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Forord

ekstreme vejrsituationer er blevet et væsentligt emne 
i Danmark de senere år. Herning Kommune vil derfor 
i de kommende år vægte tiltag, der sigter mod klima-
forebyggelse og klimatilpasning. 

I Vindmølleplanen, Kommuneplantillæg nr. 20 til 
Herning Kommuneplan 2009-2020, er der reserveret 
en række vindmølleområder, der egner sig til opstil-
ling af nye vindmøller. Udpegningen af vindmølleom-
råder er i tråd med ”Rapport fra regeringens planlæg-
ningsudvalg for vindmøller på land”. 

I Herning Kommune er der mange vindmølleområ-
der med små vindmøller. På sigt vil der som konsekvens 
af vindmølleplanen være forholdsvis få vindmølleom-
råder med store vindmøller.

Herning Kommune har i forbindelse med Vindmøl-
leplanen modtaget en ansøgning om tilladelse til op-

stilling af op til fem vindmøller med en totalhøjde op 
til 107 meter ved Krusbjergvej vest for Sunds.

Det er i lovgivningen krævet, at kommunen udarbej-
der en vurdering af påvirkningen af miljøet, en såkaldt 
VVM-redegørelse samt en miljøvurdering i form af en 
miljørapport, hvis man vil opstille vindmøller med en 
totalhøjde over 80 meter. Dette hæfte er en VVM-re-
degørelse med miljørapport for opstilling af op til fem 
vindmøller ved Krusbjergvej ved Sunds.

I VVM-redegørelsen er det påvist, beskrevet og vur-
deret, hvordan anlægget direkte og indirekte vil påvir-
ke mennesker, fauna, ora, jordbund, vand, luft, kli-
ma, landskab, materielle goder, kulturarv og samspil-
let mellem disse faktorer.

Miljørapporten opfylder lovgivningen om miljøvur-
dering af planer og programmer. Miljørapporten skal 
ud over de afsnit, som behandles i VVM-redegørel-

sen,  blandt andet gøre rede for påvirkningen af men-
neskers sundhed, og for hvorledes Herning Kommune 
vil overvåge og kontrollere, at de nødvendige miljøhen-
syn bliver varetaget i hele anlæggets levetid, - herun-
der anlægsfase, driftsperiode og demontering af vind-
møllerne. 

Den kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport 
omfatter et ”ikke teknisk resumé”, hvori hovedpunk-
terne er gengivet, herunder de væsentligste problem-
stillinger ved en realisering af projektet. 

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vind-
mølleprojektet ved Krusbjergvej ved Sunds er udarbej-
det og offentliggjort samtidig med denne VVM-rede-
gørelse og Miljørapport. 

Foto af projektetforslaget set mod syd fra Krusbjergvej
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1 Indledning 

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om tilla-
delse til at opføre op til fem vindmøller ved Krusbjerg-
vej vest for Sunds. Området, hvor vindmøllerne ønskes 
opstillet, er udpeget som vindmølleområde T15 i Her-
ning Kommunes Vindmølleplan, Kommuneplantillæg 
nr. 20 til Herning Kommune 2009-2020, herefter om-
talt Herning Kommunes Vindmølleplan. Projektet har 
været i offentlig debatfase fra den 31. august 2011 til 
den 20. september 2011. 

1.1 Projektforslag
Projektforslaget, som er beskrevet og vurderet i denne 
VVM-redegørelse og miljørapport, omfatter opstilling 
af fem ens vindmøller placeret på en ret linje.  

Vindmøllerne har en navhøjde på 65 eller 67 meter 
og en rotordiameter på 80 meter, hvilket giver en total-
højde på 105 eller 107 meter. 

Vindmøllerne har hver især en kapacitet på 2,0 MW, 
hvilket samlet giver en kapacitet på 10,0 MW. 

Projektforslaget omfatter desuden etablering af ser-
viceveje og arbejdsarealer samt etablering af en kob-
lingsstation med henblik på tilslutning til el-nettet. He-
le projektforslaget og den heraf følgende påvirkning 
ved anlæg, drift og reetablering er beskrevet i kapitel 3.

Alternativer 
Vindmølleområdet bliver udnyttet bedst muligt med 
en opstilling af fem vindmøller på en ret linje, og øvri-
ge opstillingsforslag er derfor ikke beskrevet nærmere 
i denne VVM-redegørelse og miljørapport. Der er ik-
ke lavet alternativer med mindre vindmøller på størrel-
se med vindmøllerne ved Remme, da denne størrelse 
ikke længere er rentabel i Danmark. Der er heller ikke 
vurderet en lavere navhøjde end de 65 eller 67 meter, 
da vindforholdene på stedet bliver væsentligt dårligere 
med en lav navhøjde.

0-alternativet
Ved 0-alternativet vil der ikke blive opstillet vindmøller 
i det pågældende vindmølleområde. I kapitel 7, Andre 
forhold, er påvirkningen af landskab og påvirkning af 
miljø i øvrigt ved 0-alternativet beskrevet og vurderet.   

1.2 Fokusområder
Projektet rejser følgende overordnede problemstillinger.

Visuel påvirkning af landskabet 
Landskabet
Vindmølleområde nr. T15 ligger i den sydvestlige del af 
Karup Hedeslette, hvor landskabet hovedsagligt frem-
står med store opdyrkede marker og lange levende læ-
hegn og plantager på et stærkt udjævnet terræn. 

Landskabet omkring vindmølleområdet er gene-
relt præget af mange åløb, herunder Sunds Nørreå og 
Storå, der ligger henholdsvis nord og syd for vindmøl-
leområdet. 

I tilknytning til åløbene ligger der ere steder mose-
områder, og cirka 2,5 kilometer øst for vindmølleområ-
det ligger Sunds Sø, som er Danmarks største hedesø.  

Nordvest for vindmølleområdet ligger Ovstrup He-
de, der fremstår som et stort uopdyrket område i land-
skabet, hvorfra man ere steder kan se langt i retning 
mod vindmølleområdet. 

I VVM-redegørelsen er det vurderet, hvordan op-
stilling af fem vindmøller ved Krusbjergvej vil påvir-
ke oplevelsen af ovenstående elementer i landskabet. 

Nærmeste byer og landsbyer
Der ligger ere byer og landsbyer i nærheden af projekt-
området, og det er undersøgt i forbindelse med VVM-
redegørelsen, om man kan se de planlagte vindmøller 
fra disse bydannelser. 
Sunds ligger cirka 2 kilometer øst for projektområ-
det, og det er i særlig grad undersøgt, hvilke områder 
i Sunds, der kan blive visuelt påvirket af de planlagte 
vindmøller ved Krusbjergvej. 

Projektområde
0 10 km

Kort 1.1 Projektområdets placering

0 m

74,1 m

107 m

Eksisterende 
vindmølle Remme

48,2 m rotor, 
navhøjde 50 m

Projektmølle 
ved Sunds
80 m rotor, 

navhøjde 67 m 

Landsbykirke

Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i
relation til andre lokale elementer
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Nærmeste veje 
Det er undersøgt, om man kan se de planlagte vind-
møller fra de nærmeste veje omkring projektområdet. 
Undersøgelsen omfatter de lokale veje, som ligger tæt 
ved projektområdet og de overordnede veje, som ligger 
lidt længere væk, og hvor tra kintensiteten er større. 

Sunds Omfartsvej er ved at blive etableret i et tracé, 
der går vest om Sunds og dermed tæt forbi vindmølle-
område nr. T15 ved Krusbjergvej, se kort 1.4. Det er i 
den forbindelse undersøgt, hvorvidt de planlagte vind-
møller vil påvirke landskabsoplevelsen for tra kanter 
på omfartsvejen.

Kulturmiljøer og rekreative områder 
Et større område ved Ørre og Nybro er udpeget som 
særligt værdifuldt kulturmiljø. Det udpegede kultur-
miljø omfatter blandt andet Ovstrup Hede, som vist på 
kort 4.4. I forbindelse med VVM-redegørelsen er det 
undersøgt, hvorvidt de planlagte vindmøller ved Krus-
bjergvej visuelt vil påvirke oplevelsen af væsentlige lo-
kaliteter i det udpegede område.  

I nærheden af projektområdet ligger ere naturom-
råder med rekreativ værdi og benyttelse. Det drejer sig 
om Ovstrup Hede, Sunds Nørreå syd for Sunds Kom-
muneplantage og Lunebakker syd for Sunds Nørreå 
samt Sunds Sø. VVM-redegørelsen vurderer, om og 
hvordan vindmøllerne ved Krusbjergvej påvirker de 
rekreative områder.

Kirker 
De nærmeste kirker i forhold til projektområdet lig-
ger i Sunds, Simmelkær, Sinding og Ørre, se kort 4.4. 
VVM-redegørelsen omfatter en undersøgelse af ud-
sigtsforholdene ved disse re kirker. Endvidere er det 
undersøgt om vindmøllerne vil påvirke oplevelsen af 
kirkerne i kulturlandskabet. 

Andre vindmøller 
Der står seks eksisterende vindmøller ved Remme, og 
afstanden fra disse vindmøller til de nye vindmøller 
ved Krusbjergvej er godt 2 kilometer. 

VVM-redegørelsen indeholder en analyse og en vur-
dering af, hvorledes de nye vindmøller bliver oplevet 
i samspil med de eksisterende seks vindmøller ved 
Remme. 

Støj og skyggekast ved naboboliger 
Inden for en afstand af en kilometer fra de nye vind-
møller ligger der 14 beboelser i det åbne land.

VVM-redegørelsen omfatter analyser og vurderin-
ger af den påvirkning, som de planlagte vindmøller vil 
medføre ved de nærmeste naboer. Herunder visuelle 
forhold, støjgener og skyggekast. 

Påvirkning af natur, fugle og dyr
Beskyttede naturområder 
Projektområdet grænser mod nord op til Sunds Nør-
reå, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslo-
ven. Langs Sunds Nørreå og ved Ovstrup Hede er der 
desuden ere naturområder, som kan blive påvirket af 
det planlagte vindmølleanlæg ved Krusbjergvej. I for-
bindelse med VVM-redegørelsen er det derfor under-

søgt nærmere, hvorvidt etablering, drift og nedtagning 
af hele vindmølleanlægget vil påvirke de nærliggende 
naturområder, herunder internationale beskyttelsesom-
råder, som Habitatområdet på Ovstrup Hede.  

Fugle og dyr 
I nærheden af projektområdet er der observeret ugler, 
rovfugle, agermus, sangsvaner, rådyr og odder. I for-
bindelse med VVM-redegørelsen er det derfor blandt 
andet undersøgt, hvorvidt de planlagte vindmøller ved 
Krusbjergvej vil påvirke de tilstedeværende fugle og 
dyr. 

1.3 Rapportens opbygning
Denne VVM-redegørelse og miljørapport er opdelt i 
ni kapitler:

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

Andet kapitel, Ikke-teknisk resumé, er et resumé uden 
tekniske detaljer af både VVM-redegørelsen og miljør-
apporten. (Indgår desuden som bilag i forslag til lokal-
plan og kommuneplantillæg for vindmøller ved Krus-
bjergvej, Sunds).

Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nær-
mere for projektet og for de aktiviteter, der er forbundet 
med anlæg af serviceveje og fundamenter, opstilling af 
vindmøllerne, service og andre aktiviteter i driftsfasen 
samt arbejder i forbindelse med nedtagning af vindmøl-
lerne og reetablering af projektområdet til landbrugs-
mæssig drift.

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

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

Projektområde

Byer
Landsbyer

0 10 km

Kort 1.2 Nærmeste byer og landsbyer
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Det åbne land
Ifølge Vindmøllestøjbekendtgørelsen må støjbelastnin-
gen 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 støj-
belastede 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 fem vindmøl-
ler. Se kapitel 5.

Støjfølsom arealanvendelse
I Bekendtgørelsen er støjfølsom arealanvendelse for-
stået som områder, der anvendes til eller i lokalplan 
eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, 
sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreati-
ve områder. I sådanne områder må der i det mest støj-
belastede punkt maksimalt være en støjbelastning fra 
vindmøller på 39 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 
37 dB(A) ved 6 m/s. Til sammenligning vil den natur-
lige baggrundsstøj, der er forårsaget af vindstøj i be-
voksning og bygninger ved boliger, normalt ligge på 
45 – 50 dB(A) ved vindstyrker på 8 m/s, der svarer til 
jævn til frisk vind. 
Nærmeste område med støjfølsom arealanvendelse i 
nærheden af vindmølleområdet ved Krusbjergvej er 
et planlagt boligområde i Sunds nord for Linåvej, se 
kort 5.1.

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 opstillet
Når man efter kommunalbestyrelsens endelige godken-
delse af lokalplaner for vindmøller ønsker at opføre nye 
eller ændre eksisterende vindmøller, skal man indsende 
en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal blandt 

Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til 
kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til om-
givelserne. Vindmøller må blandt andet ikke opstilles 
tættere på nabobeboelse end re gange møllens total-
højde. 

Totalhøjden på vindmøllerne i projektforslaget er 
op til 107 meter, og det medfører en mindsteafstand 
på 428 meter til nærmeste nabobeboelse. Kravet er 
opfyldt for alle nabobeboelser. Nærmeste nabobebo-
else ligger nordvest for vindmøllerne i en afstand af 
432 meter til ydersiden af mølletårnet. Se kort 5.1, ta-
bel 5.1 og tabel 5.2.

I vejledningen til cirkulæret anbefales det blandt an-
det også, at der for hvert enkelt projekt for vindmøller 
på 100-150 meter foretages en vurdering af forholdet 
mellem navhøjde og rotordiameter, som normalt vil lig-
ge mellem 1:1,1 og 1:1,35. De planlagte vindmøller ved 
Krusbjergvej har en navhøjde på 65 eller 67 meter og 
en rotordiameter på 80 meter, hvilket svarer til et har-
moniforhold på 1:1,23 eller 1:1,19. 

Ved planlægning af vindmøller nærmere end 28 gan-
ge totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøl-
ler skal VVM-redegørelsen jævnfør cirkulærets § 2 stk. 
4 belyse anlæggenes påvirkning af landskabet, herun-
der oplyse, hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig. 

De planlagte vindmøller ved Krusbjergvej har en to-
talhøjde på op til 107 meter, hvilket betyder, at den sam-
lede påvirkning af landskabet fra eksisterende og plan-
lagte vindmøller, som står inden for en radius på tre ki-
lometer fra projektområdet, skal undersøges og vurde-
res. Indenfor denne afstand står seks mellemstore vind-
møller ved Remme. I kapitel 4 er det vurderet om det 
visuelle samspil mellem de to grupper er ubetænkeligt.

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendt-
gørelse om støj fra vindmøller - Bekendtgørelse nr. 1284 
af 15. december 2011 – også kaldet Vindmøllebekendt-
gørelsen. Bekendtgørelsen er trådt i kraft pr. 1. janu-
ar 2012 og er en revision af den tidligere bekendtgørel-
se fra 2006, så den også omfatter lavfrekvent støj. Be-
kendtgørelsen indeholder blandt andet følgende emner: 

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

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

Ottende kapitel, Sundhed, afværgeforanstaltninger 
og overvågning, redegør for, hvorledes projektet påvir-
ker helbredet, og hvorledes det sikres, at miljøkrav til 
vindmøllerne bliver opfyldt i anlægs-, drifts- og ned-
tagningsfasen.

Niende kapitel, Henvisninger, indeholder en oversigt 
over gurer, kort og tabeller, en oversigt over anvendte 
forkortelser og begreber, en referenceliste og henvis-
ning til yderligere litteratur.

1.4 Lovgivning
Der er en række love og bekendtgørelser, som dikterer 
en række bestemmelser for hvor og hvordan, der kan 
opstilles vindmøller i Danmark. Afsnit 1.4 gennemgår 
de love, der er relevante i forhold til vindmølleprojek-
tet ved Krusbjergvej, Sunds. 

Vindmøllecirkulæret
I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet cirkulære 
om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling 
af vindmøller. Cirkulæret blev kendt som vindmølle-
cirkulæret. Cirkulæret er blevet a øst af cirkulære nr. 
9295 af 22. maj 2009 som konsekvens af den kommu-
nale strukturreform, og fordi nye vindmøller, som bli-
ver opstillet i dag, generelt er meget større end i 1999. 

Vindmøllecirkulæret pålægger kommunerne at tage 
omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at ud-
nytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, 
landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige 
interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vind-
møller på arealer, der er speci kt udpegede til formålet i 
en kommuneplan. I Herning Kommunes Vindmølleplan 
er der udpeget en række områder til opstilling af vindmøl-
ler, herunder vindmølleområdet ved Krusbjergvej, Sunds.
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for. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV. For dy-
rearter, som fremgår af direktivets bilag IV, forbydes 
blandt andet beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- 
eller rasteområder.

I forhold til projektområdet ved Krusbjergvej er det 
nærmeste EF-habitatområde Ovstrup Hede, som ligger 
cirka 1 kilometer mod nordvest. 

EF-Fuglebeskyttelsesområder
Fuglebeskyttelsesområder er områder, hvor ynglefug-
le, som er sjældne, truede eller følsomme over for æn-
dringer af levesteder, beskyttes, og områder, hvor fug-
le, som regelmæssigt gæster Danmark for at fælde fjer, 
raste under trækket eller overvintre, skal beskyttes. 
Det nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområde er Feld-
borg Plantage, som ligger cirka 10 kilometer nord for 
Krusbjergvej.I forbindelse med VVM-redegørelsen er 
det undersøgt og vurderet, hvorvidt de planlagte vind-
møller vil påvirke ovenstående Natura 2000-områder. 

National naturbeskyttelse
Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, Be-
kendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, bedre kendt 
som naturbeskyttelsesloven, har til formål at værne 
om Danmarks natur og miljø, så samfundsudviklingen 
kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for men-
neskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og planteli-
vet. Naturbeskyttelsesloven regulerer i sine paragraf-
fer forskellige betingelser for en lang række naturtyper 
og naturområder. 

Paragraf 3-områder
Paragraf 3 i Naturbeskyttelsesloven omfatter generel-
le beskyttelsesbestemmelser for beskyttede naturty-
per, herunder søer, vandløb, heder, moser, strandenge, 
strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v. Jævnfør Na-
turbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændringer 
i tilstanden af ovenstående naturtyper. 

Nord for projektområdet ligger der ere områder 
langs Sunds Nørreå, der er beskyttet i henhold til Na-
turbeskyttelseslovens § 3. Se kapitel 6 for en nærmere 
vurdering af, hvorvidt det planlagte vindmølleprojekt 
vil påvirke disse naturområder. 

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

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

Nord for projektområdet omkring Sunds Nørreå er 
der udlagt en åbeskyttelseslinje. Den nordligste vind-
mølle vil stå cirka 55 meter fra beskyttelseslinjen, det 
vil sige cirka 205 meter fra åens kant.

Fortidsminder
Paragraf 18 i Naturbeskyttelsesloven indeholder be-
stemmelser for arealerne omkring de fortidsminder, 

andet indeholde en rapport med godkendte målinger af 
støjudsendelsen fra et eller ere eksemplarer af den an-
meldte vindmølletype. På baggrund af støjen i rappor-
ten skal der foreligge en beregning af støjen ved nabo-
beboelser til det ansøgte projekt. For prototyper skal 
der foreligge målinger af vindmøllens kildestøj og be-
regninger af støjbelastningen ved naboboligerne. Be-
regningerne skal kunne sandsynliggøre, at vindmøllen 
vil kunne overholde støjgrænserne.

Kommunen vil kræve, at der bliver foretaget en støj-
måling efter idriftsættelse af vindmøllerne for at sikre, 
at lovens krav bliver overholdt. Målingen skal foretages 
ved vindhastighederne 5,5 – 6,5 m/s og 7,5 – 8,5 m/s. 
Ved målingen måles den enkelte vindmølles kildestøj 
og herefter beregnes støjen ved den enkelte vindmølle.

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

EF-habitatområder
Et EF-habitatområde er et internationalt naturbeskyt-
telsesområde, som er udpeget for at beskytte og beva-
re bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som 
har betydning for EU. For habitatområderne indebæ-
rer gunstig bevaringsstatus typisk, at arealet med den 
pågældende habitatnaturtype skal være stabilt eller sti-
gende, mens det for arter gælder, at såvel bestandene 
som arealerne af de levesteder, de er tilknyttet, skal væ-
re stabile eller stigende.

Medlemslandende skal i henhold til habitatdirekti-
vets artikel 12 indføre en streng beskyttelse af en ræk-
ke dyre- og plantearter, uanset om de forekommer in-
den for et af de udpegede habitatområder eller uden-

Kort 1.3 Nærmeste Natura 2000-områder
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diger. Ifølge arealinfo.dk er der i nærheden af projekt-
området ikke nogen beskyttede jord- eller stendiger, 
som kan blive fysisk påvirket af projektet.

Planloven og VVM-bekendtgørelsen
Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, Be-
kendtgørelse af lov om planlægning, også kaldet Plan-
loven, omfatter blandt andet bestemmelser om vurde-
ring af virkning på miljøet. 

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

Samtidig er det fastsat i Bekendtgørelse nr. 1510 af 
15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af 
lov om planlægning, at der ved planlægning for vind-
møller med en totalhøjde over 80 meter eller for mere 
end tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en rede-
gørelse, der indeholder en vurdering af projektets virk-
ning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse.

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

VVM-bekendtgørelsens § 7 fastlægger, at VVM-re-
degørelsen på passende måde skal påvise, beskrive og 
vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virk-
ninger på mennesker, fauna og ora, natur, jordbund, 
vand, luft, klima, landskab, materielle goder, kultur-
arv samt samspillet mellem disse faktorer. VVM-re-
degørelsen sikrer således en detaljeret vurdering af 
vindmølleprojektet og dets omgivende miljø, både på 
kort og lang sigt. 

Ikke blot projektets konsekvenser, men også væsent-
lige alternativers konsekvenser, skal undersøges og be-

skrives på det foreliggende grundlag. Herunder skal 
VVM-redegørelsen belyse et 0-alternativ, hvor projek-
tet ikke bliver gennemført. 

Det er ligeledes et krav, at VVM-redegørelsen beskri-
ver de foranstaltninger, der tænkes anvendt med hen-
blik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere 
de skadelige virkninger på miljøet.

Lov om miljøvurdering
Den kommunale planlægning for vindmøllerne skal i 
henhold til Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. septem-
ber 2009 om miljøvurdering af planer og programmer 
være vurderet i en miljørapport.

I henhold til lov om miljøvurdering er der i forbin-
delse med nærværende projekt ved Krusbjergvej fore-
taget en høring af berørte myndigheder, herunder Tra-

kstyrelsens Center for Luftfart, som har dikteret krav 
til vindmøllernes maksimale højde samt om særskilt 
lysmarkering af vindmøllerne. Den påkrævede lys-
markering er nærmere beskrevet i VVM-redegørel-
sens kapitel 7. 

For at være fyldestgørende skal miljørapporten også 
behandle "sundhed" og "overvågning af miljøkravene", 
som i denne rapport er beskrevet nærmere i kapitel 8. 
Nærværende rapport omfatter således både en VVM-
redegørelse og en miljørapport. 

Lov om fremme af vedvarende energi
Lovbekendtgørelse af 8. november 2011 om fremme af 
vedvarende energi har som mål at fremme produktio-
nen af vedvarende energi med henblik på at nedbrin-
ge afhængigheden af fossile brændstoffer, sikre forsy-
ningssikkerheden og reducere udslippet af CO2 og an-
dre drivhusgasser. 

Loven har ingen bestemmelser med krav til eller 
konsekvenser for udarbejdelse af VVM-redegørelser 
eller miljøvurderinger men indeholder re ordninger 
af betydning for opsætning af vindmøller, idet de an-
giveligt skal fremme accepten af vindmøller i lokalbe-
folkningen. 

som er beskyttet efter bestemmelserne i museumslo-
ven. Er et fortidsminde fredet efter museumsloven, må 
der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden 
for 100 meter fra fortidsmindet. 

Inden for vindmølleområdets afgrænsning og i nær-
heden af vindmølleområdet er der ikke nogen fredede 
fortidsminder.

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

Arkæologisk undersøgelse
Paragraf 25 i Museumsloven indeholder bestemmel-
ser for bygherrer, som påregner at igangsætte jordar-
bejder. Jævnfør § 25 kan bygherren anmode vedkom-
mende kulturhistoriske museum om en udtalelse med 
stillingtagen til, hvorvidt det arbejde, som anmodnin-
gen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af 
væsentlige fortidsminder. 
Såfremt museet vurderer, at en sådan risiko foreligger, 
skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævn-
te udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i 
givet fald vil være nødvendigt at gennemføre en arkæ-
ologisk undersøgelse.

Der er i forbindelse med vindmølleprojektet ved 
Krusbjergvej rettet henvendelse til Museum Midtjyl-
land, som anbefaler, at der bliver foretaget en arkæolo-
gisk forundersøgelse de steder, hvor der skal etableres 
serviceveje og arbejdsarealer. 

Sten- og jorddiger
Paragraf 29 i Museumsloven omfatter bestemmelser 
om sten- og jorddiger. Jævnfør § 29 må der ikke fore-
tages ændring i tilstanden af registrerede sten- og jord-
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De re ordninger er:
1. Værditabsordningen pålægger vindmølleopstil-

leren at betale for værditab på ejendomme for-
årsaget af opførelsen af vindmøllerne. Mener en 
ejendomsbesidder at få værditab, kan ejeren sø-
ge værditabet betalt af vindmølleopstilleren. An-
søgning sendes til Energinet.dk, der efter kom-
munens endelige vedtagelse af planerne er sekre-
tariat for en kommission, som vurderer værdita-
bet. Kommissionen besigtiger forholdene ved an-
søgerboligerne og vurderer værditabets omfang 
ud fra en analyse af påvirkningen fra vindmøller-
ne ved den enkelte ejendom. Ejeren af vindmøl-
lerne er pligtig til at afholde et møde om værdi-
tabsordningen senest re uger før udløbet af den 
offentlige høring af planerne, som normalt va-
rer otte uger. Ejere af fast ejendom inden for en 
afstand af seks gange totalhøjden fra vindmøl-
lerne 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. Vindmølleop-
stilleren er pligtig til at udbyde 20% af produk-
tionen i andele. Andelsprisen må kun indeholde 
de forholdsmæssige anlægsudgifter, så andelspri-
sen for opstilleren og andelshaverne er forholds-
mæssigt ens. Bliver alle 20% andele ikke solgt, 
skal de udbydes i hele den kommune, hvori pro-
jektet ligger. Vindmølleopstilleren er pligtig til 
at udarbejde et udbudsmateriale for vindmølle-
andelene. Energinet.dk skal vurdere og godken-
de materialet. Vindmølleopstilleren er endvide-
re forpligtiget til tydeligt at annoncere udbud af 
vindmølleandelene. Annonceringen skal fore-
tages senest re uger før, fristen for køb af an-
dele udløber. 

3. Grøn ordning fastlægger, at der for hver opført 
og nettilsluttet MW kapacitet på vindmøller i 
en kommune henlægges 88.000 kr. i en pulje 
for den pågældende kommune. Ved Krusbjerg-

vej drejer det sig ved projektforslaget om mini-
mum 10,0 MW, i alt 880.000 kr. Puljen admini-
streres af Energinet.dk. På baggrund af ansøg-
ning 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) kultu-
relle og informative aktiviteter i lokale forenin-
ger m.v. med henblik på at fremme accepten af 
udnyttelsen af vedvarende energikilder i kom-
munen. Herning Kommune har vedtaget, at mid-
lerne primært skal anvendes i lokalområderne, 
hvor der opstilles møller. 

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

1.5 Planlægning
Klimaplan 
Herning Kommune vedtog i 2008 en Klimaplan med det 
formål, at Herning Kommune vil være blandt de kom-
muner, der har den laveste CO2-udledning pr. borger. 

En af målsætningerne er, at der frem mod 2030 skal 
etableres ca. 60 MW ny vindmøllekapacitet. Dette skal 
bl.a. opnås ved, at kommunen udpeger egnede steder til 
vindmøller. Vindmølleprojektet ved Krusbjergvej om-
fatter i alt 10 MW, svarende til cirka 16 % af Herning 
Kommunes målsætning. 

Kommuneplan 2009-2020
Efter amternes nedlæggelse i 2006 er kommunerne an-
svarlige for planlægningen i det åbne land, herunder 
planlægningen for vindmøller med en totalhøjde un-
der 150 meter. 

Vindmølleområdet ved Krusbjergvej ligger cirka 7,5 
kilometer fra kommunegrænsen til Ikast-Brande Kom-
mune, som er den nærmeste nabokommune til det på-
gældende vindmølleområde. Ved en besigtigelse af 
landskabet omkring projektområdet er der ikke regi-
streret nogen lokaliteter i nabokommunerne, hvor det 
er vurderet, at vindmølleprojektet ved Krusbjergvej 

vil forstyrre oplevelsen af landskabet i væsentlig grad. 
På den baggrund er det alene undersøgt, hvilke plan-
mæssige retningslinjer der gælder i Herning Kommune. 

Retningslinjerne for det åbne land i Herning Kom-
mune er overført uden ændringer fra landsplandirekti-
vet Regionplan 2005 Ringkøbing Amt til Herning Kom-
muneplan 2009-2020. Reference /1/ 

Sunds 

Den vestlige omfartsvej er under etablering og føres i 
et bueslag vest om Sunds. I forbindelse med VVM-re-
degørelsen er det undersøgt, om der er lokaliteter på 
omfartsvejen, hvor landskabsoplevelsen for tra kan-
terne kan blive påvirket af de planlagte vindmøller ved 
Krusbjergvej. 

Boliger
Med en vestlig omfartsvej er byudviklingsmuligheder-
ne begrænsede i retning mod det planlagte vindmølle-
område ved Krusbjergvej. Arealer med byzonestatus, 
som ligger vest for omfartsvejen, er i kommuneplanen 
anbefalet tilbageført til landzone. Øst for omfartsvejen 
er der lokalplanlagt et boligområde nord for Linåvej, der 
ligger 1,6 km fra vindmølleområdet ved Krusbjergvej. 
Det boligområde er det nærmeste støjfølsomme områ-
de i forhold til vindmølleprojektet ved Krusbjergvej. 
På sigt vil en fortsat byudvikling af Sunds formentlig 
foregå mod nord og syd.

Landskabelige interesser
Herning Kommune har i Kommuneplan 2009-2020 
udpeget områder karakteriseret som landskabsområ-
der, hvor de landskabelige værdier tillægges særlig stor 
vægt. Ønsker om etablering af tekniske anlæg i eller 
uden for landskabsområder, der kan forringe landska-
bets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i land-
skabets særkende. Ovstrup Hede, Storå og områder ved 
Sinding, Skibbild og Herning er udpeget som landskabs-
områder, og det er undersøgt, om det planlagte vind-
mølleprojekt ved Krusbjergvej vil påvirke oplevelsen 
af disse områder. 
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I Herning Kommune er der også udpeget områder 
karakteriseret som større uforstyrrede landskaber, som 
jævnfør Kommuneplan 2009-2020 såvidt muligt skal 
friholdes for nye større tekniske anlæg. I forhold til 
Krusbjergvej ligger de nærmeste større uforstyrrede 
landskaber mere end 20 kilometer væk, og det er vur-
deret, at vindmølleprojektet ved Krusbjergvej ikke vil 
forstyrre oplevelsen af disse områder.   

Kulturmiljøer
I kommuneplan 2009-2020 for Herning Kommune er 
der udpeget en række områder karakteriseret som kul-
turmiljøer og særligt værdifulde kulturmiljøer. Formå-
let med udpegningerne er at sikre væsentlige bevarings-
værdige kulturmiljøer mod byggeri, anlæg og ændret 
anvendelse, der kan sløre eller ødelægge miljøerne og 
dermed påvirke oplevelsen af disse.  

I Kommuneplanen står der desuden, at der i det åbne 
land og i byzone bør foretages en konkret vurdering af, 
om et ønsket indgreb er i strid med hensynet til kultur-
historiske interesser, herunder kulturmiljøer og  frede-
de og bevaringsværdige bygninger.   

0 10 km

Projektområde
Særligt værdifuldt 
kulturmiljø

Kort 1.5 Udpeget særligt værdifuldt kulturmiljø

Ved Ørre, Sinding og Ovstrup Hede er der i Kom-
muneplan 2009-2020 udpeget et område, som er ka-
rakteriseret som et særligt værdifuldt kulturmiljø. Det 
er derfor undersøgt nærmere i forbindelse med denne 
VVM-redegørelse, om der i dette udpegede område 
er lokaliteter, hvor de planlagte vindmøller ved Krus-
bjergvej kan påvirke oplevelsen af væsentlige kultur-
historiske elementer.

Fortidsminder, kirker, sten- og jorddiger og deres om-
givelser er beskyttet via anden lovgivning, men i Her-
ning Kommune er der i kommuneplanen udpeget kir-
keindsigtsområder, hvor oplevelsen af kirkerne skal re-
spekteres. På den baggrund er det undersøgt, om vind-
mølleprojektet ved Krusbjergvej vil påvirke oplevel-
sen af Sunds Kirke, Sinding Kirke, Simmelkær og Ør-
re Kirke. Fra øvrige kirker i Herning Kommune er det 
vurderet, at afstanden til de planlagte vindmøller er 
så stor, at den visuelle påvirkning vil være begrænset.  

Vindmøller
Vindmøller i Herning Kommune kan kun blive opstil-
let i vindmølleområder, som er udlagt i Kommunepla-

nen. Ligeledes gælder det, at eksisterende vindmøller 
kun kan udskiftes, såfremt det pågældende vindmøl-
leområde i kommuneplanen er udpeget som et vind-
mølleområde. Øvrige vindmølleområder med eksi-
sterende vindmøller vil derfor forsvinde, efterhånden 
som vindmøllerne bliver taget ud af drift. Sidstnævn-
te gælder eksempelvis for de seks eksisterende vind-
møller ved Remme. 

Ved planlægning af vindmøller i Herning Kommu-
ne er der taget omfattende hensyn blandt andet til den 
bedste udnyttelse af vindressourcerne og landskabelige 
hensyn til blandt andet særlige naturområder og værdi-
fulde landskaber, som er friholdt for møller. 

Kommuneplanen omfatter en række generelle og 
konkrete retningslinjer for opsætningen af vindmøller. 
For hver vindmølleområde er der udarbejdet rammer, 
som bl.a. sætter bestemmelser for hvor mange og hvor 
høje vindmøller, der må opsættes i hvert enkelt områ-
de. Reference /2/

Vindmølleområdet ved Krusbjergvej er i Herning 
Kommunes Kommuneplan 2009-2020 udlagt til tek-
niske anlæg i Kommuneplanramme nr. T15 til vind-
møller op til 150 meter. 

For vindmølleområde T15 ved Krusbjergvej er der 
i kommuneplanen opstillet følgende retningslinjer for 
områdets anvendelse.
* I området kan opsættes maksimalt 8 vindmøller.
* Maksimal totalhøjde 150 m.
* Minimal totalhøjde 100 m.
* Vindmøllerne skal stå på en ret linje med cirka lige    
    stor indbyrdes afstand.

I den kommende planlægningsproces skal følgende 
emner inddrages:
1.  Randzonen mod ådalen er landskabeligt meget føl-

som. Det skal afvejes om der må rejses vindmøl-
ler i randzonen.

2.  Der skal foretages en konkret vurdering af projek-
tets påvirkning af Ovstrup Hede, da heden er ud-
peget som særligt værdifuldt kulturmiljø og Natu-
ra2000-område. Der skal udarbejdes visualiserin-
ger af projektet fra Ovstrup Hede.

3.  Der løber en højspændingsledning på 60 kV i den 
vestlige del af området. Der skal være en afstand 

Kort 1.4 Sunds omfartsvej og kommuneplanrammer
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mellem vindmøllen og højspændingsledningen, 
som minimum svarer til faldhøjden af vindmøllen, 
medmindre der indgås en konkret og dokumente-
ret aftale med netselskabet, der ejer højspændings-
ledningen om andet afstandskrav.

4.  Grundet beliggenheden inden for 12 km fra Flyve-
station Karup, skal Forsvarets Bygnings- og Etab-
lissementstjeneste inddrages i forbindelse med 
planlægning for projekter i området.

5.  Der skal tages højde for at der fore ndes skovare-
aler omkring område T15.

6.  Der skal tages højde for, at der fore ndes beskyt-
tede naturtyper i område T15. Skal der opstilles 
vindmøller i disse områder, skal det forventes, at 
der opstilles krav om etablering af erstatningsbio-
toper.

7.  Vindmøllernes støjpåvirkning af de nært liggen-
de rekreative arealer, Sunds Kommuneplantage, 
Sunds Nørreå og Lunebakker skal belyses. Refe-
rence /2/

VVM-tilladelse
Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og 
lokalplanen vil Herning Kommune udarbejde en VVM-
tilladelse til vindmøllerne ved Krusbjergvej. Tilladel-
sen kan blandt andet rumme miljøkrav om eksempel-
vis skyggekast, højde og belysning. 

Kort 1.6 Vindmølleområde T15

0 1 km 
Rammeområde

Ny vindmølle
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Mål: 1:10.000

2 Ikke teknisk resume

2.1 Indledning
Herning Kommune har modtaget en ansøgning om til-
ladelse til at opføre op til fem vindmøller ved Krus-
bjergvej vest for Sunds. Området, hvor vindmøllerne 
ønskes opstillet, er udpeget som vindmølleområde T15 
i Herning Kommunes Vindmølleplan, Kommuneplan-
tillæg nr. 20 til Herning Kommune 2009-2020, heref-
ter omtalt Herning Kommunens Vindmølleplan. Pro-
jektet har været i offentlig debatfase fra den 31. august 
2011 til den 20. september 2011. 

Efter den indledende offentlige høring er der udar-
bejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, hvor an-
læggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, 
fauna, ora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, ma-
terielle goder og kulturarv samt samspillet mellem dis-
se faktorer er undersøgt og vurderet.  

2.2 Projektforslag
Forslaget omfatter fem ens vindmøller med en totalhøj-
de på op til 107 meter målt fra terræn til vingespids i 
øverste position. Vindmøllerne har en navhøjde på 65 
eller 67 meter og en rotordiameter på 80 meter. 

Vindmøllernes design er traditionel dansk med tre 
vinger, et møllehus og et rørtårn. Farven på alle vind-
møllernes dele er lys grå, og vingerne er over adebe-
handlet til et glanstal på maksimalt 30, så de fremstår 
med en mat over ade, der reducerer vingernes re ek-
sion.   

Der er ingen alternative opstillinger. Selv om kom-
muneplanen åbner mulighed for op til 150 meter høje 
vindmøller, er der kun forslag om opstilling af op til 
107 meter høje møller. Det skyldes krav fra Flyvesta-
tion Karup, som ikke kan acceptere anlæg højere end 
112 meter af hensyn til sikkerheden for ind yvningen 
til yvestationen.
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bliver fastlagt, når elforsyningsselskabet har behandlet 
en ansøgning om nettilslutning. 

I selve projektområdet bliver der opstillet en kob-
lingsstation og en teknikbygning med et samlet are-
al på op til 30 m2.   

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

Driftsaktiviteter 
Aktiviteterne i driftsperioden omfatter normalt to ser-
viceeftersyn om året ved hver vindmølle. Derudover 
kan det i ekstraordinære tilfælde være nødvendigt at 
foretage justeringer, målinger eller test på vindmøller-
ne. Det daglige tilsyn på vindmøllerne bliver udført via 
fjernovervågning, og det er vurderet, at ovenstående 
aktiviteter i driftsfasen er så få, at de kun i meget be-
grænset omfang vil påvirke miljøet. 

2.5 Aktiviteter ved retablering 
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. Det er vurderet, at fjernelsen af 
henholdsvis vinger, vindmøllehat, tårn, fundament, må-
lemaster og veje ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko el-
ler væsentlig miljøbelastning.

2.6 Sikkerhedsforhold
Havari 
I Danmark er det et krav, at inden vindmøller bliver op-
stillet, skal de typegodkendes i henhold til Energistyrel-
sens certi cerings- og godkendelsesordning. Typegod-

Der er ikke lavet alternativer med mindre vindmøller 
på størrelse med vindmøllerne ved Remme, da denne 
størrelse ikke længere er rentabel i Danmark. Der er 
heller ikke vurderet en lavere navhøjde end de 65 eller 
67 meter, da vindforholdene på stedet bliver væsentligt 
dårligere med en lav navhøjde.

0-alternativet
Ved 0-alternativet fastholdes de eksisterende forhold, 
og der bliver ikke opstillet nye vindmøller i området. 

Vindressourcerne 
Produktionen fra de fem vindmøller ved Krusbjerg-

vej er beregnet til cirka 23.000 MWh pr. år. Vindmøl-
leparkens elproduktion vil dermed kunne dække knap 
6.670 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys. 
Vindmøller vil i deres tekniske levetid på 20 år produ-
cere godt 460.000 MWh. 

2.3 Aktiviteter i anlægsfasen
Anlægsarbejder
Anlægsfasen vil formodentlig strække sig over 16 – 
20 uger, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil si-
ge, vindmøllerne er rejst, tilkoblet elnettet og idriftsat.  
Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.

Tilslutning til offentlig vej 
Servicevejene til vindmøllerne bliver etableret med i alt 

re indkørsler fra henholdsvis Linåvej og Krusbjergvej. 
Adgang til vindmølle 1, 2, 4 og 5 bliver etableret med 
i alt tre indkørsler fra Linåvej. Adgang til vindmølle 
nr. 3 bliver etableret med indkørsel fra Krusbjergvej.   

Serviceveje, arbejdsarealer og fundamenter 
Fra Linåvej og Krusbjergvej bliver der etableret service-
veje ud til hver af de fem vindmøller. Servicevejene bli-
ver etableret i maksimalt 5,5 meters bredde med stabilt 

vejmateriale. Eksisterende markveje bliver udvidet og 
forstærket om nødvendigt, såfremt de skal anvendes til 
serviceveje. Ved en realisering af projektet vil anlæg-
get omfatte cirka 1.350 meter ny vej samt opretning og 
forstærkning af cirka 300 meter eksisterende markvej. 

I anlægsfasen bliver der ved hver vindmølleplads 
etableret et arbejdsareal på cirka 1.700 m2 til opstil-
ling af vindmøllerne. Når anlægsfasen er overstået, bli-
ver arbejdsarealerne ved hver vindmølle reduceret til 
1.200 m2. Herudover omfatter anlægsarbejderne etab-
lering af midlertidige arbejdsarealer til arbejdsskure, 
parkeringspladser og til kortvarig opbevaring af stør-
re vindmølledele. Midlertidige grusarealer, som ikke 
bliver anvendt i driftsfasen, bliver brudt op og bortkørt 
til genanvendelse. 

Fundamenterne til de fem vindmøller bliver etable-
ret cirka en måned før, vindmøller bliver stillet op. Til 
et enkelt vindmøllefundament bliver der normalt an-
vendt cirka 500 til 800 m3 armeret beton, hvilket om-
fatter cirka 50 – 130 læs beton og 2 –  3 vognlæs med 
øvrige fundamentsdele. Etablering af de fem vindmøl-
lefundamenter ved Krusbjergvej omfatter således leve-
ring af materialer transporteret på ca. 265 – 665 lastbi-
ler afhængig af lastbilernes størrelse.   

Vindmøller 
Opstilling af de fem vindmøller ved Krusbjergvej om-
fatter levering af vindmølledele transporteret på ca. 100 
– 130 lastvogne eller specialtransporter. 

Opstilling af en enkelt vindmølle strækker sig nor-
malt over re til fem dage og indebærer anvendelse af 
to kraner. Efter opsætning forventes yderligere to til tre 
uger til indkøring af hver vindmølle i automatisk drift. 

I anlægsfasen er det vurderet, at tra k- og støjbe-
lastningen fra projektområdet vil være lig en stor byg-
geplads.

Nettilslutning 
For at forbinde vindmøllerne til elnettet vil der fra 
vindmøllerne blive fremført jordkabler til eksisteren-
de transformerstation i Sunds. Den præcise kabelføring 
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kendelsen skal blandt andet sikre, at gældende krav til 
sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, 
personsikkerhed og elektrisk sikkerhed er overholdt. 
Kravene til service på vindmøllerne er desuden blevet 
skærpet yderligere, efter et par spektakulære havarier 
i 2008. På baggrund af ovenstående og med de aktu-
elle afstande til henholdsvis naboejendomme og over-
ordnede veje er det vurderet, at havari ikke udgør no-
gen væsentlig sikkerhedsrisiko.  

Isnedfald 
Når vindmøllerne står stille i frostvejr, kan der under 
særlige forhold dannes is på vingerne. Isen vil ryste af 
ved opstart og falde lodret ned. De fem vindmøller er 
placeret på steder, hvor der normalt ikke færdes sær-
lig mange mennesker, og det er derfor vurderet, at is-
nedfald ikke udgør nogen væsentlig sikkerhedsrisiko. 

Brand
Brand i vindmøller er meget sjældne. Sker det, vil vind-
møller med kabineinddækning af glas ber, som er an-
vendt ved de aktuelle vindmøllertyper, kunne brænde, 
og store, lette dele vil kunne falde brændende til jorden. 

På baggrund af erfaringer og de skærpede krav til 
service samt afstanden til naboboliger og overordne-
de veje er det vurderet, at brand ikke udgør nogen væ-
sentlig risiko.

Det er vurderet, at den normale til- og frakørsel i drifts-
fasen ikke vil medføre nogen væsentlig sikkerhedsri-
siko. Såfremt det bliver nødvendigt med ekstraordinær 
kørsel med blandt andet mobilkraner eller blokvogne, 
vil tra ksikkerheden blive tilrettelagt i samarbejde med 
færdselspolitiet. 

Flysikkerhed
Karup Flyveplads ligger cirka 10 kilometer nordøst for 
projektområdet ved Krusbjergvej. I forbindelse med 

planlægningsarbejdet med opstilling af vindmøller ved 
Krusbjergvej har forsvarets bygnings- og Etablisse-
mentstjeneste givet tilsagn om opstilling af vindmøl-
ler med en totalhøjde på op til 500 fod over havover a-
den, hvilket svarer til cirka 112 meter ved Krusbjergvej. 

Vindmøllerne vil få monteret to lamper med lavin-
tensivt lys på toppen af vindmøllehatten af hensyn til 

ysikkerheden. Lyset vil være rødt og lyse konstant 
360 grader horisonten rundt med en styrke, der svarer 
til 9 W. Lyset er afskærmet nedad. På grund af lysets 
ringe styrke og afskærmningen nedad er det vurderet, 
at lysmarkeringen ikke påvirker de nærmeste naboer i 
væsentlig grad.

2.7 Landskabelige forhold
Vurdering af landskabspåvirkningen
På baggrund af landskabsanalysen og visualiseringer-
ne er det vurderet, hvordan de planlagte vindmøller ved 
Krusbjergvej vil påvirke det omkringliggende landskab. 

Landskab
Landskabet vest for Sunds er primært præget af tre mar-
kante landskabstyper - landbrugslandskabet med det ho-
risontale terræn og mange levende hegn som det ene, de 
mange vandløb, der snor sig gennem landskabet, som 
det andet samt et mere varieret terræn ved overgangen 
til Skovbjerg Bakkeø sydvest for projektområdet som 
det tredje. Øst for projektområdet ligger Sunds Sø, som 
er Danmarks største hedesø.

Det er undersøgt med besigtigelser og visualiserin-
ger, hvorvidt det planlagte vindmølleprojekt vil på-
virke oplevelsen af disse overordnede landskabstyper. 

Fra to lokaliteter syd for Storå, er der udarbejdet vi-
sualiseringer, der viser, hvordan rotorerne på de fem 
vindmøller vil fremstå over den eksisterende bevoks-
ning nord for Storå og dermed præge landskabets ka-
rakter. I nærområdet til vindmøllerne er det vurderet, 
at der nord for Lunebakker og Sunds Nørreå vil væ-
re en væsentlig påvirkning af oplevelsen af et mindre 
naturområde i tilknytning til Sunds Kommuneplan-

tage og engene omkring åen. Endvidere er det vur-
deret, at der fra den nye Sunds Omfartsvej, hvor den-
ne krydser Sunds Nørreå, vil være en ændring af op-
levelsen af Sunds Nørreå og de omkringliggende mo-
se- og engarealer. 

Fra højtliggende lokaliteter i den sydvestlige del af 
mellemzonen er det vurderet, at oplevelsen af bakke-
landskabet omkring Herningsholm Å ikke bliver væ-
sentligt påvirket af de fem nye vindmøller ved Krus-
bjergvej. På baggrund af visualisering fra Sinding og 
Skibbild er det samtidig vurderet, at den visuelle på-
virkning i den sydvestlige del af mellemzonen er be-
grænset, idet de planlagte vindmøller vil være skjult bag 
den eksisterende bevoksning i mere eller mindre grad. 

Ved Sunds Sø er det med visualiseringer undersøgt, 
hvorvidt de planlagte vindmøller ved Krusbjergvej vil 
påvirke oplevelsen af søen, når man står ved restau-
rant Søgården, som er et væsentligt rekreativt område 
i Sunds, og ved et opholdsareal i det nordøstlige hjør-
ne af Sunds Sø. På baggrund af visualiseringer fra den 
sydlige og østlige del af søen er det vurderet, at ople-
velsen af søen bliver ændret, men ikke i væsentlig grad, 
da vindmøllerne ses over bygninger og bevoksning om-
kring søen, men ikke virker dominerende. 

Nærmeste byer 
Det er undersøgt, om man kan se de nye vindmøller 
fra de byer, som ligger inden for en radius af ti kilo-
meter fra projektområdet. Set fra disse byer er det ge-
nerelt vurderet, at den eksisterende bevoksning og hu-
sene i byerne mere eller mindre vil reducere den vi-
suelle påvirkning fra det nye vindmølleanlæg. Det er 
samtidig vurderet, at fra enkelte lokaliteter i de områ-
der af byerne, som enten ligger højt i landskabet eller 
tæt ved bygrænsen, kan de fem planlagte vindmøller i 
større omfang blive synlige og dermed præge oplevel-
sen af landskabet. 

På baggrund af visualiseringer er det vurderet, at 
man kan se vindmøllerne fra den sydlige bygrænse af  
Simmelkær, fra et boligområde ved Tjørring samt fra 
en højtliggende lokalitet ved Sinding. Det er samtidig 
vurderet, at fra disse byer i mellemzonen er afstanden 
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lyser, informationer fra Herning Kommunes hjemme-
side, oplysninger fra hjemmesiderne Visit Herning.dk 
og udinaturen.naturstyrelsen.dk og rapporter for Her-
ning Kommunes naturpolitik. 

På baggrund af ovenstående undersøgelser er det 
vurderet, at de primære rekreative interesser knytter 
sig til naturområder såsom hedearealer, vandløb, sko-
ve og plantager samt Sunds Sø. Ved besigtigelse er det 
herefter undersøgt nærmere, om der er væsentlige re-
kreative lokaliteter, hvor oplevelsen af landskabet og 
naturen kan blive påvirket, såfremt der bliver opstillet 
store vindmøller ved Krusbjergvej. 

I Ørre er der etableret opholdsmuligheder i tilknyt-
ning til Herningsholm Å, hvor eksisterende bevoks-
ning hindrer en direkte sigtelinje i retning mod pro-
jektområdet. 

Ovstrup Hede
Ovstrup Hede er i den østlige halvdel, specielt set fra 
nord mod syd forstyrret af tekniske anlæg, såsom en 
eksisterende elledning i den østligste del samt de seks 

til det planlagte vindmølleprojekt så stor, at den visu-
elle påvirkning fra vindmøllerne vil være begrænset.

Sunds 
Sunds er den by, som ligger nærmest projektområdet 
ved Krusbjergvej. Afstanden mellem den nuværende 
bygrænse til den nærmeste planlagte vindmølle er cirka 
to kilometer. I den forbindelse er der udarbejdet visu-
alisering fra et nyt boligområde nord for Linåvej, hvor 
det er vurderet, at de planlagte vindmøller kan påvir-
ke oplevelsen af boligområdet. Det er samtidig vurde-
ret, at såfremt boligkvarteret bliver bebygget, vil hu-
se og ny beplantning reducere den visuelle påvirkning 
fra vindmølleanlægget.

På baggrund af visualisering fra  restaurant Søgår-
den ved campingpladsen ved Sunds Sø er det vurderet, 
at man kan se dele af det planlagte vindmølleprojekt 
fra ere af de ejendomme, som ligger i tilknytning til 
Sunds Sø. Der er ikke lavet visualiseringer fra de pri-
vate haveanlæg eller boliger, som ligger ud til Sunds 
Sø, men det er vurderet, at vindmøllerne ikke virker 
dominerende. Fra øvrige lokaliteter i Sunds er det vur-
deret, at den visuelle påvirkning fra det planlagte vind-
mølleprojekt vil være begrænset.  

Kulturlandskabet
Det er undersøgt, om man kan se de planlagte vindmøl-
ler fra væsentlige lokaliteter i det udpegede kulturmiljø 
omkring Ørre, Nybro og Ovstrup Hede. På baggrund 
af besigtigelser er det vurderet, at det fortrinsvis er op-
levelsen af Ovstrup Hede, som kan blive påvirket af de 
planlagte vindmøller. 

Det er samtidig vurderet, at oplevelsen af Ovstrup 
Hede som et element, der sammen med Ørre by og Ny-
bro har en fortælleværdi om den kulturhistoriske ud-
vikling, ikke bliver forstyrret af vindmøllerne, da de 
kulturhistoriske værdier er knyttet til bosætninger og 
åløb med omgivende enge og heder specielt i Ovstrups 
Hedes vestligste ende, hvorfra man ikke vil kunne se 
vindmøllerne. I vest vil man fornemme hedens vældi-
ge udstrækning nær kerneområdet af det værdifulde 
kulturmiljø, og denne oplevelse er intakt.  

Kirker
Det er undersøgt om de planlagte vindmøller vil påvir-
ke oplevelsen af kirkerne i henholdsvis Sunds, Simmel-
kær, Ørre og Sinding. Det er samtidig undersøgt, om 
vindmølleprojektet vil påvirke udsigten og oplevelsen 
af landskabet, når man står på de respektive kirkegår-
de og kikker i retning mod projektområdet ved Krus-
bjergvej. I den forbindelse er der ikke registreret no-
gen lokaliteter ved de nævnte kirker, hvorfra det er vur-
deret, at de planlagte vindmøller vil forstyrre oplevel-
sen af hverken kirkerne eller udsigten fra kirkegårde-
ne i væsentlig grad.  

Vindmøllerne står iøvrigt ikke i nærheden af ind-
sigtszoner omkring kirkerne og påvirker dermed ikke 
oplevelsen fra zonerne mod kirkerne.

Rekreative interesser
De rekreative muligheder for friluftsliv i landskabet om-
kring projektområdet er undersøgt ved hjælp af kortana-

Foto 2.1 Visualisering af de fem planlagte vindmøller ved Krusbjergvej set fra den østlige del af Sunds Sø.

15



vindmøller ved Remme, som man kan se fra ere lo-
kaliteter på Ovstrup Hede. På baggrund af visualise-
ringer er det vurderet, at de planlagte vindmøller vil 
præge oplevelsen af heden i større grad end de eksiste-
rende tekniske anlæg. Særligt i den østlige del af Ovs-
trup Hede, er det vurderet, at de nye vindmøller sam-
men med den eksisterende elledning vil forstyrre op-
levelsen af heden. Heden er dog svært tilgængelig, idet 
der ikke er anlagt tilkørselsveje med P-pladser, hvorfor 
det er vurderet, at påvirkningen af de rekreative værdi-
er er mindre væsentlig.

Sunds Kommuneplantage, Lunebakker og Sunds 
Nørreå
Nærmeste rekreative område er engområderne omkring 
Sunds Nørreå syd for Sunds Kommuneplantage. Selve 
plantagen er lukket, og der vil næppe være udsyn mod 
vindmøllerne. Engområderne omkring åen er dels til-
groede syd for plantagen mod vest, mens de er ret åbne 

mod øst, hvor der er rekreative vandrestier og en stifor-
bindelse på tværs af åen til Lunebakker, samt en forbin-
delse mod nord til Sunds Kommuneplantage. I de åb-
ne engområder nord for åen har landskabet stor rekre-
ativ værdi, og vindmøllerne ved Krusbjergvej vil få en 
væsentlig påvirkning af landskabsoplevelsen, når man 
bevæger sig fra øst mod vest. De rekreative aktiviteter 
knytter sig både til vandrestierne og til selve åen med 

skeri. Her vil der dog ikke være en påvirkning visuelt, 
idet vindmøllerne vil være skjult bag bevoksningen på 
Lunebakker. Selve Lunebakker er tæt bevokset, og vil 
ikke blive påvirket væsentligt visuelt af vindmøllerne.

Sunds Sø
Sunds Sø er et væsentligt nærrekreativt område for 
Sunds by. Visualiseringer fra søen viser, at vindmøl-
lerne vil kunne ses fra søbredden i syd og øst, men de 
vil ikke være dominerende og ikke påvirke de rekrea-
tive aktiviteter.

Andre vindmøller
Det er undersøgt, om den samlede visuelle påvirkning 
af landskabet fra det planlagte vindmølleprojekt ved 
Krusbjergvej og de seks eksisterende vindmøller ved 
Remme er ubetænkelig. Set fra sydvest og nordøst vil 
de to vindmølleparker stå bag hinanden, og derfor er 
de to vinkler nærmere undersøgt. 

De to vindmølleparker er opstillet med én henholds-
vis to rækker, der har samme hovedretning fra sydøst 
til nordvest, hvilket medfører, at de ikke umiddelbart 
vil være i kon ikt.

Ved besigtigelsen af landskabet omkring projektom-
rådet er der registreret i alt re lokaliteter fra sydvest, 
hvor man kan se vindmøllerne ved Remme fremstå 
foran de planlagte vindmøller ved Krusbjergvej. Der-
imod er der kun fundet et enkelt sted på ret tæt hold 
mod nordøst på Krusbjergvej, hvor man har den sam-
me oplevelse, hvilket skyldes, at landskabet er ret adt, 
og der er meget bevoksning.

Når man står på Remmevej sydøst for de eksisteren-
de vindmøller, er det vurderet, at de eksisterende vind-
møller fremstår store i forhold til de planlagte vindmøl-
ler. Fra dette punkt er desuden vurderet, at afstanden til 
de planlagte vindmøller er passende stor, således at de 
opfattes som et særskilt anlæg i landskabet. 

Visualisering viser, hvordan de eksisterende og de 
planlagte vindmøller vil være skjult bag skovbevoks-
ningen nord for Herningsholm Å. På baggrund af visu-
liseringen er det vurderet, at den samlede visuelle på-
virkning er begrænset og dermed ubetænkelig. 

Set fra sydvest ved Rute 18 hæver landskabet sig og 
både ved eksisterende og fremtidige forhold er landska-
bet væsentligt præget af tekniske anlæg med vejen, el-
ledning og eksisterende vindmøller. Opstillingsmønste-
ret ved både de eksisterende og de fremtidige forhold 
fremstår let rodet og svært at opfatte. Det er vurderet, 
at landskabets tekniske præg fra vejen, elledning og de 
eksisterende vindmøller bliver forstærket og de to vind-
mølleparker vil fremstå lettere rodet mellem hinanden. 

Ved  Trehøjevej er det vurderet, at det rodede ud-
tryk ikke bliver væsentligt forstærket og ved Sikjær-
vej er det vurderet, at samspillet mellem de to parker Foto 2.2 Visualisering af vindmølleprojektet set fra nordsiden af Sunds Nørreå syd for Sunds Kommuneplantage.
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virker harmonisk, idet den bageste række ved Remme 
og de nye vindmøller fremtræder, som en lang række, 
mens de nærmeste vindmøller ved Remme giver dis-
harmoni, idet de står som enkeltmøller uden sammen-
hæng med resten af møllerne. 

Det er samtidig vurderet, at vindmøllerne i virkelig-
heden vil blive nemmere at adskille, idet de nye og fjer-
neste vindmøller vil stå mindre tydelige end den øst-
ligste række ved Remme. 

Nord for projektområdet er der registreret en vej-
strækning på Krusbjergvej, hvor man kan se de eksi-
sterende vindmøller ved Remme stå bag de planlagte 
vindmøller ved Krusbjergvej. På baggrund af visuali-
sering fra dette sted er det vurderet, at de eksisteren-
de vindmøller fremstår små i forhold til de planlagte 
vindmøller og dermed som et særskilt anlæg bag de 
nye vindmøller.

Idet der ikke er et væsentligt øget uharmonisk land-
skabsbillede ved samspillet mellem de to vindmølle-
parker, er det vurderet, at opstillingen af vindmøller-
ne ved Krusbjergvej er landskabeligt ubetænkeligt set 
i forhold til vindmøllerne ved Remme. De to vindmøl-
leparker vil dog give landskabet et større teknisk præg.

De eksisterende vindmøller vil endvidere ikke kun-
ne udskiftes ifølge Herning Kommunes vindmølleplan, 
hvilket medfører, at samspillet mellem dem er tidsbe-
grænset til syv til femten år, hvorefter vindmøllerne 
ved Remme nedtages. 

Herefter vil det samlede billede blive mere enkelt end 
i dag, hvor der er to rækker, og naturligvis også mere 
enkelt end ved begge vindmølleparker. 

Vindmølleanlæggets design
Det er vurderet, at vindmølleanlægget ved Krusbjergvej 
med fem vindmøller opstillet på en lige række fremstår 
som et letopfatteligt teknisk anlæg i landskabet fra de 

este steder i både nærzonen og i mellemzonen. 
På baggrund af visualiseringerne er det samtidig vur-

deret, at forholdet mellem vindmøllernes totalhøjde og 
rotordiameter fremstår harmonisk i forhold til de for-
skellige landskabselementer, som står enten foran eller 
bagved vindmøllerne. 

Konklusion påvirkning af landskab 
Landskab
I nærzonen er det vurderet, at den største ændrig af 
landskabsoplevelsen vil forekomme ved naturområdet 
omkring Sunds Nørreå i projektområdet og nordøst for 
dette nord for åen, samt på Ovstrup Hede, hvor vind-
møllerne kan påvirke oplevelsen af heden som et stort 
og markant naturområde, idet udsigten mod syd spe-
cielt i den østlige del vil blive væsentligt præget af tek-
niske elementer. Det er også vurderet, at vindmøllean-
lægget bliver synligt fra store dele af Sunds Sø, men at 
vindmøllerne ikke vil fremstå visuelt dominerende fra 
disse steder og dermed ikke påvirke oplevelsen af sø-
en i væsentlig grad. 

Ligeledes er det vurderet, at oplevelsen af Sunds Nør-
reå kan blive væsentligt påvirket af tekniske elemen-
ter, når man krydser over åen på den nye omfartsvej 
vest om Sunds. Ved Keldsgårdvej syd for Storå, er der 
registreret et område, hvor det er vurderet at oplevel-
sen af landskabet omkring Storå kan blive ændret til 
et væsentligt større teknisk præg af de nye vindmøller 
ved Krusbjergvej.

I mellemzonen og i fjernzonen er der ikke registrert 
nogen lokaliteter, hvor det er vurderet, at oplevelsen 
af væsentlige elementer i landskabet kan blive nega-
tivt påvirket af vindmølleprojektet ved Krusbjergvej. 

Nærmeste byer
Det er vurderet, at de nærmeste byer  omkring projekt-
området ikke bliver påvirket i væsentlig grad af de nye 
vindmøller. Det er vurderet, at den største negative på-
virkning ved byer er steder ved Sunds Sø, hvor vind-
mølleanlægget bliver synligt over bevoksningen vest 
for Sunds Sø. Det er samtidig vurderet, at vindmøller-
ne ikke fremstår visuelt dominerende fra disse områ-
der og at den negative påvirkning dermed er begrænset. 

Kulturmiljøer
Det er vurderet, at oplevelsen af Ovstrup Hede, som 
indgår i et udpeget særligt værdifuldt kulturmiljø, ik-
ke som kulturelement vil blive påvirket af det planlag-
te vindmølleprojekt. Det skyldes, at det er hedens store 

udstrækning set fra kulturmiljøets kerneområde i he-
dens vestligste ende, der har kulturhistorisk værdi, og 
herfra vil vindmøllerne ikke kunne ses. Det er samtidig 
vurderet, at oplevelsen af øvrige lokaliteter i det udpe-
gede særligt værdifulde kulturmiljø ikke bliver påvir-
ket i væsentlig grad. 

Det er vurderet, at oplevelsen af de nærmeste kirker 
i kulturlandskabet ikke bliver påvirket, ligesom udsy-
net fra kirkerne ikke bliver påvirket.  

Rekreative områder
Det er vurderet, at landskabsoplevelsen på Ovstrup He-
de bliver væsentligt mere præget af tekniske elementer, 
men at landskabets store skala på Ovstrup Hede redu-
cerer den negative påvirkning, idet de nye vindmøller 
ikke vil fremstå så store i forhold til hedens store ud-
strækning. Det er endvidere vurderet, af påvirkningen 
af de rekreative værdier er mindre markant, idet heden 
er svært tilgængelig.
Det er vurderet, at naturoplevelsen sydøst for Sunds 
Kommuneplantage på nordsiden af Sunds Nørreå vil 
blive væsentligt ændret af vindmøllerne, som vil ses 
over træerne i Lunebakker. Men de rekreative aktivi-
ter for spejdere og skeri ved åen ligesom naturople-
velsen i Lunebakker bliver ikke væsentligt påvirket. 

Samspil med andre vindmøller
Det er vurderet, at det nye planlagte vindmølleprojekt 
ved Krusbjergvej generelt fremstår som et særskilt an-
læg i forhold til de eksisterende vindmøller ved Rem-
me. Der er registreret to områder sydvest for de to vind-
mølleanlæg tæt på motorvej rute 18, hvor det er vurde-
ret, at vindmøllerne fremstår lettere rodet mellem hin-
anden. Idet der ikke er et væsentligt øget uharmonisk 
landskabsbillede ved samspillet mellem de to vindmøl-
leparker, er det vurderet, at opstillingen af vindmøller-
ne ved Krusbjergvej er landskabeligt ubetænkeligt set 
i forhold til vindmøllerne ved Remme.

De eksisterende vindmøller vil endvidere ikke kun-
ne udskiftes ifølge Herning Kommunes vindmølleplan, 
hvilket medfører, at samspillet mellem dem er tidsbe-
grænset til syv til femten år, hvorefter vindmøllerne 
ved Remme nedtages.
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Vindmøllerne ved Krusbjergvej medfører dog 
generelt, at landskabet får et øget teknisk præg. 
Når Remme-vindmøllerne forsvinder, vil præget 
blive mere enkelt end med begge gruppe, men og-
så mere enkelt end Remme-vindmøllerne alene.

Samlet vurdering
Vindmølleanlægget påvirker primært rekreative 
værdier, hvor den væsentligste påvirkning vil væ-
re nord for Sunds Nørreå umiddelbart sydøst for 
Sunds Kommuneplantage. Der er ikke i dag an-
lagt vandrestier fra Sunds Sø gennem ådalen til 
plantagen, hvorfor denne påvirkning af de rekre-
ative værdier er relativt begrænset. 

Desuden påvirker vindmølle projektet oplevel-
sen af Sunds Nøreå på helt tæt hold ved Krusbjerg-
vej. Det er vurderet at vindmøllerne ikke påvirker 
Ovstrup Hede som kulturelement, men som rekre-
ativt område, men da området er svært tilgænge-
ligt, er det ikke en væsentlig gene ved projektet.

Det er vurderet, at samspillet med vindmøller-
ne ved Remme er ubetænkeligt.

Det er derfor samlet vurderet at vindmølleprojek-
tet ved Krusbjergvej er landskabeligt ubetænkeligt.

2.8 Naboforhold
Afstand og visuel påvirkning 
Inden for en afstand af en kilometer fra vindmøl-
lerne nder man 13 boliger i det åbne land. Al-
le boliger inden for denne afstand af møllerne er 
behandlet som nabobolig i dette kapitel. Desuden 
ligger Linåvej 24 seks meter mere end en kilome-
ter fra vindmøllerne og er ligeledes regnet med 
til naboboligerne. 

I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstan-
den mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal 
være minimum re gange møllens totalhøjde. Det 
betyder, at afstanden til naboboliger for en vind-
mølle med en totalhøjde på 105 meter og 107 me-
ter ved Krusbjergvej skal være 420 meter eller 428 
meter. Det er opfyldt for alle 14 naboboliger. Den 
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nærmeste, nabobolig 13 på Nørreåvej 13, ligger i en af-
stand af 432 meter fra nærmeste vindmølle. Se kort 2.2.

På adressen Røjenvej 17 ligger Sunds Jagtforenings 
ugtskydningsbane med klubhus og på adressen Krus-

bjergvej 12 ligger FDF Sunds Spejderlejr med tre hyt-
ter, hvoraf de to sydligste har sovepladser. Jagtforenin-
gens klubhus og de tre spejderhytter har indkørsel fra 
Krusbjergvej 6 og ligger inden for en kilometer fra 
vindmøllerne.

Vurdering af visuel påvirkning
Lovgivning om afstand er overholdt ved alle naboboliger.

Vindmøllerne vil få monteret to lamper med lavin-
tensivt lys på toppen af møllehatten af hensyn til ysik-
kerheden. Lyset i lamperne vil være rødt og lyse kon-
stant 360 grader horisonten rundt med en styrke, der 
svarer til styrken i lyset fra ti stearinlys, eller en 9 watt 
glødepære. Lyset er afskærmet nedad. På grund af ly-
sets ringe styrke og afskærmningen nedad

Den nye vindmøllegruppe vil være markant synlig og 
dominerende set fra tre boliger, nabobolig 3, Nørreåvej 2, 
nabobolig 4, Krusbjergvej 6, og nabobolig 9, Linåvej 35.

Visuelt vil vindmøllerne være markante set fra to 
boliger, nabobolig 10, Linåvej 40, og 14, Nørreåvej 7.

Fra fem boliger, nabobolig 1, 2, 11, 12 og 13, vil man 
se mere eller mindre af vindmøllerne, men de vil hver-
ken være dominerende eller markante.

Fra re boliger, nabobolig 5, 6, 7 og 8 vil vindmøl-
lerne næppe være synlige. 

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

Vurdering af vindmøllernes støjpåvirkning                                                                                    
Kravene i Vindmøllestøjbekendtgørelsen er ifølge støj-
beregningerne overholdt for alle naboboliger til pro-
jektet ved Krusbjergvej og ved boligerne ved Remme-
vindmøllerne samt ved boligerne i Sunds og ved FDF 
Sunds spejderhytter og Sunds Jagtforenings klubhus.

Dog vil tre naboboliger samt den ene spejderhytte få 
en støjpåvirkning, som ligger mindre end 2 dB(A) un-

der lovkravet ved vindhastigheden 8 m/s. Det er Nør-
reåvej 3, Krusbjergvej 6 og Nørreåvej 13 samt spej-
derhytten nærmest Sunds Nørreå. Herning Kommune 
vil derfor i sin VVM-tilladelse kræve en støjmåling, 
når vindmøllerne er rejst. Hvis støjmålingen viser, at 
støjpåvirkningen ikke holder sig under 42,0 og 44,0 
dB(A) ved henholdsvis vindhastighederne 6 og 8 m/s,  
skal møllerne støjdæmpes.

Vurdering af skyggekast
Ingen naboboliger til de nye vindmøller ved Krusbjerg-
vej vil få over ti timer reel skyggekast om året, men én 
nabo på Linåvej 40 vil dog få lige under 10 timer.

Re ekser fra de nye møller forventes ikke at give væ-
sentlige gener.

2.9 Øvrige miljøforhold
Luftforurening, klima og miljø
Vindmølleprojektet vil i sin tekniske levetid medfø-
re en reduktion af CO2 på i alt ca. 320.000 ton, eller 
ca. 16.000 t/år. Det svarer til godt 1 ‰ af den mæng-
de, Danmark ifølge Kyoto-aftalen havde forpligtet sig 
til årligt at spare inden år 2012. 

 Det er vurderet, at projektets bidrag i sig selv ikke 
vil få en mærkbar indvirkning på de klimaforandrin-
ger, som bliver konsekvensen af en fortsat og uændret 
emission af CO2. Det er samtidig vurderet, at projek-
tets bidrag er værdifuldt, da den fulde reduktion kun 
kan opnås gennem mange mindre bidrag. 

Herudover bliver miljøet sparet for en affaldspro-
duktion på cirka 18.300 ton slagger og yveaske i he-
le projektets levetid. Det svarer til cirka 915 ton pr. år. 

Klimaforandring
Efterhånden er der i videnskabelige kredse bred enig-
hed om, at et stadig stigende CO2-indhold i atmosfæren 

med stor sandsynlighed vil give anledning til en række 
alvorlige klimaforandringer, og at disse forandringer vil 
komme vidt forskelligt til udtryk alt efter, hvor på jord-
kloden man be nder sig. I Danmark vil der sandsynlig-
vis også komme mærkbare klimaforandringer, som vil 
have væsentlige konsekvenser for plante- og dyrelivet, 
herunder ynglende arter og arter på træk eller midler-
tidigt ophold. Det er derfor vurderet, at vindmøllepro-
jektet ved Krusbjergvej bidrager positivt til en samlet 
reduktion af CO2 udledningen, selvom bidraget i den 
store globale sammenhæng er beskedent.  

Grundvand
Det er vurderet, at risikoen for forurening af jord el-
ler grundvand under anlæg og drift af vindmøllerne er 
beskeden. Såfremt der sker uheld på en vindmølle, vil 
overvågningssystemer og opsamlingskar i vindmøller-
ne medvirke til, at risikoen for spild af olie eller andre 
væsker på jorden vil være meget lille.  

Når fundamenterne til vindmøllerne bliver støbt, 
kan det være nødvendigt, at sænke grundvandstan-
den i en kortere periode. I den forbindelse kan over-
skydende vand fordeles til nedsivning på de omkring-
liggende marker.

Naturbeskyttelse
Projektområdet består primært af landbrugsarealer ad-
skilt af læhegn og mindre plantager og fredskove. På 
markerne dyrkes fortrinsvis enårige afgrøder som vin-
terhvede samt erårig græs. Nogle marker henligger ef-
ter høst som stubmarker med efterafgrøde af græs. Nord 
for projektområdet ligger Sunds Nørreå med omgivende 
engarealer med stort naturindhold. Ellers er der ikke an-
dre § 3-områder i nærheden af de planlagte vindmøller. 

Internationale naturbeskyttelsesinteresser
De planlagte vindmøller ved Krusbjergvej bliver ik-
ke placeret i internationale Natura 2000-områder. Det 
nærmeste habitatområde er Ovstrup Hede, som ligger 
cirka 1 kilometer nordvest for projektområdet, og det 
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nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Feldborg Planta-
ge, som ligger cirka 10 kilometer nord for Krusbjergvej. 

Det er i forbindelse med VVM-redegørelsen vurde-
ret, at ingen af de arter eller naturtyper, som søges be-
skyttet i disse Natura 2000-områder, ndes i projekt-
området. På den baggrund er det vurderet, at vindmøl-
leprojektet ikke vil få nogen negativ indvirkning på de 
to Natura 2000-områder.  

Nationalt beskyttede naturområder
De planlagte vindmøller er placeret på landbrugsjord, 
og anlægsarbejderne i forbindelse med en realisering af 
projektet vil ikke påvirke de omgivende fredskove eller 
de beskyttede enge og mosearealer langs Sunds Nørreå.

Fugle i området
Der er en række fuglelokaliteter omkring projektom-
rådet, herunder Sunds Sø, der ligger cirka 2-3 kilome-
ter øst for projektområdet. 

Fuglelokaliteterne omkring projektområdet rum-
mer generelt almindelige arter, som er typiske for det 
åbne land i Midt- og Vestjylland. På den baggrund er 
det vurderet, at projektområdet ikke kan karakterise-
res som et væsentligt fugleområde, hverken i regional 
eller national forstand. Det er samtidig vurderet, at na-
turområderne nord for projektområdet kan rumme en 
forholdsvis rig fuglefauna. 

Det er vurderet, at fuglene i etableringsfasen vil blive 
udsat for forstyrrelse og givetvis vil blive skræmt væk 
fra området. I denne fase vil mange arter således i stør-
re eller mindre omfang miste et fourageringsområde. 

Når anlægsfasen er overstået er det vurderet, at fugle-
ne i driftsfasen hurtigt vil vænne sig til vindmøllerne og 
gradvist vende tilbage til normal udnyttelse af området. 

Det er vurderet, at forstyrrelser af denne karakter 
ikke vil have væsentlig negativ betydning for fuglene.

Vindmøller er således næppe et væsentligt problem 
for fugle på populationsniveau. Dette gælder også rov-
fugle og ugler.

Andre dyr
Det er vurderet, at dyrene i nærområdet fortrinsvis fær-
des i tilknytning til levende hegn, plantager, mindre 
skove og øvrige biotoper. Det er vurderet, at der fore-

ndes en pæn bestand af rådyr og krondyr. 
Det er vurderet, at større pattedyr herunder hjortear-

ter, som lever og færdes i nærområdet, vil blive skræmt 
væk i anlægsfasen og søge mod andre steder at foura-
gere. Det er vurderet, at når vindmøllerne er i drift, vil 
dyrene efter en kort tilvænningsperiode givetvis igen 
bevæge sig frit mellem lokaliteterne, og de vil formo-
dentlig ikke blive påvirket væsentligt i driftsperioden. 

Der er en forekomst af odder i og ved Røjen Bæk, og 
der er også registreret odder ved Sunds Nørreå. Odder 
lever i tæt kontakt til åløb, og på den baggrund er det 
vurderet, at forekomsten af odder ikke vil blive påvir-
ket af vindmølleprojektet. 

Projektområdet er ikke et udpræget agermusområ-
de, men området er dog karakteriseret af et landskab 

Foto 2.3 Foto af Sunds Nørreå set fra Krusbjergvej umidelbart nord for projektområdet. 
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med hegn og små skove,  og det er vurderet, at der kan 
være en vis bevægelse af agermus mellem de forskel-
lige biotoper, når dyrene er på træk. 

Vand- og syd agermus er registreret i landskabet 
omkring projektområdet, og det er vurderet, at der kan 
være risiko for kollision med vindmøllerne. Øvrige a-
germusarter fouragerer fortrinsvis langs skovkanter og 
over vandover ader i lav højde, hvor risikoen for kol-
lision er begrænset. Det er samtidig vurderet, at vind-
møllerne ikke bliver placeret i væsentlige trækruter el-
ler ledelinjer, og på den baggrund er det vurderet, at på-
virkningen af agermus ikke er væsentlig i forbindel-
se med vindmølleprojektet. 

Det er vurderet, at der sandsynligvis ikke er padder 
eller insekter, der er opført på habitatdirektivets Bilag 
IV, inden for projektområdets afgrænsning, da der ik-
ke ndes egnede biotoper på stedet.

Flora
Arealerne, hvor de planlagte vindmøller er placeret, er 
primært agerjord i omdrift med traditionel pløjning, 
harvning og anvendelse af ukrudtsmidler. Det er der-
for vurderet, at der sandsynligvis ikke ndes vilde el-
ler fredede plantearter, som kræver særlig beskyttel-
se på markerne. 

I og omkring skovene, på engene, ved moserne og 
langs åløbene er der en større diversitet af oraarter. Så-
fremt ovenstående biotoper ikke bliver beskadiget i for-
bindelse med vindmølleprojektet, er det vurderet, at der 
ikke er risiko for negative konsekvenser for plantelivet.  

2.10 Udtaget areal af landbrugsdrift
I alt bliver der udtaget cirka 14.000 m2, eller 1,4 hek-
tar, jord af landbrugsdriften ved en gennemførelse af 
vindmølleprojektet ved Krusbjergvej.   

 Det udtagede areal udlægges i vindmøllernes leve-
tid til arbejdsarealer, nye veje samt udvidelse af eksi-
sterende veje. Ved ophør og demontering af vindmøl-
lerne skal alle anlæg fjernes, og arealet skal føres til-
bage til landbrugsdrift.

2.11 Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM-re-
degørelse og miljørapport er der rettet forespørgsel til en 
lang række radiokædeoperatører om projektets mulige in-
terferens med deres respektive signaler. Ingen af de kon-
taktede operatører har haft indvendinger mod projektet. 

2.12 Ledningsanlæg
I projektområdet er der to 60 kV højspændingsluftled-
ninger. Den ene luftledning passerer gennem områdets 
vestlige del i retning nord – syd. Den anden luftledning  
forbinder en mast i områdets sydlige del med transfor-
merstationen i Sunds. 

Vestjyske Net har givet skriftligt tilsagn om opstil-
ling af vindmøller i det pågældende område, og med 
den anviste placering af vindmøllerne er der en afstand 
på 55 meter til de to luftledninger. Minimumsafstan-
den svarer til radius på rotoren plus en respektafstand 
på 15 meter. Afstanden måles fra midten af vindmøl-
letårnet og vinkelret ud til luftledningen. 

2.13 Socioøkonomiske forhold
Det er vurderet, at vindmølleprojektet ved Krusbjergvej 
ikke vil medføre nogen negative socioøkonomiske på-
virkninger af hverken turisme, råsto ndvinding, land-
brugsmæssige interesser eller jagt.

Eventuelle værditab på ejendomme bliver ikke be-
handlet i en VVM-redegørelse og miljørapport. Værdi-
tab på fast ejendom henhører under Lov om fremme af 
vedvarende energi, - lov nr. 1074 af 8. november 2011.

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

Udledningerne fra kraftværkerne belaster både kli-
ma, natur, bygninger og folkesundhed. Elektricitet fra 
vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning 
i den grad, som el fra vindkraft erstatter el fra kraft-
værker.

Støjgrænsen på maksimalt 44 dB(A) ved naboboli-
ger betyder, at der udendørs kan være en støj, der sva-
rer 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 vindmøller-
ne ved Krusbjergvej gentages mellem hvert andet og 
hvert sekund afhængig af vindstyrken. Monotonien vil 
være en del af problemet ved påvirkningen, men stø-
jen vil næppe kunne skelnes fra baggrundsstøjen fra 
bevoksning og bebyggelse ved vindhastigheder over  
8 – 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind. 

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

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et litteratur-
studie af forskellige rapporter om gener fra vindmøl-
ler og deres indvirkning på helbredet i april 2011. Stu-
diet konkluderer følgende: 

”Det er vist, at vindmøllestøjens karakter ikke ad-
skiller sig væsentligt fra så mange andre støjkilder i vo-
res dagligdag. Lydtrykniveauerne er i den lave ende, 
set i forhold til de lydpåvirkninger vi normalt udsættes 
for, og det gælder også lavfrekvent støj. Hørbar infra-
lyd forekommer ikke.

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

dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøl-
ler regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til sam-
menligning kan det nævnes, at den vejledende græn-
se for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i gen-
nemsnit til ca. 8 % stærkt generede.

Søvnforstyrrelser kan forekomme. Der er en brat 
stigning i procentdelen af søvnforstyrrelser lige over 
støjgrænserne.
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Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem 
-

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

-
tes, højt blodtryk og hjerte-kar sygdomme.

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

På det foreliggende grundlag er der ikke vist direk-
te helbredseffekter pga. vindmøllestøj, dog er der kon-
stateret sammenhæng imellem støjgener og stresssymp-
tomer.”

2.15 Overvågning
I VVM-tilladelsen vil der kunne blive stillet betingel-
se om støjmåling. Endvidere kan der være stillet krav 
til placeringen i forhold til byggelinjer, afstand til na-
boer eller andre forhold. 

VVM-tilladelsen kan også indeholde krav om inddra-
gelse af tilsynsmyndigheden i anlægsfasen ved arbejde 
i nærheden af fredede eller beskyttede naturområder. 
Herning Kommune har ligeledes mulighed for at stille 
krav om blandt andet tidspunkt for idriftsættelse af vind-
møllerne, såfremt særlige hensyn til forhold i nærområ-
det måtte tale herfor. Det er kommunens miljøtilsyn, der 
skal sikre, at kravene i VVM-tilladelsen bliver overholdt. 

Klage fra naboer kan medføre, at kommunens mil-
jøtilsyn pålægger ejeren af vindmøllen at få foretaget 
en støjmåling, såfremt miljøtilsynet vurderer, at der er 
hold i klagen. Kommunen kan endvidere kræve doku-
mentation for, at eventuel skyggestop er installeret og 
opfylder kravene i VVM-tilladelsen. Såfremt kravene 
i Vindmøllestøjbekendtgørelsen eller i VVM-tilladel-
sen ikke er overholdt, kan Herning Kommune herefter 
om fornødent pålægge ejeren at dæmpe støjen, stoppe 
vindmøllen eller få installeret skyggestop i de vindmøl-
ler, som ikke opfylder kravene. 

Herning Kommune er forpligtet til at udarbejde en 
plan for overvågning af, at mølleejeren overholder mil-
jøkravene. 

Heri kan både indgå tilsyn og overvågning i anlægs-
fasen og måling af støj ved idriftsættelse samt målin-
ger ved almindeligt tilsyn, ved sidstnævnte dog højst 
en gang årligt.  

Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatø-
ren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske proble-
mer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvåg-
ningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornø-
dent stopper vindmøllen. 

Forandringer i vindmøllens støjniveau og udseende 
vil sammen med andre uønskede miljøpåvirkninger fra 
vindmøllen stort set altid være en konsekvens af tekni-
ske problemer i vindmøllen. 

2.16 Fordele og ulemper
Fordele ved projektforslaget
1.    Der er en stor fortrængning af CO2 og andre mil-

jøskadelige stoffer.  
2.  Der er en stor produktion af elektricitet fra vedva-

rende energi. 
3.  Opstillingsmønstret med fem vindmøller på en ræk-

ke vil fremstå klart og leta æseligt i landskabet. 
4.  Vindmøllerne overholder støjkravene ved de nær-

meste naboer. 
5.  Oplevelsen af de nærmeste kirker bliver ikke på-

virket af vindmøllerne. 
6.  Vindmøllerne vil ikke påvirke oplevelsen af Ørre 

og Nybro. 
7.  Ingen naboer får ifølge beregningerne over ti ti-

mers udendørs skyggekast om året. 
8.  Vindmølleprojektet vil ikke påvirke de udlagte  

§ 3-områder langs Sunds Nørreå.

Ulemper ved projektforslaget
1.  Vindmøllerne ændrer den landskabelige oplevelse 

af den østlige del af Ovstrup Hede til et væsentligt 
større teknisk præg.

2.  Vindmøllerne ændrer i mindre væsentlig grad land-
skabsoplevelsen ved Sunds Sø, Sunds Nørreå og af 
Storå set fra syd.

3.  Vindmøllerne kan fra sydvest opleves i et uheldigt 
visuelt samspil med de eksisterende vindmøller ved 
Remme i et område tæt på motorvejen. 

4.  Vindmølleprojektet kan påvirke landskabsoplevel-
sen  af Sunds Nørreå for tra kanter på den nye om-
fartsvej vest om Sunds.  

5.  Der er mere støj end ved 0-alternativet.
6.  Der er mere skyggekast end ved 0-alternativet.
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Tabel 2.1 Projektet opsummeret

Projektforslag

Vindmølleanlægget

Antal vindmøller 5

Effekt pr. vindmølle (MW) 2

Samlet kapacitet (MW) 10

Navhøjde (m) 65 eller 67

Rotordiameter  (m) 80

Totalhøjde, maksimum (m) 105 eller 107

Rotoromdrejninger pr minut, maksimum 19

Samlet produktion pr. år, cirka (MWh) 23.000

Samlet produktion fra 2012 til vindmøllerne er 20 år, cirka (MWh) 460.000

Nye serviceveje i 5,5 meters bredde (m) 1.350 

Eksisterende markveje som udvises og forstærkes (m) 300

Arbejdsarealer  (m2) 6.000

Udtaget areal af landbrugsdrift  (m2) 14.000

Antal lastbiler i anlægsfasen pr. vindmølle 250

Påvirkning af de nærmeste naboer

Afstand til nærmeste nabo (m) 432

Støj, maksimal dB(A) ved nabobolig ved vindhastighed 6 m/s og 8 m/s samt lavfrekvent 41,5 og 43,7 og 17,8

Skyggekast, maksimalt ved nabobolig om året, indendørs og udendørs (timer:minutter) 9 : 58 og 8 : 12

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

Kuldioxid (CO2) 320.000

Svovldioxid (SO2) 60

Kvælstofoxider (NOx) 400

Slagger og flyveaske 18.300
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Arbejdsareal

Ny vindmølle

Forstærkede og udvidede 
eksisterende veje

Nye adgangssveje

Mål: 1:10.000

1

Højspændingsledning

3 Beskrivelse af anlægget

I dette kapitel er vindmøller og tilhørende anlægsar-
bejder beskrevet, herunder hvordan vindmøllerne bli-
ver tilsluttet el-nettet, og hvor de nødvendige vejforbin-
delser bliver anlagt.

3.1 Vindmøllerne 
Projektet omfatter fem ens vindmøller med en totalhøj-
de på 105 eller 107 meter målt fra terræn til vingespids 
i øverste position. Vindmøllerne har en navhøjde på 65 
eller 67 meter og en rotordiameter på 80 meter. Nav-
højden ligger ikke helt fast, da fabrikanten har foreta-
get nogle tekniske optimeringer, så navhøjden sandsyn-
ligvis bliver 65 meter, hvor den hidtil var 67 meter. Da 
navhøjden ikke er helt fastlagt, er der i VVM-redegø-
relsen regnet med en navhøjde på 67 meter, men usik-
kerheden er nævnt. 

Figur 3.1  Principtegning samt benævnelser  
 på vindmølledele
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Kort 3.1 Placering af vindmøller, veje og arbejdsarealer for projektforslaget
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Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag

Antal 
vindmøller

Navhøjde 
meter

Rotordiameter 
meter

Totalhøjde 
meter

Effekt pr. 
vindmølle MW

Årlig produktion 
1.000 MWh

Vindmøllernes 
produktion over  

20 år. i 1.000 MWh

Projektforslag 5 65 / 67 80 105 / 107 2 23 460

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

Energiindhold i vinden 
i 70 meters højde 

 
kWh/m2/år

N

Reference /3/

Kort 3.2 Vindressourcerne

Vindmølledesignet er traditionelt dansk med tre vin-
ger, et møllehus og et rørtårn. Farven på alle vindmøl-
lernes dele er lys grå, og vingerne er over adebehand-
let til et glanstal på maksimalt 30, så de fremstår med 
en mat over ade, der reducerer vingernes re eksion. På 
toppen af møllehuset vil der blive placeret et rødt fast 
lys af hensyn til ysikkerheden. 

Vindmøllernes placering tegner en ret linje i retning 
nordvest – sydøst på et svagt og jævnt skrånende ter-
ræn. Den indbyrdes afstand mellem vindmøllerne er cir-
ka 355 meter, og terrænforskellen mellem de to yderste 
vindmøller er cirka 4 meter. Vindmøllerne følger land-
skabets overordnede linjer, hvor niveauforskellen mel-
lem de enkelte vindmøller varierer mellem 80 og 130 
centimeter. På den baggrund er det vurderet, at det ikke 
er nødvendigt at regulere i terrænet i projektområdet. 

Serviceveje, arbejdsarealer og fundamenter
Serviceveje
Adgang til vindmøllerne skal foregå via nye service-
veje som angivet på kort 3.1. Servicevej til vindmølle 
nr. 2 er en eksisterende markvej, som bliver udvidet og 
forstærket. Øvrige serviceveje bliver etableret på area-
ler i landbrugsmæssig drift. 

Ved en realisering af projektet vil anlægget omfatte 
cirka 1.350 meter ny vej samt udvidelse og forstærk-
ning af cirka 300 meter eksisterende grusvej. 

Arbejdsareal
Til hver vindmølle bliver der etableret et permanent ar-
bejdsareal på cirka 1.200 m2 til serviceeftersyn og ved-
ligeholdelse i vindmøllernes levetid. Arbejdsarealer-
ne vil blive etableret med samme belægning som ser-
vicevejene. I anlægsperioden vil der desuden blive an-
lagt midlertidige arbejds- og opmagasineringsarealer 
på yderligere 500 m2 ved hver vindmølle.

Fundament
Fundamenternes størrelse og udformning er afhængig 
af de lokale geotekniske forhold samt vindmøllernes 
størrelse. Med den påregnede vindmølletype bliver det 
sandsynligvis et pladefundament på op til 15 - 20 me-

ter i diameter med en underkant i 3 – 4 meters dybde.  
Størstedelen af fundamentet bliver tildækket igen med 
enten jord eller grus. 

Overskudsjord
Eventuel overskudsjord i forbindelse med anlæg af 
ovenstående elementer vil blive udjævnet på de om-
kringliggende jordbrugsarealer. Yderligere overskuds-
jord vil blive kørt i godkendt depot efter anvisning fra 
Herning Kommune. 

Nettilslutning 
For at tilslutte vindmøllerne til elnettet bliver der etable-
ret en koblingsstation og en teknikbygning i projektom-
rådet, og derfra et jordkabel til den eksisterende trans-
formerstation i Sunds. Den præcise kabelføring bliver 
fastlagt af elselskabet efter nærmere aftale med de på-
gældende lodsejere mellem projektområdet og trans-
formerstationen i Sunds når anlægsprojekteringen er 
igangsat. Koblingsstationen og teknikbygningen har 
et samlet areal på op til 30 m2.   

Vindressourcer og produktion
Projektområdet ved Krusbjergvej har en beregnet mid-
delvindhastighed på 6,9 meter pr. sekund i højde 78 me-
ter over terræn, hvilket svarer til et energiindhold på 
ca. 3.214 kWh/m2/år. 

Produktionen fra de fem vindmøller i forslaget ved 
Krusbjergvej er beregnet til cirka 23.000 MWh årligt. 
Reference /1/ 

Vindmølleparkens elproduktion vil dermed kunne 
dække knap 6.670 husstandes årlige elforbrug på hver 
3.448 kWh til apparater og lys. Reference /2/

Figur 3.2  Principtegning over fundament
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De fem vindmøller vil i deres tekniske levetid på 20 
år producere 460.000 MWh. Se også kort 3.2 Vindres-
sourcerne.  

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen
Anlægsarbejder
Anlægsfasen vil formodentlig strække sig over 16 – 20 
uger, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige til 
vindmøllerne er stillet op, tilsluttet elnettet og sat i drift. 
Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.

Serviceveje og arbejdsarealer
De første tiltag i projektområdet er etablering af de nød-
vendige serviceveje- og arbejdsarealer, som er angivet 
på kort 3.1. Servicevejene bliver etableret med et sta-
bilt vejmateriale i en bredde på maksimalt 5,5 meter. I 
anlægsfasen bliver servicevejene etableret med de nød-
vendige svingradier, så det er muligt at anvende lan-
ge lastvognstog og kranvogne til transport af de store 
mølledele. Vejanlæg, som kun bliver anvendt i anlægs-
fasen, bliver brudt op og fjernet til genanvendelse, når 
alle vindmøllerne er stillet op.  

Ved de fem vindmøllepladser bliver der i anlægsfasen 
etableret et arbejdsareal på cirka 1.700 m2 til opstilling 

af vindmøllerne. Når anlægsfasen er forbi, bliver ar-
bejdsarealerne reduceret fra 1.700 m2 til 1.200 m2. Her-
udover omfatter anlægsarbejderne etablering af midler-
tidige arbejdsarealer til arbejdsskure, parkeringsplad-
ser og til kortvarig opbevaring af større vindmøllede-
le. Arbejdsarealerne bliver normalt etableret med sam-
me type belægning som servicevejene. Arbejdsarealer, 
som kun bliver brugt i anlægsfasen, bliver brudt op og 
bortkørt til genanvendelse.  

Etablering af veje og arbejdsarealer indebærer for he-
le projektet levering af cirka 5.300 m3 stabilt vejmateri-
ale transporteret på lastvogne med cirka 10 m3 på hver, 
svarende til cirka 530 lastbiler. Det samlede anlægspro-
jekt med serviceveje og arbejdsarealer, som det vil se 
ud i driftsperioden, er gengivet på kort 3.1. 

Fundamenter 
Fundamenterne til vindmøllerne vil blive etableret cir-
ka en måned før, vindmøllerne bliver stillet op. Til et 
enkelt vindmøllefundament bliver der normalt anvendt 
500 til 800 m3 armeret beton, hvilket omfatter ca. 50 – 
130 læs beton og op til 2 – 3 vognlæs med øvrige fun-
damentdele. Etablering af de fem vindmøllefundamen-
ter ved Krusbjergvej omfatter således levering af ma-
terialer transporteret på cirka. 265 – 665 lastbiler af-
hængig af lastbilernes størrelse.  

Vindmøller
Opstilling af vindmøller ved Krusbjergvej omfatter le-
vering af vindmølledele transporteret på cirka 100  last-
vogne eller specialtransporter. Opstilling af en enkelt 
vindmølle strækker sig normalt over 4 – 5 dage og in-
debærer anvendelse af op til to kraner.  

Nettilslutning
I anlægsfasen bliver der etableret ledningsgrave for 
henholdsvis nettilslutning og fjernovervågning. Hver 
enkelt vindmølle bliver tilsluttet elnettet med kabel fra 
møllepladsen til koblingsstationen. Det lokale elforsy-
ningsselskab udfører og håndterer de deraf følgende 
problemstillinger såsom udpegning af tracé og ting-
lysning af ledningerne. Reference /4/

Støj
Støj i anlægsfasen vil primært stamme fra lastbiltra-

kken. Anden støj vil stamme fra kraner og arbejder 
med etablering af fundamenter. I anlægsfasen er støj-
belastningen 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 an-
svaret for driften og sikkerheden på anlægget, herun-
der at de gældende støjkrav er overholdt.

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

Tilslutning til offentlig vej
I hele driftsfasen foregår adgang til alle vindmøllerne 
via serviceveje med indkørsel fra henholdsvis Linåvej 
og Krusbjergvej. Vejtilslutningernes placering frem-
går af kort 3.1.

3.4 Sikkerhedsforhold
Havari 
Risiko for havari med vindmøller er minimale for af-
prøvede og godkendte vindmølletyper, som vil blive 
anvendt i projektet ved Krusbjergvej. I Danmark er det 
et krav, at vindmøllerne bliver typegodkendt i henhold 
til Energistyrelsens certi cerings- og godkendelses-
ordning, inden de bliver opstillet. Typegodkendelsen Foto 3.1 Transport af vindmøllevinge.
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teorolgiske instrumenter, som er monteret på vindmøl-
len, og når disse instrumenter bliver overisede, stopper 
vingerne med at rotere. 

Når vingerne begynder at rotere igen, vil isen ry-
ste af og falde ned på jorden. Isen vil således ikke bli-
ve slynget væk fra vindmøllerne, men små og tynde is-

ager kan til tider opføre sig som papirark i vinden. I 
sådanne situationer kan der være en risiko for at blive 
ramt af nedfaldende is, hvis man bevæger sig ind un-
der møllehuset eller vingerne. 

I Danmark er der ikke registreret personskade som 
følge af isnedfald fra vindmøller, og de fem vindmøller 
ved Krusbjergvej er placeret på steder, hvor der normalt 
ikke færdes særlig mange mennesker. På baggrund af  
ovenstående er det vurderet, at der ikke er nogen væ-
sentlig sikkerhedsrisiko i form af isnedfald i forbindel-
se med vindmølleprojektet ved Krusbjergvej.  

Brand
Brand i vindmøller er meget sjældne. Sker det, vil vind-
møller med kabineinddækning af glas ber, som er an-
vendt ved de aktuelle vindmøllertyper, kunne brænde, 
og store, lette dele vil kunne falde brændende til jor-
den. Reference /5/

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

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

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

I driftsfasen bliver den normale til- og frakørsel mi-
nimal og bliver dermed vurderet til ikke at udgøre no-

skal blandt andet sikre overensstemmelse med gælden-
de krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og struktu-
rel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.

Der har i 2008 været et par 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. Havariet 
ved Halling skete i et kraftigt blæsevejr, som medfør-
te, at den pågældende 600 kW vindmølle kørte med et 
højt omløbstal. Under havariet kollapsede vingerne, og 
stumperne faldt ned på jorden omkring vindmøllen. De 

este dele fra vindmøllen blev fundet mindre end 100 
meter fra vindmølletårnet, men lettere dele, som også 
kunne skade en person, blev fundet på lokaliteter over 
100 meter fra vindmøllen. Reference /5/

Det er blandt andet på baggrund af ovenstående ha-
vari, at Energistyrelsen har udarbejdet et nyt regelsæt 
for typegodkendelser og mere omfattende krav til ser-
vice på vindmøllerne. Det betyder, at vindmølleprodu-
centen skal udføre mindst to serviceeftersyn på vind-
møllerne om året, herunder kontrollere at sikkerheds-
systemerne fungerer optimalt.

I driftsperioden bliver vindmøllerne overvåget elek-
tronisk, hvilket gør det muligt at opdage uregelmæssig-
heder i driften og foretage automatisk driftstop i tide, 
så der ikke sker havari på vindmøllerne. Derudover vil 
en individuel pitch-regulering af vingerne reducere ri-
sikoen for havari under kraftige vindforhold. 

På grund af ovenstående forhold og med de aktuel-
le afstande til henholdsvis naboejendomme og veje er 
det vurderet, at havari på de fem planlagte vindmøl-
ler ved Krusbjergvej ikke udgør nogen væsentlig sik-
kerhedsrisiko.

Isnedfald 
Under særlige meteorologiske forhold kan vingerne på 
en vindmølle blive overisede. Overisning forekommer 
eksempelvis på en vindmølle, som står tæt ved kysten, 
hvor lun og fugtig luft fra havet afkøles over land. I dis-
se situationer er det observeret, at vindmøllens sikker-
hedsfunktioner stopper vingernes rotation inden de bli-
ver overisede. Sikkerhedsfunktionen overvåger de me-

gen væsentlig sikkerhedsrisiko. Såfremt det er nødven-
digt med ekstraordinær kørsel med blandt andet mobil-
kraner eller blokvogne, vil tra ksikkerheden blive va-
retaget på lignende måde som i anlægsfasen.

3.5 Reetablering efter endt drift 
Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllen på 
afviklingstidspunktet forpligtet til at fjerne alle an-
læg i et omfang, som svarer til de krav, som lokalpla-
nen fastsætter. 

Demontering af vinger, møllehus og mølletårn fore-
går med samme antal kraner og køretøjer som ved op-
stilling i anlægsfasen. 

Kabler og øvrige installationer i jord bliver afkob-
let el-nettet og derefter opgravet. Alle materialer i ser-
viceveje og arbejdsarealer bliver opgravet, og arealer-
ne bliver reetableret til landbrugsmæssig drift med jord 
og muld fra de omkringliggende marker. 

Alle materialer bortkøres med genbrug for øje i hen-
hold til affaldsregulativet i Herning Kommune og den 
på tiden gældende lovgivning. 

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

Foto 3.2 Opstilling af vindmølletårn.
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4 Landskabelige forhold

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

Registreringen er udført på baggrund af kortmateri-
ale, litteraturstudier og ere besigtigelser af landskabet 
omkring vindmølleområdet ved Krusbjergvej. Besig-
tigelserne er anvendt til at registrere forhold, som ikke 
fremgår af kortmaterialet, herunder højder på bebyg-
gelser og bevoksning og til grundigt at afsøge mulige 
udsigtspunkter i landskabet. Besigtigelserne ved Krus-
bjergvej er udført i januar 2012.

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

Landskabsanalysen omfatter desuden en analyse af 
de fremtidige forhold, såfremt vindmølleprojektet ved 
Krusbjergvej 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 på-
virke oplevelsen af landskabet. Vindmøllernes opstil-
lingsmønster er i den henseende afgørende faktorer, og 
disse forhold og deres betydning er derfor beskrevet og 
vurderet som en vigtig del af analysearbejdet og som et 
brugbart værktøj til at a æse de udarbejdede visualise-
ringer af hovedforslaget ved Krusbjergvej. 

Vurderingen af den visuelle påvirkning fra de plan-
lagte vindmøller er udarbejdet på baggrund af visua-
liseringerne og landskabsanalysen, som er gengivet i 

rapporten. Visualiseringerne viser, hvordan de ønske-
de vindmøller vil se ud i det eksisterende landskab, og 
vurderingerne beskriver, om vindmøllerne virker do-
minerende eller forstyrrende i forhold til landskabets 
karaktergivende elementer og landskabets skala, som 
tilsammen er et udtryk for landskabets sårbarhed. 

Påvirkningen af de udpegede fokusområder er vur-
deret i et særskilt og afsluttende afsnit, der også redegør 
for værdien af disse områder i forhold til den generel-
le oplevelse af landskabet omkring vindmølleområdet.

Afstandszoner
For at kunne systematisere landskabsanalysen i for-
hold til vindmøllernes visuelle påvirkning er omgivel-
serne til projektområdet ved Krusbjergvej inddelt i tre 
afstandszoner; en nærzone tæt ved vindmøllerne, en 
mellemzone og en fjernzone. Zoneinddelingen er an-
vendt til at udvælge særskilte elementer i landskabet i 
forhold til den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. 
Zonernes udstrækning er fastlagt på baggrund af eg-
ne iagttagelser og lignende undersøgelser af vindmøl-
ler med en totalhøjde op til 150 meter. 

De tre afstandszoner omkring projektområdet ved 
Krusbjergvej er vist på kort 4.1 og er som følger.

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

I nærzonen analyseres elementer, hvor oplevelsen af 
dem kan blive ændret eller forstyrret af de store vind-
møller. Det drejer sig om byer, landsbyer, kirker, rekre-
ative områder og særligt fremtrædende terrænformer.

Mellemzonen 4,5 – 10 kilometer 
I mellemzonen virker vindmøllerne generelt mindre end 
i nærzonen og virker ikke dominerende, men kan væ-
re det fra enkelte punkter. Beskueren oplever samspil-
let med andre vindmøller og opfatter større forskelle i 
vindmøllens design. Vindmøllernes størrelse kan væ-
re svær at opfatte, idet afstanden til dem kan være svær 

at vurdere. Bevoksning og terræn er afgørende for, om 
vindmøllerne er synlige. Sigtbarheden spiller en stor 
rolle. I mellemzonen registreres større landskabsele-
menter, hovedfærdselsårer, udsigtspunkter og eksiste-
rende vindmøller, som eventuelt kan opleves sammen 
med de nye vindmøller.

Fjernzonen over 10 kilometer 
I fjernzonen spiller terræn og sigtbarhed en afgøren-
de rolle. Vindmøllerne vil især være synlige fra enkel-
te højdepunkter.

I fjernzonen oplever man især samspillet med an-
dre vindmøller.

De tre zoner er indtegnet med en præcis afgrænsning 
på kort 4.1, men i virkeligheden vil overgangen fra den 
ene zone til den anden opleves i et mere glidende for-
løb, hvor vindmøllernes påvirkning ændrer sig gradvist.

4.2 Eksisterende forhold
Landskabets dannelse og terrænformer
Projektområdet ved Krusbjergvej ligger i den sydvest-
lige del af den vældige Karup Hedeslette, som er for-
met af smeltevands oder i den sidste istid. Det gamle 

odleje er afgrænset af Skovbjerg Bakkeø mod sydvest, 
Bording Bakkeø mod sydøst og den Jyske højderyg, der 
strækker sig i en vinkelform fra Bølling Sø vest for Sil-
keborg via Hjortedal vest for Viborg til Holstebro. De 
overordnede landskabselementer fremgår af kort 4.2.

Terrænet på Karup Hedeslette er generelt svagt skrå-
nende mod nordvest, men i store delområder fremstår 
terrænet næsten vandret. I hedens randzone ud mod de 
afgrænsende bakkeøer er der lokalt områder med små 
bakkeformationer. 

Set i forhold til projektområdet ved Krusbjergvej er 
de nærmeste markante terrænformer lokaliseret i områ-
det mellem Herning og Aulum, hvor terrænet stiger for-
holdsvist kraftigt. Nærmeste geologiske interesseom-
råde og øvrige markante terrænformer ligger mere end 
ti kilometer væk fra projektområdet, f.eks ved Trehøje. 

Karup Hedeslette afvandes i dag af ere vandløb, 
der tilsammen danner et ntmasket net hen over he-
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den. Karup Å og Storå er de største vandløb på Karup 
Hedeslette, og de viser overordnet, hvordan smeltevan-
det har løbet i to traceer i hver sin side af hedesletten. 
Storå følger i store træk foden af Skovbjerg Bakkeø og 
passerer dermed forholdsvis tæt forbi projektområdet 
ved Krusbjergvej. Karup Å ligger i den østlige del af 
hedesletten cirka 15 kilometer væk fra Krusbjergvej. 

Hedesletten mellem de store åer afvandes af mange 
smalle, men forholdsvis lange vandløb. Generelt lig-
ger disse lange vandløb i nordvestlig-sydøstlig retning 
og har alle tilløb til Storå. Sunds Nørreå er et af disse 
mindre vandløb, som ligger i et slynget forløb mellem 
Sunds og Nybro og passerer dermed umiddelbart nord 
om projektområdet ved Krusbjergvej. 

Øst for projektområdet ligger Sunds Sø, som er Dan-
marks største hedesø, med et areal på cirka 125 hek-
tar. Sunds Sø er formentlig dannet som et dødishul un-
der sidste istid. 

Nærzonen
I nærzonen er der registreret ere lokaliteter, hvor det 
er vurderet, at de nye høje vindmøller ved Krusbjerg-
vej kan  påvirke oplevelsen af landskabselementer, som 
er relateret til landskabets dannelse.   
  Ved Sunds Sø er der ere lokaliteter langs søbred-

den, hvor man kan se langt hen over søen, når man 
kikker i retning mod Krusbjergvej. 

#  Hvor den nye omfartsvej krydser Sunds Nørreå, 
kan man se det slyngede åløb omgivet af moser og 
engarealer, når man kikker i retning mod projekt-
området.  

Mellem- og fjernzonen
I mellemzonen er der registreret to lokaliteter sydvest 
for projektområdet, hvor man står højt i landskabet og 
hvor man kan se langt, når man kikker i retning mod 
projektområdet.    
#  Vest for Sinding stiger terrænet markant, og fra 

toppen af bakkeskråningen kan man se henover 
et varieret terræn med bakker og dalsænkninger, 
når man kikker i retning mod Krusbjergvej.   

#  Øst for Skibbild kan man se hen over dallandska-
bet omkring Herningsholm Å mod nord.  

I fjernzonen er der ikke registreret nogen lokaliteter, 
hvor det er vurderet, at de planlagte vindmøller i væ-
sentlig grad kan påvirke oplevelsen af rekreative om-
råder - se kort 4.4 -, markante terrænformer, ådale el-
ler søer.   

Konklusion
I nærzonens østlige del er det vurderet, at vindmølle-
projektet ved Krusbjergvej kan påvirke oplevelsen af 
Sunds Sø og Sunds Nørreå. 

I mellemzonens sydvestlige del er det vurderet, at 
vindmølleprojektet måske kan påvirke oplevelsen af 
et mere varieret terræn med bakker og dalsænkninger.  

Bevoksning
Den eksisterende bevoksning omkring projektområ-
det består primært af plantager i varierende størrelse 
og forskellige typer af læhegn. De største plantager er 
Søndre Feldborg Plantage, Gedhus Plantage og Myre-
malm Plantage, som alle tre ligger cirka 7,5 kilometer 
nord og nordøst for projektområdet. Derudover ligger 
der ere mindre plantager spredt rundt i landskabet 
omkring Ovstrup Hede, heriblandt ere mindre plan-
tager tæt ved projektområdet. Ved bydannelserne Sin-
ding og Skibbild er der ere små skovbevoksninger, og 
nord for Herning - ved Løvbakkerne - er der et større 

Kort 4.2  Landskabets dannelse  

Reference /1/

Projektområdet
Afstandszoner 4,5 og 10 km
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fra Krusbjergvej. Ved besigtigelse af ovenstående by-
dannelser er det undersøgt, om der er udsigtslinjer fra 
de ydre bygrænser i retning mod vindmølleområdet, og 
om vindmøllerne ved Krusbjergvej kan påvirke ople-
velsen af byernes visuelle sammenhæng med det om-
givende landskab. 

Nærzonen
I den nordvestlige del af Sunds er området nord for 
Linåvej ved at blive bebygget, og det er undersøgt, om 
vindmølleprojektet ved Krusbjergvej kan påvirke op-
levelsen af dette boligområde. Det er også undersøgt, 
om vindmølleanlægget kan påvirke oplevelsen fra de 
huse og sommerhuse, der ligger i tilknytning til Sunds 
Sø. På baggrund af visualiseringer fra disse to områ-
der er det vurderet, at vindmølleprojektet kan påvir-
ke oplevelsen af bebyggelserne. Fra øvrige områder i 
Sunds, er det vurderet, at de fem vindmøller vil være 
skjult bag huse og bevoksning. 

Mellem- og fjernzonen
Ved Simmelkær, Sinding, Tjørring og Gullestrup er 
der registreret lokaliteter, hvor det er vurdret, at man 
kan se de planlagte vindmøller hen over den eksiste-
rende bevoksning. 

I den vestlige del af mellemzonen er det undersøgt, 
om man kan se vindmøllerne fra Ørre, og på baggrund 
af visualiseringer er det vurderet, at vindmølleprojek-
tet vil være skjult bag plantagerne og den øvrige be-
voksning ved Ansbjerg. 

Konklusion
Det er vurderet, at oplevelsen af bebyggelser i henholds-
vis Sunds, Sinding og Tjørring kan blive påvirket af det 
planlagte vindmølleprojekt ved Krusbjergvej. 

Tekniske anlæg
Generelt er det vurderet, at området vest for Sunds ik-
ke er præget af tekniske anlæg i væsentlig grad. En-
kelte steder er det vurderet, at tekniske anlæg i form af 
blandt andet højspændingsanlæg, vindmøller og større 
landbrugsanlæg kan forstyrre oplevelsen af landskabet. 

område med løvskov. Den gamle hedeslette er næsten 
fuldt ud opdyrket, men der er ere steder store områ-
der, som fremstår med en karakteristisk hedevegetati-
on i form af lyng, enebærbuske og fyrretræer. 

Langs vandløb og i lavtliggende vådområder, såsom 
moser og enge er der ofte bevoksninger i form af pile-
krat, elletræer og anden bevoksning, som ere steder 
er med til at skabe rum i det åbne landskab.

Ved besigtigelse af de eksisterende forhold er det un-
dersøgt, om oplevelsen af ovenstående bevoksningsty-
per vil blive visuelt påvirket af de planlagte vindmøller 
ved Krusbjergvej, og samtidig er det undersøgt hvor-
vidt den eksisterende bevoksning vil reducere den vi-
suelle påvirkning af landskabet. 

Nærzonen
I nærzonen er det vurderet, at den eksisterende bevoks-
ning i form af levende læhegn og plantager ere ste-
der vil skjule vindmølleanlægget i mere eller mindre 
grad. Læhegnene er ere steder i nærzonen etableret i 
retning nord-syd og hindrer dermed en direkte udsigt 
til projektområdet fra lokaliteter, der ligger henholds-

vis øst og vest for Krusbjergvej. Det er samtidig vur-
deret, at fra lokaliteter nord og syd for projektområdet 
kan vindmølleprojektet fremstå som et teknisk anlæg 
hen over bevoksningen og dermed påvirke oplevelsen 
af landskabet. Det er derfor vurderet, at vindmøllepro-
jektet kan påvirke oplevelsen af Ovstrup Hede og land-
skabet i den sydlige del af nærzonen, herunder de eksi-
sterende bevoksninger langs Storå. 

Mellem- og fjernzonen
I mellemzonen er det vurderet, at den eksisterende be-
voksning de este steder vil reducere den visuelle på-
virkning fra de planlagte vindmøller ved Krusbjergvej. 
I forbindelse med besigtigelsen af landskabet i mellem-
zonen er der registret to højtliggende lokaliteter, hvor 
det er vurderet, at den eksisterende bevoksning frem-
står som et væsentligt rumskabende element i landska-
bet. De to lokaliteter ligger i den sydvestlige del af mel-
lemzonen ved henholdsvis Sinding og Skibbild. 

I fjernzonen er der ikke registreret nogen lokalite-
ter, hvor det er vurderet, at oplevelsen af væsentlige be-
voksningstyper kan blive påvirket i væsentlig grad af 
det planlagte vindmølleprojekt ved Krusbjergvej. 

Konklusion
Det er vurderet, at oplevelsen af landskabet ved Storå 
og Ovstrup Hede er præget af den eksisterende bevoks-
ning, og det er vurderet, at de planlagte fem vindmøller 
kan påvirke oplevelsen af landskaberne i disse områ-
der. Derudover er det vurderet, at den eksisterende be-
voksning generelt vil reducere den visuelle påvirkning 
af landskaberne øst og vest for projektområdet. Det er 
samtidig vurderet, at oplevelsen af store åbne landska-
ber i både nær- og mellemzonen kan blive påvirket af 
vindmølleprojektet. 

Bebyggelse
Bebyggelsen omkring projektområdet består primært 
af fritliggende gårde og boliger. Nærmeste bydannelse 
er Sunds, som ligger godt 1,5 kilometer mod øst. 
Byerne Simmelkær, Ørre, Sinding, Skibbild, Tjørring 
og Gullestrup ligger i en afstand af cirka 7 kilometer Foto 4.1 Foto af levende hegn nord for projektområdet.
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Højspændingsanlæg
I selve projektområdet er der to 60 kV højspændings-
luftledninger, se kort 3.1 og 4.3. Den ene luftledning 
passerer gennem områdets vestlige del i retning nord-
syd. Den anden luftledning forbinder en mast i områ-
dets sydlige del med transformerstationen i Sunds. Der-
udover er der en 150 kV luftledning i retning nord-syd, 
som passerer vest om projektområdet i en afstand på 
cirka re kilometer.

Eksisterende vindmøller 
Inden for en radius af ti kilometer fra projektområdet 
ved Krusbjergvej er der i alt ni eksisterende vindmøller 
fordelt på to lokaliteter. Ved besigtigelsen af landska-
bet er det undersøgt, om der er udsigtspunkter, hvor de 
eksisterende vindmøller kan indgå i et uheldigt visuelt 
samspil med de planlagte vindmøller ved Krusbjergvej. 

Nærzonen
Der står seks vindmøller ved Remme, som har en to-
talhøjde på 74,1 meter. Afstanden fra vindmøllerne i 
Remme til de planlagte vindmøller ved Krusbjergvej 
er godt to kilometer, hvilket svarer til 19 gange total-
højden på de nye vindmøller i projektforslaget. 

Vindmøllerne ved Remme er ikke udpeget som vind-
mølleområde i Herning Kommunes vindmølleplan, og 
vil blive fjernet, efterhånden som vindmøllerne udgår 
af drift. Vindmøllerne er opsat i 1998, og deres reste-
rende tekniske levetid er cirka syv til femten år.  

På Remmevej, tæt ved de seks eksisterende vind-
møller er der en vejstrækning, hvor man kan se langt i 
retning mod Krusbjergvej. Ligeledes er der registreret 
to lokaliteter ved henholdsvis Sikjærvej og Trehøjevej, 
hvorfra man kan se de seks vindmøller, når man kikker 
i retning mod projektområdet. Denne vinkel kan væ-
re problematisk, da vindmøllerne vil stå bag hinanden.

Mellemzonen 
Der står tre vindmøller ved Skærbæk, som har en to-
talhøjde på 87 meter. Afstanden fra vindmøllerne ved 
Skærbæk til de planlagte vindmøller ved Krusbjergvej 
er cirka 7,7 kilometer. Vindmøllerne ved Skærbæk er 

ikke omfattet af Herning Kommunes vindmølleplan, og 
kan derfor ikke udskiftes med nye og større vindmøller.  

Ved besigtigelse af landskabet i den vestlige del af 
mellemzonen og fjernzonen er der ikke registreret lo-
kaliteter, hvor det er vurderet, at man kan se de eksiste-
rende vindmøller ved Skærbæk sammen med de plan-
lagte vindmøller ved Krusbjergvej. 

Konklusion
Afstanden mellem de planlagte vindmøller ved Krus-
bjergvej og de eksisterende vindmøller ved Remme sva-
rer cirka til 19 gange totalhøjden på de planlagte vind-
møller ved Krusbjergvej, og i henhold til vindmøllecir-
kulæret er det undersøgt og vurderet, om den samlede 
påvirkning af landskabet er ubetænkelig. 

Det er vurderet, at det fortrinsvis er fra højtliggen-
de lokaliteter sydvest for projektområdet, at de planlag-
te vindmøller ved Krusbjergvej kan fremstå uheldigt 
i forhold til de eksisterende vindmøller ved Remme. 

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

Planlagte vindmøller og udlagte områder
Ifølge Vindmølleplanen for Herning Kommune er der 
ikke udlagt nye vindmølleområder, som ligger inden-
for en radius på 10 kilometer. Ved Vildbjerg er det 
planlagt at opstille tre Vindmøller med en totalhøjde 
på 149,9 meter. Afstanden fra de planlagte vindmøller 
ved Vildbjerg er cirka 10,2 kilometer, og på baggrund 
af den store afstand er det vurderet, at den samlede på-
virkning af landskabet fra de planlagte vindmøllepro-
jekter er landskabelig ubetænkelig.  

Kulturhistoriske elementer
Efter istidens formdannende processer er ændringer i 
landskabet primært forårsaget af menneskelig aktivitet. 
Næsten overalt i Danmark nder man menneskeskabte 
spor og dermed et kulturlandskab, der kan være med til 
at formidle en kulturhistorisk udvikling. 

I relation til det pågældende vindmølleprojekt ved 
Krusbjergvej omfatter denne redegørelse en undersø-
gelse af fortidsminder, kirker, fredede sten- og jorddi-
ge samt udpegede kulturmiljøer i nærzonen. 

Foto 4.2 Foto af de seks eksisterende vindmøller ved Remme set fra Remmevej i retning mod Krusbjergvej. 
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Fortidsminder
I Danmark er det primært fortidsminder i form af grav-
høje, som er synlige i det åbne land, og det er undersøgt, 
om der er registreret nogen fredede gravhøje i nærzo-
nen omkring projektområdet. Det er samtidig under-
søgt, hvorvidt disse gravhøje fremstår som værdifulde 
kulturhistoriske elementer i landskabet. 

Jævnfør Kulturarvsstyrelsens hjemmeside er der ik-
ke registreret nogen fortidsminder i selve projektområ-
det, men jævnfør udtalelse fra Museum Midtjylland, er 
der i dette område relativt gode muligheder for at n-
de spor efter forhistorisk bebyggelse såsom bopladser 
fra stenalderen. Museum Midtjylland anbefaler på den 
baggrund, at der foretages en arkæologisk forundersø-
gelse, hvor der skal etableres arbejdsarealer og service-
veje. Reference /2/

I nærzonen omkring projektområdet er der ere for-
tidsminder, herunder ere gravhøje kategoriseret som 
rundhøje fra oldtid og stenalder. Nærmeste fredede 
gravhøj er lokaliseret ved Ansbjerg, som ligger cirka 
3,5 kilometer vest for projektområdet. Ved besigtigelse 
af landskabet er der ikke registreret nogen lokaliteter, 
hvor det er vurderet, at vindmølleprojektet ved Krus-
bjergvej vil påvirke oplevelsen af de fredede gravhøje, 
som ligger i nærzonen. 

Kulturmiljøer
I Kommuneplan 2009-2020 for Herning Kommune er 
der udpeget et større sammenhængende område, ka-
rakteriseret som særligt værdifuldt kulturmiljø. Dette 
kulturmiljø omfatter bydannelserne ved Ørre, Nybro 
og Ovstrup samt landskaberne med ådalene med om-
givende enge og resterne af heder, med Ovstrup Hede 
som den største. Området er et væsentligt kulturmiljø, 
fordi det kan fortælle om udviklingen i bosætning og 
opdyrkningen af landskabet før den store opdyrkning 
af heden i 1800-tallet. Endvidere rummer landsbyerne 
historie om fællesskabet i landsbyerne med kirke, mis-
sionshus, forsamlingshus, skole og fattighuse samt Ny-
bro Mølle, som en væsentlig produktivkraft. Desuden 
er der i området vigtige histioriske færdselsspor som 
overfartssted, bro og vejspor. Ovstrup Hede har værdi, 

Kort 4.4 Kulturhistoriske elementer og kulturmiljøer i nærzonen
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fordi den med sin lange udstrækning giver indtryk af 
hedens vældighed før opdyrkningen. I forbindelse med 
VVM-redegørelsen er det undersøgt, om vindmøllerne 
ved Krusbjergvej vil påvirke oplevelsen af kulturland-
skabets historiefortælling. Det er blandt andet under-
søgt, om man kan se de planlagte vindmøller fra Ny-
bro Mølle og fra lokaliteter i Ørre, hvor Herningsholm 
Å og Løvenå har tilløb til Storå.

Kirker
For at sikre de danske kirker og deres nærmeste omgi-
velser er der i naturbeskyttelsesloven fastsat en kirke-
beskyttelseszone omkring alle kirker i Danmark. Der-
udover er der i Kommuneplan 2009-2020 for Herning 
Kommune udpeget aftaleområder, der skal sikre, at op-
levelsen af kirkerne ikke bliver forstyrret af nyt byg-
geri, ændring af beplantning samt opstilling af master, 
skure, møller, siloer og lignende.  

I forbindelse med VVM-redegørelsen for Vindmøl-
leprojektet ved Krusbjergvej, er det undersøgt om de 
udlagte aftalezoner bliver respekteret, herunder om de 
nye vindmøller kan forstyrre oplevelsen af kirkerne i 
disse zoner. De nærmeste kirker i forhold til projektom-
rådet er kirkerne i Sunds, Simmelkær, Ørre og Sinding.  

Sunds Kirke 
Sunds Kirke ligger cirka 3 kilometer øst for projekt-
området. Kirken er opført i røde teglsten og består af 
kor, skib og tårn mod vest med residet, opskalket spir. 
Reference /3/ Kirken ligger inde i byen og opleves ik-
ke fra det omgivende landskab i samspil med de plan-
lagte vindmøller. Der er ingen kirkezoner omkring 
Sunds Kirke.

I forbindelse med vindmølleprojektet ved Krusbjerg-
vej, er det undersøgt med visualiseringer, om man kan 
se de planlagte vindmøller, når man ankommer til kir-
ken fra øst, og når man står ved indgangspartiet foran 
kirkens våbenhus. På baggrund af visualiseringerne er 
det vurderet, at vindmøllerne ikke vil påvirke oplevel-
sen af Sunds Kirke. Se foto 4.3.  

Simmelkær Kirke
Simmelkær Kirke ligger cirka 5,5 kilometer nord for 
projektområdet. Kirken er opført i røde teglsten og be-
står af tresidet afsluttet kor, skib og tårn mod vest med 
ottesidet spir. Reference /3/ Kirken er omgivet af eksi-
sterende bevoksning og derfor ikke synlig fra det om-
givende landskab, kun toppen af spiret er synligt fra de 
omgivende aftalezoner. Der er udpeget kirkezoner på 

alle sider af Simmelkær Kirke. I forbindelse med vind-
mølleprojektet ved Krusbjergvej, er det undersøgt, om 
man kan se de planlagte vindmøller, når man ankom-
mer til kirken fra vest. På baggrund af besigtigelse er 
det vurderet, at vindmøllerne ikke vil påvirke oplevel-
sen af Simmelkær Kirke.    

Ørre Kirke 
Ørre Kirke ligger cirka 4,5 kilometer vest for projekt-
området. Kirken består af romansk kor og skib, opført 
i henholdsvis granitkvadre og rå kampesten. Referen-
ce /3/ Kirken ligger i kanten af Ørre, og fra kirkegår-
den er der udsigt mod øst hen over engdrag omkring 
Herningsholm Å. 

Kirken fremstår ikke stor i forhold til den omgiven-
de bevoksning og den øvrige bebyggelse i Ørre. Kir-
kezonerne omkring Ørre Kirke ligger fortrinsvis øst 
for kirken. 

I forbindelse med vindmølleprojektet ved Krusbjerg-
vej, er det undersøgt, om man kan se de planlagte vind-
møller, når man ankommer til kirken fra vest. På bag-
grund af besigtigelse er det vurderet, at vindmøllerne 
ikke vil påvirke oplevelsen af Ørre Kirke.  

Derudover er det undersøgt, om man kan se de plan-
lagte vindmøller fra kirkegården, når man kikker mod 
øst hen over Herningsholm Å. På baggrund af en skit-
semæssig visualisering er det vurderet, at de planlag-
te vindmøller vil være skjult bag den eksisterende be-
voksning mellem Ørre og projektområdet.  

Sinding Kirke 
Sinding Kirke ligger cirka 6 kilometer sydvest for pro-
jektområdet. Kirken består af romansk kor, skib og tårn 
fra nyere tid. Reference /3/ Kirken er omgivet af mange 
store løvtræer og fremstår derfor ikke markant fra det 
omgivende landskab. Den eksisterende bevoksning hin-
drer samtidig, at man kan se langt i retning mod projekt-
området ved Krusbjergvej. Kirkezonerne omkring Sin-
dig Kirke ligger primært nordvest og sydøst for kirken.  

I forbindelse med vindmølleprojektet ved Krusbjerg-
vej, er der registreret en enkelt lokalitet sydvest for Sin-
ding Kirke, hvor man kan se toppen af tårnet på Sin-
ding Kirke. Foto 4.3 Sunds Kirke set fra sydøst i retning mod projektområdet. Vindmøllerne er visualiseret foran træerne til højre.
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Det er derfor undersøgt, om de planlagte vindmøl-
ler kan forstyrre oplevelsen af Sinding Kirke fra den-
ne lokalitet. På baggrund af visualisering er det vur-
deret, at vindmøllerne ikke påvirker oplevelsen af Sin-
ding Kirke, da den ikke fremstår markant i landskabet.  

Konklusion
Det er vurderet, at det planlagte vindmølleprojekt re-
spekterer alle aftalezoner, og ikke forstyrrer oplevel-
sen af kirkerne i Sunds, Simmelkær, Ørre og Sinding 
i kulturlandskabet.  

Sten- og jorddiger 
Der er ingen beskyttede sten- eller jorddiger, inden for 
projektområdets afgrænsning. Det nærmeste beskyt-
tede dige i forhold til projektområdet ligger cirka 500 
meter syd for Linåvej og vil dermed ikke blive fysisk 
påvirket i forbindelse med vindmølleprojektet.  

Rekreative interesser
De rekreative muligheder for friluftsliv i landskabet om-
kring projektområdet er undersøgt ved hjælp af kort-
analyser, informationer fra Herning Kommunes hjem-
meside, oplysninger fra hjemmesiderne Visit Herning.
dk og udinaturen.naturstyrelsen.dk. Endvidere bygger 
det på reference /4/ og /5/.

På baggrund af ovenstående er det vurderet, at de 
primære rekreative interesser knytter sig til  hedeom-
råder, vandløb, skove, plantager og Sunds Sø. Ved be-
sigtigelse er det herefter undersøgt nærmere, om der 
er væsentlige rekreative lokaliteter, hvor oplevelsen af 
landskabet og naturen kan blive væsentlig påvirket, så-
fremt der bliver opstillet vindmøller ved Krusbjergvej. 

Nærzonen
Det er vurderet, at de primære rekreative interesser i 
nærzonen er tilknyttet Ovstrup Hede, Sunds Nørreå,  
Sunds Kommuneplantage og Lunebakker samt Sunds 
Sø. Se kort 4.4. 

Ovstrup Hede 
Ovstrup Hede ligger i den nordvestlige del af nærzo-
nen og fremstår som et åbent hedelandskab med etab-
lerede stianlæg og trædestier. 

Området ligger som et relativt smalt bælte fra øst til 
vest med plantager mod nord og delvist også mod syd. 
Heden er mest åben i den østlige del, hvor udsigten mod 
syd er præget af de eksisterende vindmøller ved Remme. 

Området er cirka tre kilometer langt og er svært til-
gængeligt, idet man kun fra vest har vejadgang. Øvri-
ge tilkørselsveje gennem plantagerne er afspærrede. 

De nye vindmøller ved Krusbjergvej vil kunne ses fra 
det meste af heden, og især fra den østlige del. Ud fra 

visualisering dels helt mod øst, hvor udsigten er mest 
markant, dels cirka midt på den nordlige del, hvor ud-
sigten til de eksisterende vindmøller er mindre mar-
kant, er påvirkningen af landskabsoplevelsen og op-
levelsen af selve hedelandskabet vurderet i visualise-
ring nr. 10 og 11. 

Sunds Nørreå og omgivende Lunebakker  
og Sunds Kommuneplantage
Sunds Nørreå ligger som et grønt bælte nord for vind-
møllerne. Der er ikke anlagte stier langs åen i hele dens 
udstrækning, men åen giver et afbræk i udsigten til 
dyrkede marker. Umiddelbart vest for vindmøllerne er 
landskabet ret lukket. Umiddelbart nord for vindmøller-
ne vil udsigten være helt domineret af vindmøllerne vest 
for Krusbjergvej, som vist i kapitel 5 visualisering A.

Øst for Krusbjergvej ligger Lunebakker syd for åen 
med tæt plantage sammensat af fyr og eg. Nordvestligt 
ligger et egekrat. Plantagen er svært tilgængelig og har 
tæt krat ud mod åen, men der er en vandresti tværs gen-
nem bakkerne med passage over Sunds Nørreå og vi-
dere til Sunds Kommuneplantage.  

Nord for åen i Sunds Kommuneplantage er der ere 
rekreative aktiviter ud over de naturmæssige mulighe-
der for vandreture. Dels har Sunds Jagtforening et sky-
debaneanlæg med klubhus på en mindre åben hede øst 
for Sunds Kommuneplantage. Aktiviteten er støjende 
med restriktioner for perioder, hvor der må skydes. Dels 
har FDF en mindre spejderhytte inde i plantagen samt et 
par mindre sovehytter, hvor den ene ligger i plantagen 
neden for hovedhytten, mens den anden ligger i engom-
rådet lige nord for åen, og sluttelig ndes der i planta-
gen shelter. I plantagen vil vindmøllerne næppe påvir-
ke landskabsoplevelsen, men de vil gøre det i ådalen.

Landskabet i den vestlige del af ådalen er ret lukket, 
idet engene er sprunget i skov, men i den østlige del af 
engene langs åens nordside er landskabet mere åbent 
med spredte buske og træer. Området bruges rekrea-
tivt dels til skeri langs åen dels til vandring på mær-
kede stier. Specielt fra vandrestierne, hvor landskabet 
er skønnest og med stor ro uden tekniske anlæg vil der 
være udsigt mod vest langs åen til vindmøllerne. Se vi-
sualisering nr. 12. Vindmøllerne vil påvirke naturople-Foto 4.4 Skydebaneanlæg for Sunds Jagtforening Foto 4.5 FDF-hytte Krusbjergvej 12 ligger i plantagen.
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Foto 4.6 Landskabet omkring Sunds Nørreå øst og nord for vindmølleprojektet. Afmærket sti fører gennem fugtige enge til bro over åen og videre til Lunebakker i baggrunden. I høj-
re del af billedet vil man over bevoksningen kunne se godt halvdelen af rotoren på den ene af eller begge de to sydligste vindmøller, ligesom man kan på visualisering nr. 12.
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velsen både visuelt og med støj, hvor støjen vil tiltræk-
ke opmærksomheden. Vindmøllerne vil dog ikke være 
til hinder for spejdernes aktiviteter eller skeri langs 
åen, ligesom de ikke vil være synlige helt nede ved åen. 

Det er vurderet, at Sunds Jagtforenings og spejder-
nes aktiviteter ikke vil blive påvirket ligesom aktivite-
ter ved selve åen, men naturoplevelsen på åens nordsi-
de, hvor landskabet er skønnest vil blive påvirket.

Sunds Sø
Ved Sunds Sø er der etableret et opholdsområde ved sø-
ens østlige bred, og ved søens sydlige bred ligger der et 
campingområde ved restaurant Søgården, hvor der er 
grønne områder ned mod søen. Dette område er et væ-
sentligt rekreativt område i Sunds. Fra de to steder vil 
der være udsigt mod vindmøllerne ved Krusbjergvej.

Ved besigtigelse af Sunds Sø er det vurderet, at op-
levelsen af søen som rekreativt område er præget af 
den eksisterende bebyggelse, der ligger omkring søen.

Foto 4.7 Landskabet omkring Sunds Nørreå set fra Krusbjergvej mod øst. Til venstre ses Sunds Kommuneplantage og skov/krat nord for åen og til højre Lunebakker.

Oplevelsen af søen og landskabet omkring denne ef-
ter opstilling af vindmøller ved Krusbjergvej er vurde-
ret ud fra visualisering af vindmøllerne set fra Søgår-
den og fra den østlige bred i visualisering nr. 2 og 13.

Der eksisterer et stisystem delvist rundt om søen der 
fortsætter nord for Sunds Nørreå til Sunds Kommune-
plantage samt videre gennem plantagen til Sunds Nørreå, 
til  stien vist på foto 4.6. Stien går et godt stykke nord for 
åen. Der er ikke stiforbindelse langs åen, men ådalen er 
et potentielt godt område for etablering af et stisystem, 
så de rekreative områder bliver mere sammenhængende.

Mellem- og fjernzonen
Det er vurderet, at de primære interesser i mellemzonen 
er tilknyttet åløbene ved Ørre og Nybro Mølle. Ved Ør-
re er der etableret et opholdsområde tæt ved åløbet og 
ved Nybro Mølle er der muligheder for at opleve dam-
brug i Sunds Nørreå. Det er undersøgt om de planlag-
te vindmøller vil påvirke oplevelsen af landskabet på 

ovennævnte lokaliteter, og på baggrund af visualise-
ringer er det vurderet, at vindmøllerne vil være skjult 
bag den eksisterende bevoksning. 

Konklusion
Ved Ovstrup Hede er det vurderet, at de planlagte vind-
møller ved Krusbjergvej specielt i den åbne østlige del 
af heden vil kunne påvirke oplevelsen af hedelandska-
bet og dermed også hedens rekreative værdi. 

Ud fra eksisterende forhold er det vurderet, at vind-
møllerne ikke vil påvirke de lukkede Lunebakker og 
Sunds Kommuneplantage, men der vil være en påvirk-
ning af naturoplevelsen i ådalen specielt fra vandresti-
er på den nordlige side af Sunds Nørreå, hvor landska-
bet er skønnest. 

Selve de rekreative aktiviteter for spejdere og andre 
brugere af naturen vil dog ikke blive påvirket væsentlig. 

Det er vurderet, at de planlagte vindmøller kan på-
virke oplevelsen af landskabet omkring Sunds Sø, men 
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det er samtidig vurderet, at de rekreative interesser ik-
ke bliver påvirket i væsentlig grad. I afsnit 4.4 er dette 
forhold nærmere vurderet. 

Der er ikke fundet områder i mellem- og fjernzonen, 
hvor rekreative områder vil blive påvirket af vindmøl-
lerne ved Krusbjergvej.

Landskabets karakter
Landskabets karakter og visuelle udtryk er vurderet i 
forhold til de landskabselementer, som er beskrevet i 
de forudgående afsnit. Terræn, bevoksning, bebyggel-
se, tekniske anlæg mv. er alle elementer, som mere el-
ler mindre præger landskabets karakter og dermed præ-
ger vores opfattelse af landskabet. 

Landskabets karakter ved Krusbjergvej er primært 
præget af tre markante landskabstyper - landbrugsland-
skabet med det horisontale terræn og mange levende 
hegn som det ene, de mange vandløb, der snor sig gen-

nem landskabet som det andet samt et mere varieret ter-
ræn ved overgangen til Skovbjerg Bakkeø sydvest for 
projektområdet som det tredje. 

Landbrugslandskabet er den primære og domine-
rende landskabstype, som fremstår med store regulæ-
re marker og lange lige læhegn. Dette landbrugsland-
skab kan opleves fra stort set alle vejene omkring pro-
jektområdet.  

De tre store vandløb - Sunds Nørreå, Storå og Her-
ningsholm Å - fremstår særlig markante i de områder, 
hvor de lavtliggende naturarealer omkring åløbet er fri-
holdt for bevoksning. 

Andre steder, hvor arealerne omkring åløbene er til-
groet, er åløbene ikke nær så synlige i landskabet. Bak-
kelandskabet i overgangen til Skovbjerg Bakkeø frem-
står ere steder som et opdyrket morænelandskab med 
et blødt formet terræn. 

Det er vurderet, at landskabet overordnet set ikke er 
præget af tekniske anlæg eller dominerende bebyggel-

ser. Lokalt ved Sunds og ved motorvejen rute 18 er der 
registreret lokaliteter, hvor elledninger og industribyg-
ninger påvirker oplevelsen af landskabet.       

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

Det horisontale terræn i nærzonen omkring projekt-
området er med til at fremhæve landskabets store di-
mensioner, og den eksisterende bevoksning i form af 
plantager og læhegn er med til at inddele landskabet i 
rum i forskellig størrelse og udstrækning. Læhegnenes 
retning nord-syd gør, at markenhederne opleves meget 
langstrakte, når man kikker parallelt med læhegnene. 
Når man i stedet kikker i retningerne øst og vest, frem-
står læhegnene som grønne kulisser, der inddeler land-
skabet i mindre enheder. Med andre ord fremstår land-

Foto 4.8 Landskabet omkring Storåen syd for vindmølleprojektet. På nordsiden af Storåen ses landbrugsejendomme og bevoksning, som ligger mellem Linåvej og åen.
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skabet i stor skala set i retningerne nord og syd, og mod-
sat fremstår landskabet i en mellemstor skala set i ret-
ningerne øst og vest.

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

På baggrund af landskabsanalysen er det vurderet, 
at det primært er oplevelsen af Ovstrup Hede og natur-
områderne omkring Sunds Nørreå ved Krusbjergvej 
og specielt syd for Sunds Kommuneplantage, som er 
sårbare overfor en visuel påvirkning fra det planlagte 
vindmølleprojekt ved Krusbjergvej. Dette er også be-
skrevet som en vigtig problemstilling i Herning Kom-
munes vindmølleplan for vindmølleområde nr. T15, 
ved Krusbjergvej. 

4.3 Fremtidige forhold
Synlighed af vindmølleprojektet
På baggrund af kortanalyser, se kort 4,5 og besigtigelse 
af landskabet omkring projektområdet ved Krusbjerg-
vej er det vurderet, at de planlagte vindmøller vil være 
synlige fra de este åbne områder i nærzonen, herun-
der Ovstrup Hede, som ligger nordvest for projektom-
rådet og Sunds Sø, som ligger øst for projektområdet. 
I den vestlige del af nærzonen vil bevoksning skærme 
for udsigten til vindmøllerne på Krusbjergvej.

I mellemzonen er det vurderet, at den eksisterende 
bevoksning i form af plantager og læhegn generelt vil 
skjule det planlagte vindmølleprojekt. 

I den østlige del af mellemzonen er der kun registre-
ret et enkelt standpunkt ved Skinderholm Flyveplads, 
hvor det er vurderet, at rotoren på de fem nye vindmøl-
ler kan ses hen over den eksisterende bevoksning. Det 
kan dog ikke udelukkes at man fra nogle steder i den 
østlige mellemzone vil kunne se vindmøllerne fra lo-
kale højdepunkter eller øvre etager på bygninger.

I den nordvestlige del af mellemzonen, er det vurde-
ret, at de planlagte vindmøller vil være skjult bag den 

Simmelkær
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Sunds

Herning
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Aulum

Gjellerup

Tjørring
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Kort 4.5 Terræn og synlighed

Mål 1:100.000
På kortet er de 
områder, hvor 
vindmøllerne 
sandsynligvis 
ikke vil blive set, 
markeret med et 
hvidt slør.
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eksisterende bevoksning. Det er vurderet, at det især 
er de lidt større plantager, som vil reducere den visuel-
le påvirkning fra vindmøllerne. 

I den sydvestlige del af mellemzonen, hvor terrænet 
er mere varieret med bakker og dalsænkninger, er der 
højtliggende lokaliteter, hvor man kan se langt i ret-
ning mod projektområdet, se kort 4.5. I samme områ-
de er der også lokaliteter, hvor bakkeskråninger sam-
men med den eksisterende bevoksning hindrer en di-
rekte sigtelinje mod projektområdet. 

Samspil med andre vindmøller
Der er kun én eksisterende vindmøllepark, som vil bli-
ve oplevet i landskabet sammen med de nye vindmøl-
ler ved Krusbjergvej. Det drejer sig om vindmøllepar-
ken ved Remme, som ligger godt to kilometer syd for 
projektområdet.

De seks vindmøller ved Remme kan i henhold til 
Hernings Kommunes vindmølleplan ikke udskiftes, så 
der bliver ikke opstillet nye vindmøller, når de eksiste-
rende vindmøller udgår af drift og fjernes. 

Vindmøllerne er opstillet i slutningen af 1998 og har 
dermed været i drift i godt 13 år, og de kan være i drift 
i endnu 7 til 15 år. Samspillet mellem de eksisterende 
og planlagte vindmøller er beskrevet og vurderet med 

ere visualiseringer. Den samlede påvirkning af land-
skabet fra eksisterende og planlagte vindmøller skal 
være ubetænkelig og vindmøllerne bør kunne opfattes 
som adskilte selvstændige anlæg eller opleves harmo-
niske sammen, hvis de ikke kan adskilles visuelt. Min-
dre vindmøller, som forventes nedtaget i den nærmeste 
fremtid, kan man dog se bort fra.

De mest kritiske vinkler, hvor de to vindmølleparker 
opleves samtidig er mod sydvest og nordøst. Mod nord-
øst er landskabet ret lukket allerede i kort afstand fra de 
nye vindmøller, hvorfor den retning er mindre kritisk. 
Mest kritisk er retningen mod sydvest, hvor landskabet 
rejser sig ved rute 18, og man kan skue ud over det for-
anliggende landskab fem kilometer borte. Landskabet 
er her domineret af tekniske anlæg fra dels motortra-

kvejen, rute 18, dels højspændingsforbindelse. Ople-
velsen herfra er visualiseret på visualisering nr. 23 og 

24. Den samlede påvirkning af landskabet er beskre-
vet og vurderet i afsnit 4.4.

Vindmølleanlæggets design
Vindmøllernes design svarer til øvrige moderne vind-
møller med en 3-vinget rotor på et rørtårn. Vindmøllen 
vil have en lys grå farve, der reducerer synligheden mod 
himlen. På toppen af møllehuset opsættes lysafmærk-
ning. Lyset vil være rødt og lyse konstant med en inten-
sitet på mindst ti candela. Ti candela svarer til lyset fra 
en ni watt glødepære. På møllehuset vil fabrikantens lo-
go være påført. Rotorens hastighed vil maksimalt være 
på 19 omdrejninger pr. minut afhængig af vindstyrken. 

Opstillingsmønster
Vindmøllerne opsættes på en ret linje med cirka 355 
meter mellem hver vindmølle. En opstilling med e-
re møller på en ret linje med samme indbyrdes afstand 
er generelt vurderet at være den mest hensigtsmæssige 
opstilling, idet opstillingsmønstret på den måde er ty-
deligt og leta æseligt fra alle sider. 

Linjen for vindmøllerne går fra sydøst til nordvest 
og har dermed samme hovedretning, som vindmøller-
ne ved Remme, hvilket giver færrest visuelle kon ikter.

Visualiseringer
For at vurdere den visuelle påvirkning fra de planlag-
te vindmøller er de visualiseret fra udvalgte lokaliteter 
i det omgivende landskab. Visualiseringerne er udar-
bejdet på baggrund af fotos af de eksisterende forhold 
i nærzonen og i mellemzonen. Der er ikke registreret 
nogen højtliggende punkter i fjernzonen, hvor det er 
vurderet, at de planlagte vindmøller vil påvirke ople-
velsen af landskabet i væsentlig grad. 

Metode for visualisering
De este anvendte fotogra er til visualiseringerne er 
optaget med digitalt 24 gange 36 mm kamera med nor-
maloptik på 50 mm brændvidde, dog kan der være en-

kelte undtagelser. Undtagelserne er foretaget, hvor det 
har været hensigtsmæssigt i forhold til billedets præsen-
tation af motivet. Fotopunkterne er fastlagt ved måling 
af GPS-koordinater. De este fotogra er er taget i janu-
ar 2012, mens enkelte er fra oktober 2011 og marts 2012. 

Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro 
2.7, hvor hver enkelt visualisering er kontrolleret ud fra 
kendte elementer i landskabet. Det drejer sig især om 
eksisterende vindmøller, bygninger og højspændings-
master. Visualiseringer, hvor eksisterende vindmøller 
er svære at se på grund af vejrforholdene eller afstanden 
til vindmøllerne, er de genoptegnet. Eksisterende vind-
møller kan også være genoptegnet med henblik på at 
en rotorstilling, der illustrerer "mest markante tilfælde" 
for både eksisterende og nye vindmøller. Endvidere vil 
vindmøllerne ofte være gengivet overdrevent tydelige 
på visualiseringerne sammenlignet med et normalt foto. 
Det er gjort for at imødekomme en mere præcis vurde-
ring af vindmøllernes visuelle påvirkning af landska-
bet i de situationer, hvor der er en usædvanlig god sigt.

I Herning Kommune er praksis, at vindmøllerne bli-
ver visualiseret med rotoren vendt mod sydvest, som 
er den fremherskende vindretning. På den måde bliver 
vindmøllerne fremstillet, som de oftest vil blive ople-
vet i landskabet. 

Ideel betragtningsafstand
For at visualiseringerne skal være sammenlignelige, er al-
le foto taget med samme objektiv og forstørre lige meget.

Det giver ved den trykte A4-udgave af rapporten en 
ideel betragtningsafstand på 39 cm med hensyn til sam-
menligning af elementerne i landskabet. Billedteksten 
vil nu og da gøre opmærksom på betragtningsafstan-
den og gøre opmærksom på billeder, der er optaget med 
en anden brændvidde, og som derfor har en anden ide-
el betragtningsafstand.

Ideel betragtningsafstand skal ikke forveksles med 
læserens foretrukne læseafstand.

Valg af fotostandpunkter
Fotostandpunkterne til visualiseringerne i dette kapi-
tel er udvalgt, så de illustrerer, hvordan vindmøllerne 
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vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvor man-
ge mennesker normalt har deres daglige færdsel. Foto-
standpunkterne er ligeledes valgt med henblik på at vi-
se, hvordan de planlagte vindmøller visuelt vil påvir-
ke markante og væsentlige landskabselementer som ek-
sempelvis kirker og særlige naturområder. Derudover 
er der valgt fotostandpunkter, hvor visualiseringen kan 
vise den samlede påvirkning af landskabet fra eksiste-
rende og planlagte vindmøller. For visualiseringer fra 
naboboliger, se kapitel 5.

Ved vindmølleprojektet ved Krusbjergvej er der vi-
sualiseret fem vindmøller, som alle har en navhøjde på 
67 meter og en rotordiameter på 80 meter.   

De udvalgte standpunkter er markeret på kort 4.6. 
Af kortet fremgår også punkter, hvor den forudgående 
analyse har givet en formodning om, at vindmøllerne 
ved Krusbjergvej kan være synlige, men hvor det ef-
terfølgende er vurderet, at vindmøllerne ikke vil på-
virke oplevelsen.  

Nærzone, 0 – 4,5 km
Nærmeste by
1.  Søengen er en ny boligvej, som ligger i den nord-

vestlige del af Sunds. Fra boligvejen kan man se de-
le af rotorerne over de nybyggede parcelhuse.  

2.  Søgården er en restaurant, som ligger ved Sunds 
Sø. Fra søbredden kan man se vindmøllerne over 
bevoksning og de huse, som ligger langs søens sø-
bred mod vest. 

Nærmeste veje
3.  Sunds Omfartsvej bliver etableret i et tracé, der 

ligger mellem Sunds og projektområdet ved Krus-
bjergvej. På omfartsvejen i nordgående retning er 
der en kort strækning, hvor man kan se vindmøl-
lerne hen over den eksisterende bevoksning i ve-
jens køreretning.  

4.  Linåvej ligger umiddelbart syd for projektområdet. 
I køreretning fra vest mod øst kan man se vind-
mølleanlægget bag et levende læhegn. 

5.   Krusbjergvej deler projektområdet i to, vindmøl-
lerne står på begge sider af vejen. Fra Krusbjerg-

vej i køreretning fra nord kan man se vindmølle-
anlægget i et åbent landbrugslandskab. 

6.  Fra Linåvej i retning fra Sunds mod vest kan man 
se rotorerne på vindmøller over bevoksningen. 

7.   Trælundvej ligger i et opdyrket landbrugslandskab 
syd for Storå. Fra Trælundvej kan man se vindmøl-
lerne over den eksisterende bevoksning.

8.  Sunds Omfartsvej krydser Sunds Nørreå, hvor 
landskabet fremstår åbent med mose og engare-
aler langs åløbet. Fra omfartsvejen i køreretning 
mod syd, kan man se de eksisterende vindmøller 
ved Remme over den eksisterende bevoksning.  

Landskab
9.  Fra Keldsgårdvej syd for Storå kan man se vind-

møllerne hen over bevoksningen. 
10. Fra den østlige del af Ovstrup Hede kan man se 

vindmøllerne på forholdsvis kort afstand. 
11. Fra den vestlige del af Ovstrup Hede kan man se 

vindmøllerne over plantagerne syd for heden. 
12. Fra naturområde nord for Sunds Nørreå, hvor møl-

lerne vil ses over bevoksningen Lunebakker.
13. I det nordøstlige hjørne af Sunds Sø er der etableret 

et opholdsareal, hvorfra der er udsigt hen over sø-
en mod vest. Fra denne lokalitet kan man se vind-
møllerne over bevoksningen og husene på den an-
den side af søen. 

14. Fra den vestlige del af Skrevej kan man i køreret-
ning fra vest mod øst se hen over landskabet om-
kring Storå. Fra denne del af Skrevej kan man se 
den øverste del af møllevingerne henover bevoks-
ningen i ådalen. 

Vindmøller ved Remme
15. Fra Remmevej kan man i samme synsfelt se de ek-

sisterende og de nye vindmøller. 

Mellemzone, 4,5 – 10 km
Byer
Simmelkær
16. Fra Simmelkærs sydlige bygrænse kan man se vind-

møllerne hen over en åben langstrakt mark. 

Tjørring
17. Fra Gilmosevænget i Tjørring kan man se de nye 

vindmøller hen over husene i boligområdet. 

Sinding
18.  Hjortehøj er et nyt boligområde vest for Sinding, 

som ligger højt i terrænet. Fra toppen af Hjortehøj 
kan man se vindmøllerne hen over husene og træ-
erne i Sinding. 

19. Fra motorvejsud etning øst for Gullestrup kan man 
se vindmøllerne, når man kikker mod nord paral-
lelt med hovedvej 18.

Landskab
Herningsholm ådal 
20. Fra Nøvlingvej syd for Sinding kan man se toppen 

af vindmøllevingerne hen over dallandskabet om-
kring Herningsholm Å og bevoksningen ved Sin-
ding Kirke.  

21.  fra Vildbjergvej øst for Skibbild kan man se top-
pen af vindmøllevingerne hen over landskabet og 
bevoksningen omkring Herningsholm Å.  

22.  Fra Herning Flyveplads, som er et stort åbent om-
råde sydøst for Sunds, kan man se vindmøllerne 
over bevoksningen ved Sunds.

Samspil med andre vindmøller 
23. Fra Trehøjevej, hvor vejen tilsluttes hovedvej 18, 

kan man se vindmøllerne i samspil med vindmøl-
lerne ved Remme. 

24. Fra Sigkærvej, hvor denne krydser over hovedvej 
18, kan man se vindmøllerne i samspil med vind-
møllerne ved Remme. 
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Kort 4.6 Fotostandpunkter og afstandszoner 4,5 og 10 kilometer

Fotostandpunkt og nummer

Fotostandpunkt, udgået

Afstandszone 4,5 og 10 km

9
Vindmøller ved Sunds
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1Nærzone. Eksisterende forhold. Et nyt boligkvarter nord for 
Linåvej i Sunds er ved at blive bebygget. Billedet viser ud-
sigten fra boligvejen Søengen i retning mod projektområdet. 

Boligområet er afgrænset af levende læhegn, som hindrer en di-
rekte udsigt mod projektområdet. Det er vurderet, at landskabet 

har en karakter præget af bebyggelsen i boligområdet, og at land-
skabet har en lille skala fra dette standpunkt. 

Visualiseringer i nærzone

1
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Nærzone. Visualisering mod vest fra Søengen i nyt 
boligområde i Sunds. Afstanden til nærmeste  
vindmølle er cirka 2,0 kilometer. Den øverste del af  

rotorerne kan ses hen over hustagene og læhegnet. Det er 
vurderet, at vindmøllerne ikke påvirker oplevelsen af  

boligeområdet i væsentlig grad. Det er samtidig vurderet, 
at påvirkningen fra vindmøllerne vil blive reduceret i takt 
med, at boligområdet bliver bebygget med nye huse, og 
beplantninger skyder op. 

1

Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej
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2Nærzone. Eksisterende forhold ved campingplads og re-
staurant Søgården, der ligger i tilknytning til Sunds Sø. 
Området er et vigtigt rekreativt område i Sunds. Ved sø-

bredden kan man se hen over søen i retning mod projektområdet. 
Det er vurderet, at landskabet har en karakter præget af nærmil-

jøet omkring søen, og at landskabet har en mellemstor skala. Fo-
toet er taget med 45 mm linse, som giver en ideel betragtningsaf-
stand på 35 cm.

2
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Nærzone. Visualisering mod vest fra campingplads 
og restaurant Søgården ved Sunds Sø. Afstanden til 
nærmeste vindmølle er cirka 3,5 kilometer. Største-

delen af rotoren på de fire nærmeste vindmøller vil væ-
re synlig over bevoksningen. Det er vurderet, at vindmøl-

lerne ikke fremstår visuelt dominerende i forhold til øvrige 
elementer i landskabet. Det er samtidig vurderet, at vind-
møllerne vil ændre landskabsoplevelsen fra Sunds Sø. 2

Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej
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3
3Nærzone. Eksisterende forhold. Sunds Omfartsvej er ved at 

blive etableret i et tracé, der går vest om Sunds. På en kort 
vejstrækning har den nye omfartsvej retning mod projektom-

rådet. Det er vurderet, at landskabets karakter er præget af vejan-
lægget og bevoksningen langs vejen. Det er samtidig vurderet, at 

landskabet har en mellemstor skala. Fotoet er taget med 58 mm 
linse, som giver en ideel betragtningsafstand på 45 cm.
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Nærzone. Visualisering mod nordvest fra Sunds 
Omfartsvej. Afstanden til nærmeste vindmølle er cir-
ka 3,1 kilometer. Rotorerne er synlige over bevoks-

ningen vest for vejanlægget. Det er vurderet, at vindmøl-
lerne ikke fremstår visuelt dominerende i forhold til be-

voksningen. Det er samtidig vurderet, at vindmølleanlæg-
get på en kort strækning, hvor synsretningen mod vind-

-
kanternes landskabsoplevelse. 

3

Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej
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4

4Nærzone. Eksisterende forhold. Linåvej passerer syd om 
projektområdet, og billedet viser udsigten, når man kører 
fra vest i retning mod Sunds. Det er vurderet, at landska-

bet er præget af landbrugsmæssig drift og bevoksning i form af læ-
hegn, som står vinkelret på Linåvej. Det er samtidig vurderet, at 

landskabet har en mellemstor skala. Fotoet er taget med 50 mm 
linse, som giver en ideel betragtningsafstand på 39 cm.
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Nærzone. Visualisering fra Linåvej mod øst. Afstan-
den til nærmeste vindmølle er cirka 1,4 kilometer. 
Vindmøllerne er mere eller mindre skjult bag læheg-

net. Det er vurderet, at vindmølleanlægget ikke påvirker 
oplevelsen af landskabet i væsentlig grad. 

4

Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej
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5

5Nærzone. Eksisterende forhold, venstre del af panorama. 
Krusbjergvej. Fotoet viser udsigten i diset vejr fra nord 
mod vindmølleområdet. Her kan man kan se langt hen over 

opdyrkede marker, når sigtbarheden er god. Det er vurderet, at 
landskabets katakter er præget af landbrugsmæssig drift, og at 

landskabet har en stor skala fra dette standpunkt. I panoramaets 
højre del på næste side kan man se de seks eksisterende vindmøl-
ler ved Remme bag læhegnet. Afstanden til nærmeste eksisteren-
de vindmølle ved Remme er cirka 3,4 kilometer. De eksisterende 
vindmøller er markeret med sort for at fremhæve dem på billedet.
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Seks eksisterende vindmøller ved Remme

5Nærzone. Eksisterende forhold, højre del af panorama. 
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5

5 Nærzone. Visualisering fra Krusbjergvej mod syd, ven-
stre del af panorama. Afstanden til nærmeste vindmølle er 
cirka 1,3 kilometer. Visualiseringen viser, hvordan Krus-

bjergvej krydser den linje, som vindmøllerne står på. Det er vur-
deret, at vindmølleanlægget fremstår visuelt dominerende i for-

hold til de øvrige elementer i landskabet. Det er samtidig vur-
deret, at den midterste vindmølle, står forholdsvis tæt ved Krus-
bjergvej kan påvirke oplevelsen af vejforløbet for trafikanter. 
Vindmølle tre fra venstre på venstre del af visualiseringen er sam-
me vindmølle et fra venstre på højre del af visualiseringen.
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5 Nærzone. Visualisering fra Krusbjergvej mod syd, 
højre del af panorama. 
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Nærzone. Eksisterende forhold. Fotoet viser udsigten fra 
Linåvej i køreretning mod vest fra Sunds. Det er vurderet, 
at landskabets karakter er præget af bevoksning og Put 

and Take søen i billedets højre side. Det er samtidig vurderet, at 
landskabet har en mellemstor skala.

6 6
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Nærzone. Visualisering mod vest fra Linåvej ved 
Put and Take sø. Afstanden til nærmeste vindmølle 
er 1,1 kilometer. Rotoren på de to nærmeste vind-

møller er synlige over bevoksningen, mens de tre øvrige 
vindmøller er næsten skjult. Det er vurderet, at de to nær-

meste vindmøller fremstår visuelt dominerende i forhold 
til bevoksningen. 6

Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej
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77 Nærzone. Eksisterende forhold. Fotoet viser udsigten fra 
Trælundvej i retning mod projektområdet. Landskabets ka-
rakter er præget af marker i landbrugsmæssig drift, bevoks-

ning i form af plantager og læhegn og elledningen. Det er samtidig 
vurderet, at landskabet har en stor skala fra dette standpunkt. 
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Nærzone. Visualisering mod nord fra Trælundvej. 
Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 1,9 ki-
lometer. Vindmøllernes rotorer er synlige over be-

voksningen. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke frem-
står visuelt dominerende i forhold til landskabets ska-

la. Det er samtidig vurderet, at de fem vindmøller kan på-
virke oplevelsen af landskabet, og at vindmøllerne vil for-
stærke landskabets tekniske karakter. 7
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8 Nærzone. Eksisterende forhold. Den nye omfartsvej kryd-
ser Sunds Nørreå, hvor man kan se langt i retning mod 
projektområdet. Det er vurderet, at landskabet fra det-

te fotostanpunkt er præget af Sunds Nørreå og de åbne mose- og 
engarealer omkring åen. Det er samtidig vurderet, at landskabet 

har en stor skala fra dette punkt. Derudover er det vurderet, at 

oplever de eksisterende vindmøller ved Remme til venstre. Fotoet 
er taget med 43 mm linse, som giver en ideel betragtningsafstand 
på 33 cm. 

8

Tre af de seks eksisterende vindmøller ved Remme
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Nærzone. Visualisering mod øst fra omfartsvejen, 
hvor denne krydser Sunds Nørreå. Afstanden til 
nærmeste vindmølle er cirka 1,7 kilometer. Roto-

-
ningen. Det er vurderet, at vindmølleanlægget fremstår 

harmonisk i forhold til landskabets skala. Det er samtidig 
vurderet, at vindmøllerne kan påvirke oplevelsen af land-
skabet og Sunds Nørreå og væsentligt forstærke landska-
bets tekniske præg. Fotoet er taget med 43 mm linse, som 
giver en ideel betragtningsafstand på 33 cm. 

8
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9 Nærzone. Eksisterende forhold. Fra Keldsgårdvej kan 
man se hen over markerne omkring Storå. Selve åløbet er 
skjult bag terræn og bevoksning. Det er vurderet, at land-

skabets karakter er præget af landbrugsmæssig drift og bevoks-
ning i form af plantager og pilebuske langs åløbet. Det er samti-

dig vurderet, at landskabet har en mellemstor skala. 50 mm optik. 
Ideel betragtningsafstand er 39 cm.

9
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Nærzone. Visualisering fra Keldsgårdvej mod 
nordøst. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 
2,2 kilometer. De fem rotorer er mere eller mindre 

synlige over bevoksningen og fordelt i hele billedets bred-
de med stor afstand mellem møllerne. Det er vurderet, at 

vindmøllerne ikke fremstår visuelt dominerende. Det er 
samtidig vurderet, at vindmøllerne kan give landskabet en 
teknisk karakter. 9
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Nærzone. Eksisterende forhold. Billedet viser landska-
bet i den østlige del af Ovstrup Hede, hvor en elled-
ning krydser hen over heden. Det er vurderet, at land-

skabets karakter er præget af hedens vegetation og elledningen. 
Det er samtidig vurderet, at landskabet har en stor skala fra dette 

10 punkt. I billedets højre side kan man se tre af de seks eksisteren-
de vindmøller ved Remme. Da man her ser på tværs af heden, for-
nemmer man ikke den værdi som fortæller om fortidens vidstrak-
te hedearealer.

10

Tre af de seks eksisterende vindmøller ved Remme
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Nærzone. Visualisering mod syd fra den østli-
ge del af Ovstrup Hede. Afstanden til nærme-
ste vindmølle er cirka 2,2 kilometer. Rotorerne 

på vindmøllerne er synlige over bevoksningen. Det er vur-
deret, at vindmølleanlægget harmonerer med landskabets 

skala fra dette standpunkt. Det er samtidig vurderet, at 
vindmøllerne fremstår som et markant teknisk anlæg, som 
giver landskabet et væsentligt større teknisk præg, og som 
kan forstyrre oplevelsen af hedens natur i større grad end 
den eksisterende elledning og de eksisterende vindmøller 

10 ved Remme. Det er også vurderet, at der ikke er nogen vi-
suel konflikt mellem det nye og det eksisterende vindmøl-
leanlæg. Vindmøllerne er optegnet meget mørke for syn-
lighedens skyld, og fordi de ses i modlys.
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Seks eksisterende vindmøller ved Remme

11

Nærzone. Eksisterende forhold. Fotoet er taget diago-
nalt hen over Ovstrup Hede fra et standpunkt i kanten 
af plantagen, som afgrænser den mod nord. Vindmøl-

ler ved Remme står til højre og giver horisonten en teknisk karak-
ter. Elledningen i den østlige del af heden er ikke synlig fra dette 

11 standpunkt. Det er vurderet, at landskabets karakter er præget af 
hedens vegatation og åbne terræn samt bevoksning i form af plan-
tager. Det er samtidig vurderet, at landskabet har en stor ska-
la og heden synes at have en større udstrækning end i den østlige 
del, dog oplever man ikke  hele dens lange udstrækning.. 
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Nærzone. Visualisering mod sydøst fra lokalitet 
på Ovstrup Hede. Afstanden til nærmeste vind-
mølle er cirka 3,0 kilometer. De fem vindmøl-

ler er synlige over bevoksningen. Det er vurderet, at vind-
mølleanlægget fremstår harmonisk i forhold til landska-

bets skala, men anlægget giver et forøget teknisk præg på 
baggrunden. Det er samtidig vurderet, at vindmølleanlæg-
get kan påvirke oplevelsen af heden. Det er endvidere vur-
deret, at man både her og ved fotopunkt 10 befinder sig 
langt øst for kerneområdet af det særligt værdifulde kul-

11 turmiljø, som ligger i hedens vestlige ende, hvor man ikke 
kan se vindmøllerne. Ved kerneområdet vil man fornemme 
hedens vældige udstrækning, og vindmøllerne vil ikke på-
virke denne oplevelser og dermed ikke påvirke hedens kul-
turhistoriske fortælleværdi.
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Nærzone. Eksisterende forhold, venstre del af pano-
rama Sunds Nørreå. Fotoet viser udsigten mod syd-
vest i retning mod vindmølleområdet fra naturområ-

de nord for Sunds Nørreå på vandresti, der har forbindelse til 
Sunds Kommuneplantage og Lunebakker. Det synlige vand er et 

12 -
skeri langs åen og til vandreture. Mod sydvest ser man Lunebak-
ker med tæt skov og mod vest de åbne områder langs åens sydsi-
de. Ingen eksisterende vindmøller ses herfra. 

12
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Nærzone. Eksisterende forhold. Højre del af 
panorama mod vest, hvor man ser de mere luk-
kede områder nord for åen. Til venstre i bille-

det kan man skimte bro, hvor man kan krydse Sunds Nør-
reå. Naturområdet bærer nord og vest for åen præg af 

mange selvsåede birketræer og pil, som langsomt lukker 
landskabet, hvis der ikke etableres naturpleje. Landskabet 
er allerede ret lukket i denne retning, mens der øst for fo-
topunktet langs åen er mere åbent. 

12

Bro over Sunds Nørreå
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Nærzone. Visualisering fra nordsiden af Sunds Nørreå 
mod sydvest, venstre del af panorama. Afstanden til 
nærmeste vindmølle er cirka 720 meter. Mod sydvest 

ses rotoren af de to sydligste vindmøller over bevoksningen ved 
Lunebakker Det er vurderet, at vindmøllerne forstyrrer den ro, 

12 der før var i landskabet. Støjen fra vindmøllerne vil på nogle dage 
forstærke denne virkning. 

12
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Nærzone. Visualisering mod vest, højre del af 
panorama. Afstanden til nærmeste vindmøller 
er cirka 865 meter. I denne retning er den ene 

vindmølle næsten helt skjult bag bevoksningen, den nord-
ligste er næsten skjult bag træerne og den midterste vind-

mølle står meget stor over træerne. Når man bevæger sig 
rundt i området, vil man sandsynligvis i den østlige del 
opleve, at nogle af vindmøllerne ofte dukker op over træ-
erne, mens man længere mod vest oftest ikke vil se vind-
møllerne. Bevæger man sig ned til åen, vil vindmøller-

12 ne forsvinde bag bevoksningen på Lunebakker, idet man 
kommer tættere på bevoksningen. Vindmøllerne tilføjer et 
teknisk element til landskabet, som forstyrrer den visuelle 
ro på nordsiden af åen.
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Nærzone. Eksisterende forhold. Fotoet viser udsigten 
fra et opholdsareal i det nordøstlige hjørne af Sunds 
Sø. Den øverste del af rotoren på de seks eksisteren-

de vindmøller ved Remme kan anes over bevoksningen til højre 
for skorstenen. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle ved 

13 Remme er cirka 6,1 kilometer. Det er vurderet, at landskabets ka-
rakter er præget af søen og det bynære miljø, der ligger i tilknyt-
ning til søen. Det er samtidig vurderet, at landskabet har en mel-
lemstor skala. Fotoet er taget med 45 mm linse, som giver en ideel 
betragtningsafstand på 35 cm.

13

Seks eksisterende vindmøller ved Remme
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Nærzone. Visualisering mod vest fra et op-
holdsareal i det nordøstlige hjørne af Sunds 
Sø. Afstanden til nærmeste vindmølle er cir-

ka 4,1 kilometer. Rotoren på de fem vindmøller er synlig 
over bevoksning og husene på den anden side af søen. Det 

er vurderet, at vindmølleanlægget fremstår harmonisk i 
forhold til landskabets skala. Det er samtidig vurderet, at 
vindmøllerne kan påvirke oplevelsen af søen og give land-
skabet et mere teknisk præg. Fotoet er taget med 45 mm 
linse, som giver en ideel betragtningsafstand på 35 cm. 

13

Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej
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14

Nærzone. Eksisterende forhold. Fotoet viser udsigten 
fra Skrevej i den vestlige del af nærzonenen. På bille-
det kan man svagt ane Storå i billedets venstre side og 

terrænet, som stiger svagt på begge sider af åløbet. Det er vurde-
ret, at landskabets karakter er præget af marker og bevoksning. 

14  Det er samtidig vurderet, at landskabet har en mellemstor skala 
fra dette standpunkt. 
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Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej

Nærzone. Visualisering mod øst fra Skrevej. Af-
standen til nærmeste vindmølle er cirka 4,2 kilo-
meter. Den øverste halvdel af rotorerne er synli-

ge over bevoksningen. Det er vurderet, at oplevelsen af land-
skabet omkring Storå ikke bliver påvirket i væsentlig grad. 

14
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Tre af de seks eksisterende vindmøller ved Remme

15

Nærzone. Eksisterende forhold. Fra Remmevej kan 
man se de seks eksisterende vindmøller, når man står 
og kikker i retning mod Krusbjergvej. Afstanden til 

nærmeste eksisterende vindmølle er 740 meter. Det er vurderet, 
at landskabets karakter er præget af marker i landbrugsmæssig 

15 drift, de eksisterende vindmøller og bevoksning i form af læhegn 
og plantage. Det er samtidig vurderet, at landskabet har en mel-
lemstor skala set fra dette standpunkt. 
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Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej

Nærzone. Visualisering mod nordøst fra Rem-
mevej. Afstanden til nærmeste nye vindmøl-
le ved Krusbjergvej er cirka 3,5 kilometer. Ro-

torerne på de fem nye vindmøller er synlige i mere eller 
mindre grad over bevoksningen. Det er vurderet, at de nye 

vindmøller fremstår uden visuelle konflikter i forhold til 
de eksisterende vindmøller set fra dette standpunkt.

Det er endvidere vurderet, at de nye vindmøller giver 
landskabet et øget teknisk præg.

15
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Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Mejrupvej syd 
for Simmelkær kan man se langt hen over en langstrakt 
mark mellem to parallelle, levende hegn. Det er vurde-

ret, at landskabets karakter er præget af marker i landbrugsmæs-
sig drift og bevoksning i form af lange læhegn, der er orienteret i 

16 retning nord-syd. Det er samtidig vurderet, at landskabet har en 
stor skala. 

Visualiseringer i mellemzone

16
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Mellemzone. Visualisering fra Mejrupvej mod 
sydvest. Afstanden til nærmeste vindmølle er 
cirka 5,3 kilometer. Rotoreren på de to østlig-

ste vindmøller er synlig over bevoksningen. Rotoren på de 
tre vestligste vindmøller er delvist skjult bag bevoksnin-

gen. Det er vurderet, at vindmølleanlægget ikke påvirker 
oplevelsen af landskabet i væsentlig grad. Vindmøllerne 
er tegnet sorte op, for at gøre dem tydelige.16

Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej
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Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Gilmosevænget 
i den nordlige del af Tjørring kan man se hen over hus-
tagene i boligområdet, når man kikker i retning mod 

Krusbjergvej. I billedets venstre side kan man over bevoksningen 
se rotoren på tre af de eksisterende vindmøller ved Remme og tre 

17 er delvist skjult bag bevoksning. Afstanden til nærmeste vindmølle 
er cirka 3,7 kilometer. Det er vurderet, at landskabets karakter er 
præget af bebyggelsen og bevoksningen i baggrunden. Det er og-
så vurderet, at landskabet har en lille skala fra dette standpunkt. 
Vindmøllerne er optegnet helt hvidt for synlighedens skyld.

17

Seks eksisterende vindmøller ved Remme
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Mellemzone. Visualisering mod nord fra Gil-
mosevænget i den nordlige del af Tjørring. Af-
standen til nærmeste nye vindmølle ved Krus-

bjergvej er cirka 6,1 kilometer. Rotoren på de tre vestlig-
ste vindmøller er synlig over hustagene og rotoren på de 

to østligste vindmøller er delvist skjult bag bevoksning. 
Det er vurderet, at vindmøllene ikke virker domineren-
de på denne afstand, og at de nye vindmøller ikke væsent-
ligt påvirker oplevelsen af det bynære miljø i bebyggelsen. 
I forhold til de eksisterende vindmøller ved Remme er det 

17 vurderet, at de nye vindmøller fremstår som et selvstæn-
digt teknisk anlæg i landskabet, og der ikke er nogen visu-
el konflikt med de eksisterende vindmøller. Vindmøllerne 
kan opleves som tre adskilte grupper, eller en lang række. 
Møllerne er optegnet helt hvidt for synlighedens skyld.

Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej
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Mellemzone. Eksisterende forhold. På Hjortehøj vest 
for Sinding kan man se hen over hustagene og bevoks-
ningen i Sinding. I billedets højre side kan man se de-

le af rotorerne på de seks eksisterende vindmøller ved Remme. 
Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle er cirka 5,2 kilo-

18 meter. Det er vurderet, at landskabets karakter er præget af be-
byggelsen i Sinding og det omgivende terræn med bakker og dal-
sænkninger samt en bevoksning i form af læhegn og plantager. 
Det er vurderet, at landskabet har en lille skala fra dette stand-
punkt. 

18

Seks eksisterende vindmøller ved  Remme
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Mellemzone. Visualisering mod øst fra Hjor-
tehøj vest for Sinding. Afstanden til nærme-
ste nye vindmølle ved Krusbjergvej er cirka 

6,9 kilometer. Rotorerne på de fem nye vindmøller er syn-
lig over bevoksningen. Det er vurderet, at de nye vindmøl-

ler ved Krusbjergvej ikke fremstår visuelt dominerende på 
denne afstand. Det er samtidig vurderet, at de nye vind-
møller kan påvirke oplevelsen af landskabet. Set i forhold 
til de eksisterende vindmøller ved Remme er det vurderet, 
at det nye vindmølleanlæg ved Krusbjergvej fremstår som 

18 et særskilt anlæg i landskabet, og at der ikke er nogen vi-
suel konflikt med de eksisterende vindmøller. 
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Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra motorvejstil-
slutningen øst for Gullestrup - Sunds-ringen - kan man 
se langt i retning mod Krusbjergvej. Det er vurderet, at 

landskabet har en karakter præget af vejanlægget og bevoksning og  
landskabet har en mellemstor skala fra dette standpunkt. 

19
19
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19Mellemzone. Visualisering mod nordvest fra 
motorvejstilslutning øst for Gullestrup. Afstan-
den til nærmeste vindmølle er cirka 7,2 kilome-

ter. Rotoren på tre af de fem nye vindmøller er synlig over 
bevoksningen i baggrunden af billedet. Det er vurderet, at 

vindmølleanlægget ikke påvirker oplevelsen af landskabet 
i væsentlig grad. Det er samtidig vurderet, at vindmølle-
anlægget ikke kan ses fra størstedelen af hovedvej 18.

Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej
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20

Seks eksisterende vindmøller ved Remme

Sinding Kirke

Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Nøvlingvej 
syd for Sinding kan man se hen over Herningsholm 
Å, når man kikker i retning mod Krusbjergvej. Over 

bevoksningen i billedets højre side kan man svagt ane rotorerne 
på de seks eksisterende vindmøller ved Remme. Afstanden til den 

nærmeste eksisterende vindmølle ved Remme er cirka 5,1 kilome-
ter. I billedets midte kan man bag bevoksningen se den øverste 
spids af kirketårnet på Sinding Kirke. Det er vurderet, at landska-
bets karakter er præget af marker i landbrugsmæssig drift og be-
voksning i form af læhegn og skovbevoksning. 

20
86



Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej

Mellemzone. Visualisering mod øst fra Nøv-
lingvej syd for Sinding. Afstanden til nærme-
ste nye vindmølle ved Krusbjergvej er cirka 

7,2 kilometer. Den øverste del af rotoren på de fem nye 
vindmøller er synlig over bevoksningen. Det er vurderet, 

at oplevelsen af landskabet omkring Herningsholm Å ik-
ke bliver påvirket af det nye vindmølleanlæg i væsentlig 
grad. Det er samtidig vurderet, at der ikke er nogen visuel 
konflikt med det eksisterende vindmølleanlæg ved Remme. 
Det er også vurderet, at der ikke er en væsentlig påvirk-

ning af oplevelsen af Sinding Kirke, da den ikke fremstår 
som et markant kulturhistorisk element i landskabet. 20
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Seks eksisterende vindmøller ved Remme

Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Vildbjergvej 
øst for Skibbild kan man se langt hen over Hernings-
holm Å, når man kikker i retning mod Krusbjergvej. 

Over bevoksningen i billedets midte kan man svagt ane toppen af 
rotorne på de seks eksisterende vindmøller ved Remme. Afstanden 

21 til den nærmeste eksisterende vindmølle ved Remme er cirka 5,4 
kilometer. De eksisterende vindmøller er optrukket med hvid for 
at fremhæve dem på billedet. Det er vurderet, at landskabets ka-
rakter er præget af marker i landbrugsmæssig drift og bevoksning 
i form af plantager og skov samt, at landskabet har en stor skala. 

88



Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej

Mellemzone. Visualisering mod nordøst fra 
Herningvej øst for Skibbild. Afstanden til nær-
meste nye vindmølle ved Krusbjergvej er cirka 

8,4 kilometer. Toppen af rotoren på de fem nye vindmøller 
ved Krusbjergvej er synlig over bevoksningen bag de ek-

sisterende vindmøller ved Remme. Det er vurderet, at det 
nye vindmølleanlæg ved Krusbjergvej ikke påvirker ople-
velsen af Herningshom Å i væsentlig grad. Det er samti-
dig vurderet, at den samlede påvirkning fra de to vindmøl-
leanlæg ikke er af væsentlig betydning og derfor landska-

21 belig ubetænkelig. De eksisterende og nye vindmøller er 
markeret med rød farve for at fremhæve dem på visualise-
ringen, idet forsøg med både hvide og helt sorte møller vi-
ste, at de var næsten umulige at se på et print af billedet.
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22

En eksisterende vindmøller ved Remme

Mellemzone. Eksisterende forhold. Herning Flyve-
plads - Skinderholm - er et stort åbent område sydøst 
for Sunds. Billedet viser udsigten fra Skinderholmvej 

i det sydøstligste hjørne af Herning Flyveplads. Det er vurderet, 
at landskabet har en karakter præget af åbne marker med land-

22 brugsmæssig drift, bevoksning i form af plantager ved Sunds samt 
enkelte skorstene i erhversområdet syd for Sunds og en enkelt 
skorsten i billedets højre side. Det er samtidig vurderet, at land-
skabet har en stor skala set fra dette standpunkt. 
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Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej

Mellemzone. Visualisering mod nordvest fra 
Skinderholmvej i det sydøstlige hjørne af Her-
ning Flyveplads. Afstanden til nærmeste nye 

vindmølle ved Krusbjergvej er cirka 6,4 kilometer. Den 
øverste halvdel af rotoren på de fem nye vindmøller er 

synlig over bevoksningen. Det er vurderet, at det nye vind-
mølleanlæg ikke påvirker oplevelsen af landskabet i væ-
sentlig grad. 22
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Seks eksisterende vindmøller ved Remme

Mellemzone. Eksisterende forhold. Hvor Trehøjevej 
krydser over hovedvej 18, kan man se de seks eksiste-
rende vindmøller ved Remme, når man kikker i retning 

mod Krusbjergvej. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle 
ved Remme er cirka 2,2 kilometer. Det er vurderet, at landskabet 

23 fra dette standpunkt har en tekniske karakter på grund af vejan-
lægget med broen i forgrunden, de seks vindmøller ved Remme og 
en elledning, der passerer tværs gennem synsfeltet. Det er samti-
dig vurderet, at opstillingsmønsteret for vindmøllerne ved Remme 
er svært at opfatte og det samlede billede er rodet. 
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Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej

Mellemzone. Visualisering mod nordøst fra Tre-
højevej hvor den krydser over hovedvej 18. Af-
standen til nærmeste nye vindmølle ved Krus-

bjergvej er cirka 5,1 kilometer. De fem vindmøller er syn-
lige over bevoksningen bag ved de seks eksisterende vind-

møller ved Remme. Det er vurderet, at det rodede og tekni-
ske præg på landskabet er blevet noget, men ikke væsent-
ligt, forstærket, og de nye og de eksisterende vindmøller er 
svære at adskille fra hinanden. Vindmøllerne alene virker 
også rodede, og de opleves som elleve vindmøller af om-

23 trent samme størrelse opstillet i et ikke letopfatteligt møn-
ster. I virkeligheden vil de nye vindmøller fremstå mindre 
tydelige end de eksisterende, og dermed vil der være mere 
perspektiv i billedet, og de to grupper vil være mindre van-
skelige at adskille.  
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Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Sikjærvej kan 
man se de eksisterende vindmøller ved Remme, når 
man kikker i retning mod Krusbjergvej. Afstanden til 

nærmeste eksisterende vindmølle ved Remme er cirka 1,9 kilome-
ter. Det er vurderet, at landskabet har en teknisk karakter pri-

24 mært på grund af vejanlægget med hoved 18 i forgrunden, men 
også de seks eksisterende vindmøller ved Remme i baggrunden, 
der opleves uforståeligt opstillet. De opleves som en række med 
tre vindmøller og foran rækken en til to enkeltmøller, hvilket også 
skyldes, at en af vindmøllerne står bag bevoksningen. 
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Mellemzone. Visualisering mod nordøst fra 
Sikjærvej hvor den krydser hovedvej 18. Af-
standen til nærmeste nye vindmølle ved Krus-

bjergvej er cirka 4,8 kilometer. De fem nye vindmøller ved 
Krusbjergvej er synlige over bevoksningen i baggrunden. 

Det er vurderet, at de to vindmølleparker er svære at ad-
skille fra hinanden, idet de bageste vindmøller opleves 
som en lang række, men det samlede visuelle udtryk for 
rækken virker harmonisk. Det er enkeltmøllen i forgrun-
den, der primært skaber et rod. Det er derfor vurderet, at 

24 den samlede påvirkning er ubetænkelig, selv om det tek-
niske præg på landskabet er forstærket. I virkeligheden vil 
de nye vindmøller fremstå mindre tydelige end de eksiste-
rende, og dermed vil der være mere perspektiv i billedet, og 
de to grupper vil være mindre vanskelige at adskille.

Fem nye vindmøller ved Krusbjergvej
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4.4 Vurdering af 
landskabspåvirkningen

På baggrund af landskabsanalysen og visualiseringer-
ne er det vurderet, hvordan de planlagte vindmøller ved 
Krusbjergvej vil påvirke det omkringliggende landskab. 
Vurderingen er foretaget tematisk i henhold til de fo-
kusområder, som er beskrevet i kapitel 1. 

Landskab

Sunds Nørreå
Projektområdet grænser mod nord op til Sunds Nørreå,  
og det er undersøgt, hvorvidt de planlagte vindmøller 
vil påvirke oplevelsen af åløbet og de omkringliggen-
de eng- og moseområder. I den forbindelse er der re-
gistreret en lokalitet, hvor den nye omfartsvej krydser 
henover Sunds Nørreå, hvorfra man kan opleve åløbet i 
retning mod projektområdet. På baggrund af visualise-
ring nr. 8, er det vurderet, at de nye vindmøller ændrer 
oplevelsen af landskabet, som får et væsentligt større 
teknisk præg end det har i dag, hvor en elledning kryd-
ser over Sunds Nørreå, og man ser vindmøllerne ved 
Remme i baggrunden over bevoksningen. 

Endvidere vil vindmøllerne påvirke landskabsop-
levelsen væsentligt på nordsiden af åen ud for Sunds 
Kommuneplantage, hvor der ndes et større naturom-
råde. Se visualisering nr. 12. Hvor åen krydser Krus-
bjergvej vil vindmøllerne endvidere dominere landska-
bet og overskygge oplevelsen af ådalen set mod vest, 
mens de vil være mindre markante set mod øst. På tæt 
hold nord for åen på Krusbjergvej vil vindmøllerne li-
geledes dominere udsigten og væsentligt ændre ople-
velsen af ådalen. Se visualisering A i kapitel 5.

Storå
Projektområdet ligger cirka en kilometer nord for Storå, 
og det er undersøgt, om der er lokaliteter, hvorfra ople-
velsen af landskabet omkring Storå kan blive påvirket 
af det planlagte vindmølleprojekt. I den forbindelse er 
der registreret to lokaliteter, hvorfra det er vurderet, at 

landskabet omkring Storå fremstår harmonisk og ufor-
styrret af større tekniske anlæg. Se visualisering nr. 9 
og nr. 14 fra henholdsvis Keldsgårdvej ved Bording-
gårde og Skrevej ved Ansbjerg. 

På baggrund af visualisering nr. 9 og nr. 14 er det 
vurderet, at vindmøllerne på nært hold ved Bording-
gårde giver oplevelsen af landskabet omkring Storå et 
væsentligt teknisk præg, mens det ikke er væsentligt 
på større afstand ved Skrevej.

Visualisering nr. 14 viser at vindmølleanlægget næ-
sten er helt skjult bag bevoksning. På baggrund af land-
skabsanalysen og visualiseringerne er det vurderet, at 
Storå generelt ikke vil blive påvirket, men at der er loka-
liteter ved Bording Gårde syd for projektområdet, hvor-
fra vindmøllerne kan påvirke oplevelsen af landskabet. 

Sunds Sø
Sunds Sø ligger cirka 2,5 kilometer øst for projektom-
rådet, og det er undersøgt, hvorvidt de planlagte vind-
møller vil påvirke oplevelsen af landskabet ved søen, 
som iøvrigt er omgivet af bebyggelse i Sunds og be-
voksning. I den forbindelse er der registreret to lokalite-
ter, hvor det er vurderet, at vindmølleanlægget kan på-
virke oplevelsen af Sunds Sø. Se visualisering nr. 2 og 
13, fra henholdsvis restaurant Søgården og et opholds-
areal i det nordøstlige hjørne af Sunds Sø.

På baggrund af visualisering nr. 2 og 13, er det vurde-
ret, at de planlagte vindmøller kan forstyrre oplevelsen 
af søen og nærmiljøet langs søbredden. Det er samtidig 
vurderet, at vindmølleanlægget ikke vil fremstå visu-
elt dominerende i forhold til den eksisterende bevoks-
ning, som skjuler den nederste halvdel af vindmøllerne. 

Ovstrup Hede
Ovstrup Hede ligger cirka 1 kilometer nordvest for pro-
jektområdet, og det er undersøgt, hvordan de planlag-
te vindmøller vil påvirke oplevelsen af heden. Ovstrup 
Hede fremstår som et åbnet landskab, hvor man kan se 
langt i retning mod projektområdet ved Krusbjergvej. 
Visualisering nr. 10 og 11 viser, hvordan det planlagte 
vindmølleprojekt vil fremstå fra en lokalitet i den øst-
lige del af Ovstrup Hede og en lokalitet, hvor Ovstrup 
Hede er afgrænset af plantage mod nord. På baggrund 

af visualiseringerne er det vurderet, at hedelandska-
bet har en stor skala, men de planlagte vindmøller kan 
forstyrre oplevelsen af hedelandskabet. Det er samti-
dig vurderet, at landskabets karakter i større grad vil 
blive præget af tekniske anlæg. 

Nærmeste byer
Det er undersøgt, om man kan se de nye vindmøller 
fra de byer, som ligger inden for en radius af ti kilo-
meter fra projektområdet. Set fra disse byer er det ge-
nerelt vurderet, at den eksisterende bevoksning og hu-
sene i byerne mere eller mindre vil reducere den vi-
suelle påvirkning fra det nye vindmølleanlæg. Det er 
samtidig vurderet, at fra enkelte lokaliteter i de områ-
der af byerne, som enten ligger højt i landskabet eller 
tæt ved bygrænsen, kan de fem planlagte vindmøller i 
større omfang blive synlige og dermed præge oplevel-
sen af landskabet. 

På baggrund af visualiseringer er det vurderet, at 
man kan se vindmøllerne fra yderkanten af Simmel-
kær og Tjørring samt fra en højtliggende lokalitet ved 
Sinding. Se visualisering nr. 16, 17 og 18. Det er sam-
tidig vurderet, at afstanden til det planlagte vindmøl-
leprojekt så stor, at den visuelle påvirkning fra vind-
møllerne vil være begrænset.

Sunds 
Sunds er den by, som ligger nærmest projektområdet 
ved Krusbjergvej. Afstanden mellem den nuværende 
bygrænse til den nærmeste planlagte vindmølle er cir-
ka to kilometer og til nærmeste planlagte boligområ-
de cirka 1,6. Der er udarbejdet visualisering fra et nyt 
boligområde nord for Linåvej, hvor det er vurderet, at 
de planlagte vindmøller kan påvirke oplevelsen af bo-
ligområdet. Det er samtidig vurderet, at såfremt bolig-
kvarteret bliver bebygget, vil huse og ny beplantning 
reducere den visuelle påvirkning fra vindmølleanlæg-
get. Se visualisering nr. 1.

På baggrund af visualisering nr. 2 fra  restaurant Sø-
gården ved campingpladsen ved Sunds Sø er det vur-
deret, at man kan se dele af det planlagte vindmølle-
projekt fra ere af de ejendomme, som ligger i tilknyt-
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ning til Sunds Sø. Der er ikke lavet visualiseringer fra 
de private haveanlæg eller boliger, som ligger ud til 
Sunds Sø, men det er vurderet, at vindmøllerne ikke 
virker dominerende. 

Fra øvrige lokaliteter i Sunds, er det vurderet, at den 
visuelle påvirkning fra det planlagte vindmølleprojekt 
vil være begrænset.  

Nærmeste veje
Det er undersøgt, om man kan se de nye vindmøller 
fra de lokale veje i nærheden af projektområdet. Krus-
bjergvej krydser den linje, som de fem vindmøller står 
på. Nord for projektområdet, kan man fra Krusbjerg-
vej se de fem vindmøller. 

På visualisering nr. 5 kan man se, hvordan der står 2 
og 3 vindmøller henholdsvis øst og vest for vejen. Det 
er vurderet, at vindmølle nr. 3 står meget tæt på køre-
retningen, og at den vindmølle kan forstyrre oplevel-
sen af vejforløbet for tra kanterne. 

Visualisering nr. 4 og 6 viser, hvordan vindmølle-
projektet vil fremstå, når man kører via Linåvej i ret-
ning mod projektområdet fra henholdsvis vest og øst. 
På baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at 
den eksisterende bevoksning i form af plantager og læ-
hegn vil reducere den visuelle påvirkning fra de plan-
lagte vindmøller. 

Sunds Omfartsvej 
Visualisering nr. 3 og 8 viser, hvordan vindmøllean-
lægget vil fremstå fra Sunds Omfartsvej. Visualisering 
nr. 3 viser vindmølleanlægget, som det vil fremstå, når 
man kører fra syd mod nord. 

På baggrund af visualisering, er det vurderet, at de 
planlagte vindmøller kan forstyrre landskabsoplevel-
sen for tra kanterne, idet vindmøllerne på en kort vej-
strækning vil stå i selve køreretningen. Det er vurde-
ret, at der ikke er en sikkerhedsmæssig forstyrrelse, da 
der er god afstand til vindmøllerne. 

Visualisering nr 8 viser, hvordan vindmøllerne vil 
påvirke udsigten fra omfartsvejen, hvor vejanlægget 
krydser Sunds Nørreå. På baggrund af visualiseringen 
er det vurderet, at vindmølleanlægget kan påvirke op-

levelsen af Sunds Nørreå og de omkringliggende mo-
se- og engarealer. 

Kulturmiljøer 
Det er undersøgt, om man kan se de planlagte vindmøl-
ler fra væsentlige lokaliteter i det udpegede kulturmil-
jø omkring Ørre, Nybro og Ovstrup Hede.  

På baggrund af besigtigelser er det vurderet, at det 
fortrinsvis er oplevelsen af Ovstrup Hede, som kan bli-
ve påvirket af de planlagte vindmøller. 

Det er samtidig vurderet, at oplevelsen af Ovstrup 
Hede som et element, der sammen med Ørre by og Ny-
bro har en fortælleværdi om den kulturhistoriske ud-
vikling, ikke bliver forstyrret af vindmøllerne, da de 
kulturhistoriske værdier er knyttet til bosætninger og 
åløb med omgivende enge og heder specielt i Ovstrups 
Hedes vestligste ende, hvorfra man ikke vil kunne se 
vindmøllerne. I vest vil man fornemme hedens tidlige-
re vældige udstrækning nær kerneområdet af det vær-
difulde kulturmiljø, og denne oplevelse er intakt. 

Kirker
Det er undersøgt, om de planlagte vindmøller vil på-
virke oplevelsen af kirkerne i henholdsvis Sunds, Sim-
melkær, Ørre og Sinding. Det er samtidig undersøgt, 
om vindmølleprojektet vil påvirke udsigten og oplevel-
sen af landskabet, når man står på de respektive kir-
kegårde og kikker i retning mod projektområdet ved 
Krusbjergvej. I den forbindelse er der ikke registreret 
nogen lokaliteter ved de nævnte kirker, hvorfra det er 
vurderet, at de planlagte vindmøller vil forstyrre ople-
velsen af hverken kirkerne eller udsigten fra kirkegår-
dene i væsentlig grad. 

Vindmøllerne står ikke i nærheden af indsigtszoner 
omkring kirkerne og påvirker dermed ikke oplevelsen 
fra zonerne mod kirkerne.

Visualisering nr. 20 viser, hvordan vindmølleanlæg-
get kan ses samtidig med den øverste spids af tårnet på 
Sinding Kirke over den eksisterende bevoksning. Det 
er vurderet, at der ikke er en væsentlig påvirkning af 
kirken, idet den ikke står som et markant kulturhisto-
risk element i landskabet. 

Rekreative områder
Ovstrup Hede
Ovstrup Hede er i den østlige halvdel, specielt set fra 
nord mod syd forstyrret af tekniske anlæg, såsom en 
eksisterende elledning i den østligste del samt de seks 
vindmøller ved Remme, som man kan se fra ere loka-
liteter på Ovstrup Hede. På baggrund af visualisering 
nr. 10 og 11 er det vurderet, at de planlagte vindmøl-
ler vil præge oplevelsen af heden i større grad end de 
eksisterende tekniske anlæg. Særligt i den østlige del 
af Ovstrup Hede, er det vurderet, at de nye vindmøller 
sammen med den eksisterende elledning vil forstyrre 
oplevelsen af heden. Heden er dog svært tilgængelig, 
idet der ikke er anlagt tilkkøselsveje med P-pladser, 
hvorfor det er vurderet, at påvirkningen af de rekreati-
ve værdier er mindre væsentlig.

Sunds Kommuneplantage, Lunebakker  
og Sunds Nørreå
Nærmeste rekreative område er engområderne om-
kring Sunds Nørreå syd for Sunds Kommuneplantage. 
Selve plantagen er lukket, og der vil næppe være ud-
syn mod vindmøllerne. Engområderne omkring åen er 
dels tilgroede syd for plantagen mod vest, mens de er 
ret åbne mod øst, hvor der er rekreative vandrestier og 
en stiforbindelse på tværs af åen til Lunebakker, samt 
en forbindelse mod nord til Sunds Kommuneplantage. 
I de åbne engområder nord for åen har landskabet stor 
rekreativ værdi, og vindmøllerne ved Krusbjergvej vil 
få en væsentlig påvirkning af landskabsoplevelsen, når 
man bevæger sig fra øst mod vest. Se visualiserng nr. 
12. De rekreative aktiviteter knytter sig både til van-
drestierne og til selve åen med skeri. Her vil der dog 
ikke være en påvirkning visuelt, idet vindmøllerne vil 
være skjult bag bevoksningen på Lunebakker. Selve 
Lunebakker er tæt bevokset, og vil ikke blive påvirket 
væsentligt visuelt af vindmøllerne.

Sunds Sø
Sunds Sø er et væsentligt nærrekreativt område for 
Sunds by. Visualiseringer fra søen viser, at vindmøl-
lerne vil kunne ses fra søbredden i syd og øst, men de 
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vil ikke være dominerende og ikke påvirke de rekrea-
tive aktiviteter.

Andre vindmøller
Det er undersøgt, om den samlede visuelle påvirkning 
af landskabet fra det planlagte vindmølleprojekt ved 
Krusbjergvej og de seks eksisterende vindmøller ved 
Remme er ubetænkelig. Set fra sydvest og nordøst vil 
de to vindmølleparker stå bag hinanden, og derfor er 
de to vinkler nærmere undersøgt. 

De to vindmølleparker er opstillet med én henholds-
vis to rækker, der har samme hovedretning fra sydøst 
til nordvest, hvilket medfører, at de ikke umiddelbart 
vil være i kon ikt.

Ved besigtigelsen af landskabet omkring projektom-
rådet er der registreret i alt re lokaliteter fra sydvest, 
hvor man kan se vindmøllerne ved Remme fremstå for-
an de planlagte vindmøller ved Krusbjergvej. Se visua-
lisering nr. 15, 21, 23 og 24. Derimod er der kun fundet 
et enkelt sted på ret tæt hold mod nordøst på Krusbjerg-
vej, hvor man har den samme oplevelse, hvilket skyldes, 
at landskabet er ret adt, og der er meget bevoksning.

Når man står på Remmevej sydøst for de eksisteren-
de vindmøller, er det vurderet, at de eksisterende vind-
møller fremstår store i forhold til de planlagte vindmøl-
ler. Fra dette punkt er desuden vurderet, at afstanden 
til de planlagte vindmøller er passende stor, således at 
de opfattes som et særskilt anlæg i landskabet. Se vi-
sualisering nr. 15.

Visualisering nr. 21 viser, hvordan de eksisterende 
og de planlagte vindmøller vil være skjult bag skov-
bevoksningen nord for Herningsholm Å. På baggrund 
af visuliseringen er det vurderet, at den samlede visu-
elle påvirkning er begrænset og dermed ubetænkelig. 

Set fra sydvest ved Rute 18 hæver landskabet sig og 
både ved eksisterende og fremtidige forhold er landska-
bet væsentligt præget af tekniske anlæg med vejen, el-
ledning og eksisterende vindmøller. Opstillingsmøn-
steret ved både de eksisterende og de fremtidige for-
hold fremstår let rodet og svært at opfatte. Se foto og 
visualisering nr. 23 og 24. Det er vurderet, at landska-
bets  tekniske præg fra vejen, elledning og de eksiste-
rende vindmøller bliver forstærket og de to vindmølle-

parker ved fotopunkt 23 vil fremstå lettere rodet mel-
lem hinanden. 

Ved fotopunkt 23 er det vurderet, at det rodede ud-
tryk ikke bliver væsentligt forstærket og ved fotopunkt 
24 er det vurderet, at samspillet mellem de to parker 
virker harmonisk, idet den bageste række ved Remme 
og de nye vindmøller fremtræder, som en lang række, 
mens de nærmeste vindmøller ved Remme giver dis-
harmoni, idet de står som enkeltmøller uden sammen-
hæng med resten af møllerne. Det er samtidig vurde-
ret, at vindmøllerne i virkeligheden vil blive nemmere 
at adskille, idet de nye og fjerneste vindmøller vil stå 
mindre tydelige end den østligste række ved Remme. 

Nord for projektområdet er der registreret en vej-
strækning på Krusbjergvej, hvor man kan se de eksi-
sterende vindmøller ved Remme stå bag de planlagte 
vindmøller ved Krusbjergvej. På baggrund af visuali-
sering nr. 5 fra dette sted er det vurderet, at de eksi-
sterende vindmøller fremstår små i forhold til de plan-
lagte vindmøller og dermed som et særskilt anlæg bag 
de nye vindmøller.  

Idet der ikke er et væsentligt øget uharmonisk land-
skabsbillede ved samspillet mellem de to vindmølle-
parker, er det vurderet, at opstillingen af vindmøller-
ne ved Krusbjergvej er landskabeligt ubetænkeligt set 
i forhold til vindmøllerne ved Remme. De to vindmøl-
leparker vil dog give landskabet et større teknisk præg.

De eksisterende vindmøller vil endvidere ikke kun-
ne udskiftes ifølge Herning Kommunes vindmølleplan, 
hvilket medfører, at samspillet mellem dem er tidsbe-
grænset til syv til femten år, hvorefter vindmøller ved 
Remme nedtages. Herefter vil det samlede billede blive 
mere enkelt end i dag, hvor der er to rækker, og natur-
ligvis også mere enkelt end ved begge vindmølleparker.

Konklusion 
Landskab
I nærzonen er det vurderet, at den største ændring af 
landskabsoplevelsen vil forekomme ved naturområdet 
omkring Sunds Nørreå nordøst for projektområdet nord 
for åen, samt på Ovstrup Hede, hvor vindmøllerne kan 
påvirke oplevelsen af heden som et stort og markant na-

turområde, idet udsigten mod syd specielt i den østlige 
del vil blive væsentligt præget af tekniske elementer. 

Det er også vurderet, at vindmølleanlægget bliver 
synligt fra store dele af Sunds Sø, men at vindmøller-
ne ikke vil fremstå visuelt dominerende fra disse ste-
der og dermed ikke påvirke oplevelsen af søen i væ-
sentlig grad. Ligeledes er det vurderet, at oplevelsen af 
Sunds Nørreå kan blive væsentligt påvirket af tekniske 
elementer, når man krydser over åen på den nye om-
fartsvej vest om Sunds.

Ved Keldsgårdvej syd for Storå, er der registreret et 
område, hvor det er vurderet at oplevelsen af landskabet 
omkring Storå kan blive ændret til et væsentligt større 
teknisk præg af de nye vindmøller ved Krusbjergvej.

I mellemzonen og i fjernzonen er der ikke registrert 
nogen lokaliteter, hvor det er vurderet, at oplevelsen 
af væsentlige elementer i landskabet kan blive nega-
tivt påvirket af vindmølleprojektet ved Krusbjergvej. 

Nærmeste byer
Det er vurderet, at de nærmeste byer  omkring projekt-
området ikke bliver påvirket i væsentlig grad af de nye 
vindmøller. Det er vurderet, at den største negative på-
virkning ved byer er steder ved Sunds Sø, hvor vind-
mølleanlægget bliver synligt over bevoksningen vest 
for Sunds Sø. Det er samtidig vurderet, at vindmøller-
ne ikke fremstår visuelt dominerende fra disse områ-
der og at den negative påvirkning dermed er begrænset. 

Kulturmiljøer
Det er vurderet, at oplevelsen af Ovstrup Hede, som 
indgår i et udpeget særligt værdifuldt kulturmiljø, ik-
ke som kulturelement vil blive påvirket af det planlag-
te vindmølleprojekt. Det skyldes, at det er hedens store 
udstrækning set fra kulturmiljøets kerneområde i he-
dens vestligste ende, der har kulturhistorisk værdi, og 
herfra vil vindmøllerne ikke kunne ses. Det er samtidig 
vurderet, at oplevelsen af øvrige lokaliteter i det udpe-
gede særligt værdifulde kulturmiljø ikke bliver påvir-
ket i væsentlig grad. 

Det er vurderet, at oplevelsen af de nærmeste kirker 
i kulturlandskabet ikke bliver påvirket, ligesom udsy-
net fra kirkerne ikke bliver påvirket.  

98



Foto 4.9 Sunds Nørreå set fra Krusbjergvej mod vest. Vindmøllerne vil stå på markerne til venstre bag træerne.

Rekreative områder
Det er vurderet, at landskabsoplevelsen på Ovstrup He-
de bliver væsentligt mere præget af tekniske elementer, 
men at landskabets store skala på Ovstrup Hede redu-
cerer den negative påvirkning, idet de nye vindmøller 
ikke vil fremstå så store i forhold til hedens store ud-
strækning. Det er endvidere vurderet, af påvirkningen 
af de rekreative værdier er mindre markant, idet heden 
er svært tilgængelig.
Det er vurderet, at naturoplevelsen sydøst for Sunds 
Kommuneplantage på nordsiden af Sunds Nørreå vil 
blive væsentligt ændret af vindmøllerne, som vil ses 
over træerne i Lunebakker, mens de rekreative akti-
viter for spejdere og skeri ved åen ligesom naturop-
levelsen i Lunebakker ikke bliver væsentligt påvirket. 

Samspil med andre vindmøller
Det er vurderet, at det nye planlagte vindmølleprojekt 
ved Krusbjergvej generelt fremstår som et særskilt an-
læg i forhold til de eksisterende vindmøller ved Rem-
me. Der er registreret to områder sydvest for de to vind-
mølleanlæg tæt på motorvej rute 18, hvor det er vurde-
ret, at vindmøllerne fremstår lettere rodet mellem hin-
anden. Idet der ikke er et væsentligt øget uharmonisk 
landskabsbillede ved samspillet mellem de to vindmøl-
leparker, er det vurderet, at opstillingen af vindmøller-
ne ved Krusbjergvej er landskabeligt ubetænkeligt set 
i forhold til vindmøllerne ved Remme.

De eksisterende vindmøller vil endvidere ikke kun-
ne udskiftes ifølge Herning Kommunes vindmølleplan, 
hvilket medfører, at samspillet mellem dem er tidsbe-
grænset til syv til femten år, hvorefter vindmøller ved 
Remme nedtages.

Vindmøllerne ved Krusbjergvej medfører dog gene-
relt, at landskabet får et øget teknisk præg. Når Rem-
me-vindmøllerne forsvinder, vil præget blive mere en-
kelt end med begge gruppe, men også mere enkelt end 
Remme-vindmøllerne alene.

Samlet vurdering
Vindmølleanlægget påvirker primært rekreative værdi-
er, hvor den væsentligste påvirkning vil være nord for 

Sunds Nørreå umiddelbart sydøst for Sunds Kommune-
plantage. Der er ikke i dag anlagt vandrestier fra Sunds 
Sø gennem ådalen til plantagen, hvorfor denne påvirk-
ning af de rekreative værdier er relativt begrænset. 

Desuden påvirker vindmølleprojektet oplevelsen af 
Sunds Nørreå på helt tæt hold ved Krusbjergvej. Det er 
vurderet at vindmøllerne ikke påvirker Ovstrup Hede 

som kulturelement, men som rekreativt område, men 
da området er svært tilgængeligt, er det ikke en væsent-
lig gene ved projektet.

Det er derfor samlet vurderet at vindmølleprojektet 
ved Krusbjergvej er landskabeligt ubetænkeligt.
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Tabel 5.1 Forhold for naboboliger
Forslag

Afstand til nærmeste bolig, meter 432
Nærmeste nabobolig, nr. 13
Antal enkeltboliger inden for en kilometer 14

Støj. Antal naboboliger hvor den beregnede støj 
fra vindmøllerne er mindre end  2 dB(A) under 
grænseværdierne

3

Støj. Maksimal beregnet støj fra vindmøllerne i 
kontrolpunkter i Sunds ved 6 og 8 m/s vind

29,8 og 
32,1

Skyggekast. Antal fritliggende boliger, som vil blive 
påvirket med over 10 timer udendørs skyggekast pr år 0

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

mølle, meter
(møllenummer)Bogstav i 

beregning
Nabobolig 1, Nørreåvej 5 A 672 (5)
Nabobolig 2, Nørreåvej 3 B 611 (5)
Nabobolig 3, Nørreåvej 2 C 733 (4)
Nabobolig 4, Krusbjergvej  6 D 730 (4)
Nabobolig 5, Linåvej 24 E 1006 (1)
Nabobolig 6, Linåvej 26 F 751 (1)
Nabobolig 7, Linåvej 29 G 573 (1)
Nabobolig 8, Linåvej  33 H 775 (1)
Nabobolig 9, Linåvej  35 I 872 (1)
Nabobolig 10, Linåvej  40 L 782 (4)
Nabobolig 11, Linåvej  42 M 794 (4)
Nabobolig 12, Nørreåvej 11 N 741 (5)
Nabobolig 13, Nørreåvej 13 O 432 (5)
Nabobolig 14, Nørreåvej 7 AC 755 (5)
Sunds Jagtforenings klubhus SK 880 (2)
To spejderhytter m sovepladser SP1, SP2 840 (2) / 640 (3)
Tre kontrolpunkter i Sunds AD-AE-AF 1624-1739-1903 (1)
Reference /1/

5 Miljøkonsekvenser ved naboer

møllerne. Se kort 5.1. Afstanden til de 14 naboboliger 
er anført i tabel 5.2. Tabellen angiver samtidig afstan-
den til Sunds Jagtforenings klubhus og de to spejder-
hytter med sovepladser. Desuden angiver tabel 5.2 af-
standen til tre kontrolpunker i Sunds, hvor støjgrænser-
ne ved støjfølsom arealanvendelse skal være overholdt. 

I støjberegningerne er afstanden mellem vindmølle 
og bolig målt til udendørs opholdsareal, som kan ligge 
op til 15 meter fra boligen i retning mod møllerne. Støj-
beregningen kan således operere med mindre afstan-
de end de afstande, der er anført i tabel 5.2. Det sam-
me er tilfældet for beregning af udendørs skyggekast.

Naboboliger
I det følgende er der givet en kort beskrivelse af nabo-
beboelsernes beliggenhed og orientering i forhold til det 
nye vindmølleområde med henblik på at vurdere vind-
møllernes påvirkning visuelt og vurdere skyggekast.

Nabobolig 1, Nørreåvej 5. Bolig med udnyttet tag-
etage. En del bygninger sydvest for boligen og høj, men 
relativ åben bevoksning omkring boligen mod øst. Der 

Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den 
visuelle påvirkning ved nabobeboelser med de eksiste-
rende bygninger og den eksisterende bevoksning. Til 
brug for vurderingen er der foretaget en visualisering 
af de kommende forhold set fra re nabobeboelser in-
den for en kilometers afstand af vindmøllerne. Afsnit 
5.2 gennemgår støjpåvirkningen, og afsnit 5.3 behand-
ler skyggekastet ved nabobeboelse. Endelig vurderer ka-
pitlet de samlede miljøkonsekvenser ved nabobeboel-
ser i afsnit 5.4. Se tabel 5.1 for en oversigt over de for-
hold, som kapitel 5 behandler.

5.1 Visuel påvirkning
Afstande til naboboliger
Inden for en afstand af en kilometer fra vindmøllerne 

nder man 13 boliger i det åbne land. Alle boliger inden 
for denne afstand af møllerne er behandlet som nabobo-
lig i dette kapitel. Desuden ligger Linåvej 24 seks meter 
mere end en kilometer fra vindmøllerne og er ligeledes 
regnet med til naboboligerne. Se kort 5.1 og tabel 5.2.

I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden 
mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være 
minimum re gange møllens totalhøjde. Det betyder, at 
afstanden til naboboliger for en vindmølle med en to-
talhøjde på 105 eller 107 meter ved Krusbjergvej skal 
være 420 eller 428 meter. Det er opfyldt for alle 14 na-
boboliger. Den nærmeste, nabobolig 13 på Nørreåvej 
13, ligger i en afstand af 432 meter fra nærmeste vind-
mølle. Se tabel 5.2 og kort 5.1. 

På adressen Røjenvej 17 ligger Sunds Jagtforenings 
ugtskydningsbane med klubhus og på adressen Krus-

bjergvej 12 ligger FDF Sunds Spejderlejr med tre hyt-
ter, hvoraf de to sydligste har sovepladser. Jagtforenin-
gens klubhus og de tre spejderhytter har indkørsel fra 
Krusbjergvej 6 og ligger inden for en kilometer fra vind- Foto 5.1 Nabobolig 1, Nørreåvej 5 fotograferet fra øst.
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vil være en del udsigt, specielt fra 1. sal, til vindmøller-
ne, der vil stå mod syd til sydøst. Se foto 5.1 og kort 5.1.

Nabobolig 2, Nørreåvej 3. Boligen ligger vest – øst 
og er orienteret mod syd med høj bevoksning mod syd 
og en driftsbygning mellem boligen og nogle af vind-
møllerne. Vindmøllerne vil blive delvist synlige over 
træer mod syd til sydøst. Se foto 5.2 og kort 5.1.

Nabobolig 3, Nørreåvej 2. Meget eksponeret, helt 
fritliggende bolig med panoramavinduer mod vindmøl-
lerne i syd. Fri udsigt til både møllerne ved Remme og 
de nye vindmøller i sydlige retninger. Visualisering A 
viser udsigten fra Nørreåvej 2 mod sydøst til sydvest. 
Se visualisering A, foto 5.3 og kort 5.1.

Foto 5.2 Nabobolig 2, Nørreåvej 3 fotograferet fra sydøst.

Foto 5.3 Nabobolig 3, Nørreåvej 2, fotograferet fra sydøst.

1:20.000

Ny vindmølle med nummer

1 km afstandslinje

Nabobolig med nummer

Mål:

A Fotoretning til nabovisualisering

Støjfølsom arealanvendelse

Kort 5.1 Naboboliger

Eksisterende vindmølle

8

K1 Kontrolpunkt med nummer

M1

SP1 Spejderhytte 1

Skytteforenings klubhusSK
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Foto 5.7 Nabobolig 7, Linåvej 29, fotograferet fra nordøst.

Foto 5.5 Nabobolig 5, Linåvej 24, fotograferet fra sydøst.

Nabobolig 4, Krusbjergvej 6. Bolig orienteret mod 
syd. Kun lav hæk mod vindmøllerne, men høj hæk mod 
Krusbjergvej. Meget eksponeret. Vindmøllerne vil do-
minere udsigt i sydlige retninger fra bolig, have og ter-
rasse. Har i dag smuk udsigt over ådalen med vindmøl-
lerne ved Remme i baggrunden, der ikke er domine-
rende. Se foto 5.4 og kort 5.1.

Nabobolig 5, Linåvej 24. Boligen ligger vest – øst og 
er med en helt åben have orienteret mod både nord og 
syd. En lagerbygning ligger mellem boligen og vind-
møllerne, ligesom der længere væk står høj bevoksning 
mellem boligen og vindmøllerne. Der vil næppe være 
udsigt til vindmøllerne fra haven og boligen. Se visu-
alisering B, foto 5.5 og kort 5.1. 

Nabobolig 6, Linåvej 26. Boligen ligger vest – øst 
og er med have orienteret mod syd. Helt lukket af be-
voksning omkring bolig, ligesom et tæt læhegn står 
mellem boligen og vindmøllerne, der vil stå mod nord-
vest. Der vil næppe være udsigt til vindmøllerne. Se 
foto 5.6 og kort 5.1.

Nabobolig 7, Linåvej 29. Lukket fra nord. Drifts-
bygninger og træer skærmer for udsigt mod nordvest 
til nye møller fra bolig, der er orienteret mod syd. Se 
foto 5.7 og kort 5.1.

Nabobolig 8, Linåvej 33, ligger vest – øst og er med 
haven orienteret mod syd, mens vindmøllerne vil stå 
i de nordlige retninger. Driftsbygninger ligger mellem 
vindmøllerne og boligen, hvorfra der næppe er udsigt 
til vindmøllerne. Se foto 5.8 og kort 5.1.

Nabobolig 9, Linåvej 35, ligger vest – øst og er med 
den åbne have orienteret mod nord, mod vindmøller-
ne. Der vil være direkte udsigt til de nye vindmøller, 
som vil dominerende udsigten. Se foto 5.9 og kort 5.1.

Nabobolig 10, Linåvej 40. Sydvendt bolig i to eta-
ger i Linå gamle skole med udsigt mod vindmøllerne 
ved Remme. Mod nord og nordøst vil der være udsigt 
til de nye vindmøller. Lav bevoksning mod nord og e-
re mindre bygninger nordøst for boligen vil dog skær-
me noget for udsigt mod de nye vindmøller fra have 
og stueetage. Se visualisering C, foto 5.10 og kort 5.1.

Nabobolig 11, Linåvej 42. Har nyt stuehus sydvest 
for driftsbygninger med direkte udsigt til vindmøller 
ved Remme, mens de nye vindmøller vil være delvist 

Foto 5.6 Nabobolig 6, Linåvej 26, fotograferet fra sydvest.

Foto 5.8 Nabobolig 8, Linåvej  33, fotograferet fra nordøst.

Foto 5.9 Nabobolig 9, Linåvej 35, fotograferet fra sydvest.

Foto 5.10 Nabobolig 10, Linåvej 40, 
fotograferet fra nordvest.

Foto 5.4 Nabobolig 4, Krusbjergvej  6, fotograferet fra syd.
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Foto 5.11 Nabobolig11, Linåvej  42, fotograferet fra sydøst

Foto 5.12 Nabobolig 12, Nørreåvej 11, fotograferet fra syd.

Foto 5.13 Nabobolig 13, Nørreåvej 13, 
fotograferet fra sydvest.

Foto 5.14 Nabobolig 14, Nørreåvej 7, fotograferet fra nord.

skærmet af driftsbygning og bevoksning. Udsigt fra 1. 
sal mod nord og vindmøllerne ved Krusbjergvej. Se vi-
sualisering C, foto 5.11 og kort 5.1. 

Nabobolig 12, Nørreåvej 11. Boligen ligger vest – 
øst og er med haven især orienteret mod syd. Har i vin-
terhalvåret lidt udsigt mod øst fra gavlvindue på 1. sal. 
Fuldvoksne bøgetræer og lavere bevoksning vil sam-
men med driftsbygninger tage det meste af udsigten 
mod de nye vindmøller, der vil stå mod øst til sydøst.  
Se foto 5.12 og kort 5.1.

Nabobolig 13, Nørreåvej 13. Har skov på ere sider 
og et nåletræshegn mod øst i retning mod vindmøller-
ne. Det yderste af vingerne på den vestligste af de nye 
vindmøller vil formentlig række over bevoksningen, 
mens de øvrige vindmøller næppe vil være synlige. Se 
foto 5.13 og kort 5.1.

Nabobolig 14, Nørreåvej 7. Boligen ligger vest – øst 
og er med den åbne have orienteret med en smuk ud-
sigt mod Sunds Nørreå. De nye vindmøller vil stå bag 
hinanden mod sydøst. Det øverste af vindmøllene vil 
stå tydelig over bevoksningen fra østvendt vindue, ter-
rassen og store dele af grunden. Vindmøllerne vil være 
markante i udsigten i den retning, men de vil ikke være 
dominerende. Se visualisering D, foto 5.14 og kort 5.1.

Vindmøllerne vil få monteret to lamper med lavinten-
sivt lys på toppen af møllehatten af hensyn til ysik-
kerheden. Lyset i lamperne vil være rødt og lyse kon-
stant 360 grader horisonten rundt med en styrke, der 
svarer til styrken i lyset fra ti stearinlys, eller en 9 watt 
glødepære. Lyset er afskærmet nedad. På grund af ly-
sets ringe styrke og afskærmningen nedad vil lyset er-
faringsmæssigt ikke være væsentligt generende.

Visualisering
I forhold til naboboligerne er der på de følgende opslag 
visualiseret fra re steder: Det er nær naboboligerne 3 
og 10 samt fra selve nabobolig nr. 5 og 14. Fotosteder-
ne ligger nord, øst, syd og vest for vindmøllerne.
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Visualiseringer ved naboboliger

A ne er taget med 30 mm optik, så ideel betragtningsafstand 
ved den trykte A4-udgave af rapporten er 25 cm, hvis man 
vil sammenligne elementer i billedet med elementer i an-
dre billeder.

Eksisterende forhold fotograferet fra Nørreåvej ved 
nabobolig 3. Billedet er et panorama sammensat 

-
det for at opleve landskabet, som det ses på billedet. Vind-
møllerne ved Remme er trukket op med sort farve. Fotoe-
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Seks eksisterende vindmøller ved Remme

M3

M2

M1

M4

M5

A
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den vindmølle fra højre ser man vindmøllerne ved Remme. 
Den første vindmølle til højre står beskåret, helt til højre i 
billedet. Ideel betragtningsafstand er 25 cm.AVisualisering fra Nørreåvej ved nabobolig 3. Vi-

-
re foto, og man vil derfor skulle dreje hovedet for 

at opleve vindmøllerne, som de ses på visualiseringen. Af-
standen til nærmeste vindmølle er 711 meter. Vindmøl-

lerne er store og dominerende, og der vil være en mar-
kant forandring af landskabet. Dog vil vindmøllerne ik-
ke påvirke landskabets karaktertræk af dyrket landbrugs-
jord opdelt lineært af lange lige levende hegn. Skalamæs-
sigt kan landskabet bære de store vindmøller. Bag den an-
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M2

M1

M4

M5

A
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B Eksisterende forhold fotograferet mod vestnordvest ved 
et havebord i den nordlige del af haven ved nabobolig 5, 
Linåvej 24 i retning mod lagerbygning. Foto er taget med 

50 mm optik, så ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-ud-
gave af rapporten er 39 cm.
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Visualisering af vindmøllerne fotograferet mod vest 
ved et havebord i den nordlige have ved nabobolig 
5, Linåvej 24. Vindmøllerne vil stå bag lagerbyg-

ningen og vil næppe være synlige fra boligen og store dele 
af haven. Afstanden til nærmeste vindmølle er godt 1 km.

B
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C Eksisterende forhold fotograferet fra Linåvej midt 
mellem nabobolig 10, Linåvej 40, og nabobolig 
11, Linåvej 42. Panoramaet er sammensat af to 

foto taget med 45 mm optik. 
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Visualisering fra Linåvej midt mellem nabobolig 
10 og 11. Panorama sammensat af to foto. Afstan-
den til nærmeste vindmølle er 807 meter. På visu-

aliseringen ses de tre nordligste vindmøller. Vindmøllerne 
er store og vil forandre oplevelsen af landbrugslandska-

bet. Som det fremgår af visualiseringen, vil vindmøllerne 
være temmelig markante foran og over de levende hegn, 
men de vil også let blive betydeligt sløret bag bevoksning 
omkring boliger og andre samlede bevoksninger.

C
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M3

M2

M1

M4

M5

D

D Eksisterende forhold fotograferet mod sydøst fra ter-
rasse ved nabobolig 14, Nørreåvej 7. Man ser de leven-
de hegn bag hinanden på denne årstid uden blade på 

træerne, og til højre i billedet aner man bevoksningen langs den-
ne del af Sunds Nørreå. Fotoet er taget med 50 mm optik, så ide-

el betragtningsafstand ved den trykte A4-udgave af rapporten er 
39 cm.
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DVisualisering af vindmøllerne fra nabobolig 14, 
Nørreåvej 7. Fra denne bolig ser man langs med 
rækken og kan derfor få et rodet indtryk af vind-

møllerne, når rotorerne drejer bag hinanden. Indtrykket 
dæmpes af bevoksningen, der dækker for de tre østligste 

vindmøller, når man står oppe på terrassen. Fra vindue 
på 1. sal vil vindmøllerne være mere synlige. Afstanden til 
nærmeste vindmølle er 760 meter.
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ning og hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtig-
hed, samt af de vindmølletekniske forhold. For lavfre-
kvent indendørs støj har boligens støjdæmpende egen-
skaber også betydning. 

De vindmølletekniske forhold er fastlagt for hver 
mølletype, blandt andet på grundlag af typegodkendel-
sen fra Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Ener-
gi. Støjen fra vindmøller stammer primært fra kølesy-
stemet og vingernes rotation, hvor især passagen af tår-
net kan give støj. Metoden til måling og beregninger-
ne af støj fra vindmøller er de neret i Bekendtgørelse 
om støj fra vindmøller. Reference /3/

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 ren-
toner fra en vindmølle, vil der i støjberegningen bli-
ve tillagt yderligere 5 dB(A) for den pågældende vind-
mølle. Fra en ny, typegodkendt vindmølle må der ikke 
være tydeligt hørbare rentoner, der oftest vil være me-
kanisk støj fra lejer og gear. Tonerne kan eventuelt op-
stå, når vindmøllen bliver ældre. I sådant tilfælde vil 
det være en fejl i vindmøllen, som ejeren skal udbedre.

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger og-
så af baggrundsstøjens niveau. Fordi vindmøllestøj va-
rierer med tiden på en særlig måde, kan støjen opfat-
tes, selv om den er svag. Derfor kan man ikke generelt 
regne med, at støjen overdøves af vindens susen i træer 
og buske, men selv om støjemissionen fra en vindmølle 
stiger med stigende vindhastighed, vil baggrundsstø-
jen ofte ”overdøve” støjen fra vindmøllen, hvis vind-
hastigheden er over 8 – 12 m/s.

Ved vindhastigheder over 8 – 10 m/s stabiliseres el-
ler falder støjen fra vindmøllerne.

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

Metode for udvælgelse af visualiseringspunkter
Generelt bestræber PlanEnergi sig på at illustrere de vi-
suelle forhold ved naboboliger set fra de re verdens-
hjørner. Og det skal understreges, at nabovisualiserin-
gerne kun er en illustrering. Der er ikke tale om en sy-
stematisk gennemfotografering fra samtlige naboboli-
ger. Samtidig bestræber PlanEnergi sig på at illustre-
re fra de naboboliger, hvor vindmøllerne vil fremtræ-
dende mest markant.

I den konkrete sag vil det så vise sig, om der ved nog-
le boliger er særlige forhold, som kan illustrere særlige 
forhold ved projektet, og hvilke boliger, der opfylder 
de generelle ønsker. I forhold til udgangspunktet med 

re foto, kan bevoksning, bygninger og andre "forhin-
dringer" begrænse antallet af visualiseringer. Det kan 
samlet medføre, at der bliver fotograferet fra færre el-
ler ere end re naboboliger.

Visualiseringen fra nabobolig 5 er et eksempel, som 
egentlig skulle udgå, da vindmøllerne mod forventning 
er helt skjult af lagerbygningen, og endda er taget fra en 
bolig, der ligger længere væk end 1 km. Den er medta-
get alligevel af ere grunde. Grundlæggende fordi der 
ikke er andre velegnede naboboliger i denne retning.

Vurdering af visuel påvirkning
Den nye vindmøllegruppe vil være markant synlig og 
dominerende set fra tre boliger, nabobolig 3, 4 og 9.

Visuelt vil vindmøllerne være markante set fra to bo-
liger, nabobolig 10 og 14.

Fra fem boliger, nabobolig 1, 2, 11, 12 og 13, vil man 
se mere eller mindre af vindmøllerne, men de vil hver-
ken være dominerende eller markante.

Fra re boliger, nabobolig 5, 6, 7 og 8 vil vindmøl-
lerne næppe være synlige. 

5.2 Støjpåvirkning
De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er nærme-
re behandlet i afsnit 1.4. Reglerne betyder, at vindmøl-
lerne ved Krusbjergvej 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 uden-
dørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land.

Klubhuset ved Sunds Jagtforenings ugtskydnings-
bane har ingen sengepladser, mens to af FDFs spej-
derhytter hver har otte sengepladser. Der er ingen lo-
kalplan for hverken FDF Sunds' tolv tønder land sto-
re areal eller ugtskydningsbanen. I forhold til lovgiv-
ningen om støjpåvirkningen fra vindmøllerne er FDFs  
to spejderhytter derfor ligestillet med et enkeltliggen-
de sommerhus uden lokalplan og dermed som nabobe-
boelse i det åbne land. Da Sunds Jagtforenings klub-
hus ligger længere væk fra vindmøllerne end spejder-
hytterne, vil klubhuset blive dækket af støjkravene ved 
spejderhytterne.

Ved støjfølsom arealanvendelse, som blandt andet 
er boligområder i Sunds, og rekreative områder ud-
lagt i kommuneplanen, må støjen fra vindmøllerne ik-
ke overstige 37 dB(A) ved en vindhastighed 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 områ-
der, der faktisk anvendes til boligformål i landzone, i 
det åbne land. Styrelsen nåede i afgørelsen frem til, at 
seks boliger, der lå i landzone på en side langs en vej 
som parcelhuse, måtte betragtes som et område til åben 
og lav bolig bebyggelse, og dermed støjfølsom arealan-
vendelse efter Støjvejledningen, Miljøstyrelsens vejled-
ning nr. 5/1984, uanset, at området lå i landzone. Refe-
rence /2/  Herning Kommune vurderer, at ingen nabo-
boliger i det åbne land ved dette projekt falder ind un-
der miljøstyrelsens afgørelse fra 2004. 

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

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

Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til 
vindmøllen, af de klimatiske forhold, som vindens ret-
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Beregningsforudsætninger 
Beregningerne for projektet ved Krusbjergvej er foretaget 
efter anvisningerne i bilag 1 i Vindmøllestøjbekendtgørel-
sen og er udført i programmet Wind-PRO version 2.7.486 
samt 2.8.426 Beta for lavfrekvent støj. Beregningerne af 
lavfrekvent støj følger udkast til beregning af lavfrekvent 
støj, udsendt til teknisk høring 26/5-2011 fra Miljøsty-
relsen. Der er anvendt de data, som fremgår af tabel 5.3.

Samlet vindmøllestøj
Ved beregningen af støjen indgår den samlede støj fra 
de nye vindmøller ved Krusbjergvej og de eksisteren-
de vindmøller ved Remme i beregningen. 

Ikke bare naboerne til de nye vindmøller bliver på-
virket af alle vindmøllerne, men også naboerne tæt på 
de eksisterende vindmøller får et forhøjet støjbidrag. 
Beregninger skal således også påvise, at ingen nabobe-
boelser til eksisterende vindmøller får et samlet støjbi-
drag, der ligger over grænseværdierne. Hvis den bereg-
nede støj fra de nye vindmøller ved nabobeboelserne til 
eksisterende vindmøller ligger mindst 15 dB(A) under 
den eksisterende støj fra vindmøller, skal man dog ik-
ke beregne yderligere for disse boliger, da de nye vind-
møller ikke kan høres på grund af den eksisterende støj. 

Det er vurderet, hvilke nabobeboelser omkring de 
eksisterende vindmøller, der kan risikere at få forhø-
jet støjen, så grænseværdien ikke er overholdt. Deref-
ter er der udført beregninger for disse boliger. Bereg-
ningerne for støj og lavfrekvent støj er således udført 
for 14 naboboliger inden for en kilometer fra vindmøl-
lerne ved Krusbjergvej og for 14 boliger ved Remme-
vindmøllerne. Se tabel 5.4 – 5.6.

I beregningerne indgår de vindmøller, der er vist på 
kort 5.2, og i tabel 5.3. I tabel 5.3 er vindmøllernes kil-
destøj gengivet.

Støjmåling og støjdæmpning
Ved endelig vedtagelse af plandokumenterne for pro-
jektet ved Krusbjergvej vil Herning Kommune give en 
VVM-tilladelse og deri kræve en støjmåling på vind-
møllerne for at sikre, at Vindmøllestøjbekendtgørel-

Tabel 5.4 Støjpåvirkning ved naboboliger til projekt ved Krusbjergvej
Nabobolig Vindhastighed 6 meter/sekund Vindhastighed 8 meter/sekund

Kr
av

 dB
(A

) 
(m

ak
sim

alt
) Beregnet

Kr
av

 dB
(A

) 
(m

ak
sim

alt
) Beregnet

Nye 
Krusbjergvejvindmøller 

og eksisterende 
Remmevindmøller

Nye 
Krusbjergvejvindmøller

og eksisterende 
RemmevindmøllerBo

gs
tav

 i 
be

re
gn

ing

Nabobolig 1, Nørreåvej 5 A

42

38,1

44

40,4
Nabobolig 2, Nørreåvej 3 B 39,8 42,1
Nabobolig 3, Nørreåvej 2 C 39,5 41,8
Nabobolig 4, Krusbjergvej  6 D 40.0 42,2
Nabobolig 5, Linåvej 24 E 34,4 36,7
Nabobolig 6, Linåvej 26 F 36,8 39,1
Nabobolig 7, Linåvej 29 G 39,2 41,5
Nabobolig 8, Linåvej 33 H 38,2 40,5
Nabobolig 9,  Linåvej 35 I 37,9 40,2
Nabobolig 10,  Linåvej 40 L 39,6 41,9
Nabobolig 11,  Linåvej 42 M 39,2 41,4
Nabobolig 12, Nørreåvej 11 N 37,2 39,5
Nabobolig 13, Nørreåvej 13 O 41,5 43,7
Nabobolig 14, Nørreåvej 7 AC 36,7 39,0
Sunds Jagtforenings klubhus (1) - cirka 38 cirka 40
Spejderhytte SP1 med sovepladser (1) - cirka 40 cirka 42
Spejderhytte SP2 med sovepladser (1) - cirka 41 cirka 43
Tre kontrolpunkter, 1, 2 og 3, i Sunds AD – AE – AF 29,8 – 29,2 – 28,3 32,1 – 31,5 – 30,7
Reference /4/   (1) Værdierne for de tre hytter er aflæst på kort.

Tabel 5.3 Vindmøller, der indgår i beregning af støj
Gruppe Vindmølle-

nummer
Effekt pr mølle kW Navhøjde, meter rotordiameter, meter Kildestøj, dB(A) 

ved 6 og 8 m/s
Lavfrekvent 

kildestøj, dB(A)
Projektforslag 1 – 5 2.000 65 80 103,0 og 105,2 92,2 og 95,2
Remmemøllerne 6 og 8 – 11

750
50

48,2 96,5 og 98,5 88,9 og 91,9
7 48

Reference /4 – 5/
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Støjkurverne 20, 39 og 44 dB(A) viser de punkter i land-
skabet, hvor den lavfrekvente støj fra vindmøllerne er be-
regnet til at være 20 dB(A) og støjen 39 dB(A) og 44 dB(A) 
ved en vindhastighed på 8 m/s, hvor støjen ligger en anel-
se tættere på grænseværdien end ved 6 m/s.

Kort 5.2 A Støjkurver for 20 dB(A), 39 dB(A) og 44 dB(A) ved 8 m/sek

44,0 dB(A)

39,0 dB(A)

Støjfølsom arealanvendelse

Ny vindmølle med nummer

Eksisterende vindmølle

Nabobolig med nummer8

4

Mål:     1:25.000

20,0 dB(A) lavfrekvent støj

Mål:     1:10.000

Kort 5.2 B Støjkurver for 20 dB(A), 39 dB(A) 
og 44 dB(A) ved 8 m/sek

Signaturer kort 5.2 A og B

SP 1 Spejderhytte med sovepladser

SK Jagtforenings klubhus
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Tabel 5.5 Lavfrekvent indendørs støjpåvirkning ved 
naboboliger til projekt ved Krusbjergvej

Bo
gs

tav
 i 

be
re

gn
ing

Kr
av

 dB
(A

) 
ma

ks
im

alt Beregnet dB(A)

6 m/s 
vind

8 m/s 
vind

Nabobolig 1, Nørreåvej 5 A

20

12,2 15,1
Nabobolig 2, Nørreåvej 3 B 13,7 16,6
Nabobolig 3, Nørreåvej 2 C 13,5 16,4
Nabobolig 4, Krusbjergvej  6 D 13,9 16,8
Nabobolig 5, Linåvej 24 E 9,2 12,2
Nabobolig 6, Linåvej 26 F 11,1 14,0
Nabobolig 7, Linåvej 29 G 13,1 16,0
Nabobolig 8, Linåvej 33 H 12,5 15,5
Nabobolig 9, Linåvej 35 I 12,4 14,4
Nabobolig 10, Linåvej 40 L 13,8 16,8
Nabobolig 11, Linåvej 42 M 13,4 16,4
Nabobolig 12, Nørreåvej 11 N 11,6 14,5
Nabobolig 13, Nørreåvej 13 O 14,9 17,8
Nabobolig 14, Nørreåvej 7 AC 11,1 14,0
Sunds Jagtforenings 
klubhus, kortaflæst

SK cirka 14 cirka 16

To spejderhytter med 
sovepladser, kortaflæst

SP1, 
SP2

cirka 14
cirka 15

cirka 17
cirka 17

Tre kontrolpunkter, 1, 2 og 3, 
i Sunds

AD 
AE 
AF

6,0
5,5
5,0

8,9
8,5
8,0

Reference /5/

Tabel 5.6 Støjpåvirkning ved boliger ved Remmevindmøllerne
Bolig Remmevindmøller + Krusbjergvejvindmøller

Lavfrekvent støj Støj
Bogstav i 
beregning

Krav 
maksimalt

6 m/s vind 8 m/s vind 6 m/s vind 8 m/s vind
Krav 

maksimalt
Beregnet Krav 

maksimalt
Beregnet

Damtoftevej 7 S

20 dB(A)

7,4 10,4

42 dB(A)

31,3

44 dB(A)

33,6
Keldsgårdvej 1 X 11,4 14,6 36,1 38,3
Keldsgårdvej 4 Y 10,6 13,8 35,1 37,3
Keldsgårdvej 6 Z 9,9 13,2 34,1 36,3
Keldsgårdvej 9 AM 12,4 15,9 37,0 39,0
Remmevej 6 AJ 13,6 17,2 38,4 40,4
Remmevej 10 AK 12,5 16,2 37,5 39,5
Remmevej 12 AL 12,4 16,1 37,3 39,3
Trælundvej 31 AI 8,4 11,8 32,1 34,3
Trælundvej 33 AH 9,5 13,0 33,5 35,6
Trælundvej 34 U 10,3 13,5 34,6 36,9
Trælundvej 35 AG 10,7 14,1 34,9 37,1
Trælundvej 38 V 11,1 14,4 35,5 37,7
Trælundvej 41 W 12,3 15,7 36,7 38,9
Reference /4 – 5/

Alle moderne vindmøller varierer omdrejningsha-
stigheden med vindstyrken.

Vurdering af vindmøllernes støjbidrag ved 
projektets naboboliger
Grænseværdierne for støjen fra vindmøllerne er såle-
des 42 dB(A) og 44 dB(A) ved projektets naboboliger.

Tabel 5.4 viser den beregnede maksimale støjimmis-
sion, støjpåvirkning, ved vindhastighederne 6 m/s og 8 
m/s ved de 14 naboboliger i det åbne land inden for en 
kilometer fra de nye vindmøller ved Krusbjergvej. Ta-
bel 5.5 viser den beregnede lavfrekvente støjpåvirkning 
ved de samme boliger. Støjen ved FDF Sunds spejder-
hytter og Sunds Jagtforenings klubhus er ikke bereg-

sens krav er overholdt. Der bliver målt kildestøjen for 
den enkelte vindmølle. Hvis efterfølgende støjbereg-
ning ved de enkelte naboer viser, at vindmøllerne ikke 
overholder gældende lovkrav, skal de støjdæmpes, el-
ler driften skal indstilles.

Støjen kan dæmpes ved at ændre omdrejningshastig-
heden eller vingernes vinkel, så de har mindre vind-
modstand. Det betyder, at de stadig har samme omdrej-
ningstal. Desuden vil alle møller i en vindmøllepark 
aldrig få lige meget vind og dermed dreje lige hurtigt.

net, da det ikke er boliger eller institutioner, men vær-
dierne er omtrentlig a æst ud fra kort 5.2 og den a æ-
ste værdi er anført i tabellerne.

Fremtidige forhold
Lovgivningen er overholdt. Dog vil tre naboboliger og 
en spejderhytte få en støjpåvirkning, som ligger min-
dre end 2 dB(A) under lovkravet ved vindhastigheden  
8 m/s. Det er nabobolig 2, Nørreåvej 3, nabobolig 4, 
Krusbjergvej  6, nabobolig 13, Nørreåvej 13 og spejder-
hytten nærmest Sunds Nørreå. Ved en vindhastighed på 
6 m/s modtager nabobolig 13 og spejderhytten en støj 
fra vindmøllerne, som ligger mindre end 2 dB(A) under 
støjgrænsen. Herning Kommune vil derfor i sin VVM-
tilladelse kræve en støjmåling, når vindmøllerne er rejst.
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Den beregnede indendørs lavfrekvente støj ligger 
under lovens maksimum på 20 dB. Ved nabobolig 13 
og spejderhytten nærmest Sunds Nørreå, som får det 
største lavfrekvente støjpåvirkning, ligger påvirknin-
gen ved en vindhastighed på 8 m/s 2,2 dB henholdsvis 
cirka 3 dB under grænseværdien. Nabobolig 13, Nør-
reåvej 13, er udsat for den højeste støjbelastning.

Ifølge kort 5.2 ligger støjen ved jagtforeingen cir-
ka 4 dB(A) under grænseværdierne for enkeltboliger, 

Støjen i Sunds
Støjen fra vindmøller må i områder med støjfølsom 
arealanvendelse ikke overskride henholdsvis 37 og 39 
dB(A) ved vindhastighederne 6 og 8 m/s. Sunds er nær-
meste støjfølsom arealanvendelse. De beregnede støj-
tal for de tre kontrolpunkter i Sunds ligger langt under 
støjgrænserne med maksimalt 29,8 dB(A) ved vindha-
stigheden 6 m/s og  32,1 dB(A) ved 8 m/s. Se tabel 5.4 
og kort 5.2, der viser kurverne ved den vindhastighed, 
der medfører den højeste støjbelastning. Kurverne viser 
de punkter i landskabet, hvor støjen fra vindmøllerne er 
beregnet til at være 39 dB(A) ved en vindhastighed på 
8 m/s, hvor støjkurven har sin største udbredelse. Med 
disse lave støjværdier er kravene til lavfrekvent støj li-
geledes overholdt. Den ligger i kontrolpunkterne under 
9 dB(A) ved vindhastighederne 6 og 8 m/s. Reference /5/

Grænseværdierne for støj fra vindmøller er således 
overholdt i Sunds.

Støjen ved boliger ved Remmevindmøllerne
Nabobeboelserne i det åbne land omkring den eksiste-
rende vindmøllepark ved Remme må ikke udsættes for 
en støj over grænseværdierne på 42 dB(A) og 44 dB(A), 
når vindmøllerne ved Krusbjergvej kommer op. Den in-
dendørs lavfrekvente støj må ikke overstige 20 dB(A) ved 
vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s.

Fremtidige forhold
Tabel 5.6 viser, at den maksimale støjpåvirkning ved 
boligerne ved Remmevindmøllerne overholder lovgiv-
ningen, hvis de nye vindmøller bliver rejst ved Krus-

bjergvej. Støjværdierne ligger mindst 3,6 dB(A) under 
grænseværdierne med højeste værdi ved Remmevej 6. 
Reference /4/

Den maksimale indendørs lavfrekvente støj ligger 
ved boligerne ved den eksisterende vindmøllegruppe 
mindst 2,8 dB under grænseværdierne og er beregnet 
til 17,2 dB(A) ved Remmevej 6 ved en vindhastighed på  
8 m/s. Reference /5/

Grænseværdierne for støj fra vindmøller er således 
overholdt ved naboboliger til Remmevindmøllerne.

Andre støjkilder og kumuleret støj
På adressen Røjenvej 17 med tilkørsel fra Krusbjerg-
vej 6 ligger som nævnt Sunds Jagtforenings ugtskyd-
ningsbane. Borgerne i området kan derfor blive udsat 
for impulsstøj fra skud på skydebanen samtidig med 
baggrundsstøj fra både de eksisterende vindmøller ved 
Remme og de planlagte vindmøller ved Krusbjergvej. 
Støj fra én type støjkilde er mere generende, når der 
samtidig er støj fra andre kilder.

Det er dog ikke lovpligtigt at lægge støj fra forskel-
lige typer støjkilde sammen, da sådanne beregninger 
anses for at være yderst komplekse. Desuden er må-
ling af baggrundsstøjen meget følsom for tidspunktet 
på døgnet, vejrlig og årstid og dermed svær at foretage 
ensartet og objektivt. 

Herning Byråd har i sin miljøgodkendelse af Sunds 
Jagtforenings ugtskydningsbane fastlagt, at impuls-
støjbelastningen ikke må overstige 70 dB(A) på op-
holdsarealer ved de nærmeste, beboede ejendomme. 
Desuden må skydning kun nde sted på ti mandage i 
perioden fra 1. april til 1. september i tidsrummet fra 
klokken 19 til 22. Endelig må skydeaktiviteten ikke 
overstige 18.000 skud pr. år. Reference/6/ 

I år 2010 blev der affyret 17.535 skud. Skyderetnin-
gen er mod SØ og berører ikke de planlagte vindmøl-
ler. Reference/7/

Scenariet med støj fra skydebanen samtidig med støj 
fra eksisterende Remme-vindmøller og planlagte vind-
møller ved Krusbjergvej vil således maksimalt nde 
sted i 30 timer om året, der er fordelt på ti aftener á tre 
timer i sommerhalvåret. 

Grænseværdierne for vindmøller på henholdsvis 42 
og 44 dB(A) ved enkeltstående boliger i det åbne land 
gælder samlet for de to vindmølleparker. Vindmøllestø-
jen og den lavfrekvente indendørs støj ligger ved nær-
meste nabo til skydebanen, FDF Sunds hytter på Krus-
bjergvej 12, tydelig under grænseværdierne.

Vurderingen er derfor, at værdierne for støjen fra 
vindmøllerne er så lav, og støjen fra Sunds Jagtfor-
enings ugtskydningsbane nder sted i så korte pe-
rioder om året, at den kumulerede støj er acceptabel.

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

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

Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer 
eller ved et - eventuelt teoretisk - lodret vindue vendt 
mod vindmøllen.
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Tabel 5.7 Skyggekast ved naboboliger til 
 vindmøller ved Krusbjergvej
Nabobolig Timer : minutter

Udendørs Indendørs1

Nabobolig 1, Nørreåvej 5 A 0 : 00 0 : 00
Nabobolig 2, Nørreåvej 3 B 3 : 32 2 : 50
Nabobolig 3, Nørreåvej 2 C 4 : 13 3 : 20
Nabobolig 4, Krusbjergvej  6 D 4 : 01 3 : 04
Nabobolig 5, Linåvej 24 E 1 : 43 1 : 15
Nabobolig 6, Linåvej 26 F 8 : 23 0 : 00
Nabobolig 7, Linåvej 29 G 0 : 00 0 : 00
Nabobolig 8, Linåvej 33 H 0 : 00 0 : 00
Nabobolig 9, Linåvej 35 I 1 : 25 0 : 50
Nabobolig 10, Linåvej 40 L 9 : 58 8 : 12
Nabobolig 11, Linåvej 42 M 4 : 09 3 : 17
Nabobolig 12, Nørreåvej 11 N 3 : 16 2 : 30
Nabobolig 13, Nørreåvej 13 O 9 : 27 7 : 13
Nabobolig 14, Nørreåvej 7 AC 1 : 20 1 : 03
Teoretisk skyggekast uden hensyn til bevoksning og bygninger i timer 
og minutter om året ved naboer. Anbefalet maksimum: 10 timer om 
året. 
1.De to møllegrupper indgår begge, hvorved den vind, hvor 
vindmøllerne starter og stopper bliver "midlet". Kan give en anelse 
forkerte skyggeværdier, men det er uden betydning også fordi 
Remmemøllerne ikke giver megen skygge her. Reference /8 – 10/

Tabel 5.8 Skyggekast ved naboboliger til Remmemøller 

Nabobolig Timer : minutter
Bogstav i 
beregning

Udendørs
fra Krus-
bjergvej

Udendørs
fra begge

Indendørs1

fra begge

Damtoftevej 7 S 0:00 0 : 00 0 : 00
Keldsgårdvej 1 X 1 : 31 2 : 35 1 : 04
Keldsgårdvej 4 Y 1 : 13 1 : 23 0 : 50
Keldsgårdvej 6 Z 0 : 38 0 : 45 0 : 08
Keldsgårdvej 9 AM 0 : 00 3 : 17 1 : 59
Remmevej 6 AJ 0 : 00 5 : 28 0 : 00
Remmevej 10 AK 0 : 00 0 : 00 0 : 00
Remmevej 12 AL 0 : 00 12 : 40 6 : 45
Trælundvej 31 AI 0 : 00 0 : 36 0 : 18
Trælundvej 33 AH 0 : 00 1 : 55 0 : 29
Trælundvej 34 U 0 : 00 0 : 38 0 : 00
Trælundvej 35 AG 0 : 00 2 : 51 0 : 23
Trælundvej 38 V 0 : 35 2 : 18 0 : 26
Trælundvej 41 W 0 : 25 4 : 20 0 : 00
Teoretisk reel skyggekast uden hensyn til bevoksning og bygninger i 
timer og minutter om året ved naboer. Anbefalet maksimum: 10 timer 
om året. 
1 De to møllegrupper indgår begge, hvorved den vindhastighed, hvor 
vindmøllerne starter og stopper bliver "midlet". Kan give en anelse 
forkerte skyggeværdier, som er uden betydning her, da Krusbjergvej 
ikke kaster megen skygge ved disse boliger. Reference /8 – 10/

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 Miljø-
ministeriets anbefaling. Rapporten anlægger dermed 
en skærpet linje.

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

Beregningsmetode ved Krusbjergvej
Beregningerne af udendørs skyggekast er foretaget for 
et eventuelt teoretisk opholdsareal på 15 gange 15 meter 
med siden mod den vindmølle, der beregnes for. Inden-
dørs skyggekast er beregnet gennem et eventuelt teore-
tisk lodret  vindue på 1 meter gange 1 meter, vendt mod 
den vindmølle, der beregnes for. Både Krusbjergvej og 
Remme vindmøllegruppe indgår i beregningen af vær-
dierne for indendørs skyggekast. Det kan give en lil-
le fejlværdi, da vindmøllernes start- og stopvind bliver 
"midlet". En vindmølle der starter ved 3 m/s vind vil gi-
ve ere timer med skyggekast end vindmøllen, der først 
starter ved 4 m/s. Idet beregningen midler startvinden, 
vil den første vindmølle give en beregning med for få 
timer og den anden en beregning med for mange timer. 
Fejlen er i dette tilfælde ved Krusbjergvej og Remme 
uden betydning, da udendørsværdierne i tabel 5.7 vi-
ser, at vindmøllerne ved Krusbjergvej ikke kaster over 
ti timer skyggekast ved naboboligerne og ikke kaster 
megen skygge ved boligerne ved Remmevindmøllerne. 

Beregningerne er foretaget på gennemsnitlige vejrda-
ta. Skyggekastet er beregnet i WindPro version 2.7.486, 
som er baseret på følgende forudsætninger.    

# Solens højde over horisontlinjen skal være  

 mere end tre grader, da skyggekast under tre  
 grader opfattes som uproblematisk. 
# Afstande på mere end to kilometer fra   
 møllen er ikke medtaget i beregningerne, da  
 skyggekast ikke er et problem på de afstande. 
Foruden sol og blæst er vindretningen afgørende for 

hvor meget skyggekast, der opstår. 

Værste tilfælde
Værdien for skyggekast i værste tilfælde er det antal ti-
mer, der maksimalt kan være skyggekast under årsgen-

nemsnitlige vejrforhold. Det vil sige det antal timer, so-
len står bag ved møllens rotor uanset, om det er over-
skyet eller vindstille. 

Værdien i værste tilfælde bliver omsat til sandsynli-
ge værdier i programmets beregninger.

Reel værdi
Sandsynlig værdi kaldes også reel værdi. Den reel-
le værdi for skyggekast er værste værdi korrigeret for 
vindstille og overskyede timer samt vindretning i et nor-
malt år i Danmark. Der er i alle beregninger over reel 
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værdi taget højde for rotorvinkel, det vil sige vindret-
ning, og hvor tit møllevingerne står stille, samt antal-
let af soltimer. Vindmøllens drifttid er beregnet ud fra 
effektkurve og beregnede vindforhold på placeringen. 
Solskinsstatistik er gennemsnitsdata fra Danmarks Me-
teorologiske Institut for Danmark. 

Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt for 
oplevelsen af skyggekast, også tidspunktet spiller ind. 
Eksempelvis vil skyggekast tidligt om morgenen for 
nogle være uden betydning, mens skyggekast i efter-
middagssolen, hvor man sidder på terrassen, er kritisk 
for mange. Derfor beregnes også en kalender, der viser 
præcist på hvilke dage og i hvilke tidsrum, skyggekast 
kan ind nde sig ved den enkelte nabobeboelse. Af ka-
lenderne kan man se, hvornår solen står op og går ned, 
hvornår skyggekast kan indtræde, hvor længe det va-
rer, samt fra hvilken vindmølle, det kommer. Kalender 
for de enkelte naboboliger kan rekvireres hos Herning 
Kommune, Planafdelingen, By, Erhverv og Kultur, Råd-
huset, Torvet, 7400 Herning. Endelig er skyggelinjerne 
beregnet, og der er et udtegnet kort med skyggelinjer 
fra møllen, der viser, hvor et bestemt antal skyggetimer 
i reel værdi ligger i landskabet. Se kort 5.3. 

Af kortet kan man tilnærmelsesvis a æse, hvor man-
ge skyggetimer den enkelte nabo vil blive udsat for. 
Kurvernes værdier kan ikke direkte sammenlignes med 
værdierne ved naboboligerne udendørs, da kurverne 
trækker en linje gennem alle de punkter, hvor der vil 
være for eksempel 10 timers reel skyggekast om året, 
mens værdierne for naboboliger udendørs er for et are-
al på 300 m2 (20 gange 15 meter, svarende til et meget 
stort opholdsareal), der er en stor samling af "punkter". 
Derfor ligger eksempelvis 10-timers-kurven tættere på 
vindmøllerne end nabobolig 10, som jo får næsten 10 
timer udendørs reel skyggekast om året. I beregnin-
gen er der ikke taget hensyn til, om der ligger bygnin-
ger eller tæt, høj bevoksning mellem boligen og møl-
len, som reducerer skyggekastet. Det vil eksempelvis 
være tilfældet ved nabobolig 6, Linåvej 26, og nabo-
bolig 13, Nørreåvej 13. Skyggekastet kan derfor i nog-
le tilfælde være væsentligt lavere i virkeligheden end i 
beregningerne. men ændres forholdene omkring boli-
gen, kan skyggekastet blive, som beregningerne viser.

Punkter med 5 timer/år

Punkter med 10 timer/år

1:20.000Mål:

Ny vindmølle med nummer

Nabobolig med nummer8

S

X

Y
Z

AM W

AJ
AI

AH

AG
U

V

Kort 5.3 Skyggelinjer
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Skyggekast ved projekt ved Krusbjergvej
Der er i tekst, gur og tabel og på kort kun omtalt ti-
merne i ”reel værdi”, da disse er vurderet som de væ-
sentligste for naboernes belastning. Beregningsmeto-
den tager dog ikke hensyn til, om der er bygninger eller 
høj og tæt bevoksning mellem vindmøllen og den bela-
stede nabobeboelse. Bygninger og andre høje og tætte  
elementer vil ofte medvirke til at reducere belastningen.

På kort 5.3 over potentielle områder med skygge-
kast, isolinjerne, er de naboboliger nummereret, der er 
med i beregningen. Tabel 5.7 gengiver de reelle skyg-
gekastværdier i timer og minutter for de 14 naboboli-
ger. Tabeller med eksakte tal samt gurer kan rekvi-
reres ved Herning Kommune, Planafdelingen, By, Er-
hverv og Kultur, Rådhuset, Torvet 1, 7400 Herning, for 
hver nabobolig.

I beregningen over reelle udendørs værdier har in-
gen nabobolig over ti timer udendørs skyggekast om 
året fra de nye vindmøller, men nabobolig 10, Linåvej 
40 har dog skyggekast i 9 timer og 58 minutter, hvilket 
kun er 2 minutter unde de anbefalede 10 timer. Tilsva-
rende modtager heller ingen nabobolig til vindmøller-
ne ved Krusbjergvej indendørs skyggekast over ti timer 
om året. På grund af beregningsmetoderne vil udendørs 
skyggekast være højere end indendørs skyggekast, når 
der ellers er skyggekast.

Skyggekastet ved boligerne ved Remme-vindmøller-
ne rammer boligen på Remmevej 12 med mere end ti 
timer udendørs om året. Det er dog Remme-vindmøl-
lerne, som alene kaster denne skygge. Se tabel 5.8. In-
dendørs skyggekast over ti timer om året rammer te-
oretisk ingen naboboliger til Remme-vindmøllerne.

Skyggekastet ved FDF Sunds spejderhytter og Sunds 
Jagtforenings klubhus er ikke beregnet, men ifølge kort 
5.3 ligger det mellem 0 og 5 timer for udendørs reel 
skyggekast om året. Reelt vil næppe nogen af spejder-
hytterne have skyggekast, da de alle ligger inde i be-
voksningen. For jagtforeningens klubhus vil skyggeka-
stet formodentlig ligge omkring re timer reel skyg-
gekast om året. 

Reel skyggekast om året er i kontrolpunkterne i 
Sunds på 0:00 timer og minutter.

Vurdering af skyggekast
Ingen naboboliger til de nye vindmøller ved Krusbjerg-
vej vil få over ti timer reel skyggekast om året. 

Nabobolig 10 er den mest udsatte naboboliger med et 
teoretisk udendørs skyggekast på knap 10 timer om året.  

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

Da vindmøllevinger skal have en glat over ade for 
at producere optimalt og for at afvise snavs, kan dette 
medføre ader, som kan give re eksioner. 

Problemet er minimeret gennem over adebehandlin-
ger til meget lave glanstal  omkring 30, der med de nuvæ-
rende metoder er det nærmeste, man kan komme en anti-
re eksbehandling. I løbet af møllens første leveår halve-
res re eksvirkningen, fordi over aden bliver mere mat. 

Moderne møllevingers udformning med krumme 
over ader gør desuden, at eventuelle re ekser spredes 
jævnt i vilkårlige retninger. 

Re ekser fra de nye vindmøller forventes ikke at give 
væsentlige gener.

5.4 Samlet konklusion på  
 forhold ved naboboliger
Lovgivning om afstand er overholdt ved alle nabobo-
liger. 

Konklusion på visuel påvirkning
Den nye vindmøllegruppe vil være markant synlig og 
dominerende set fra tre boliger, nabobolig 3, Nørre-
åvej 2, nabobolig 4, Krusbjergvej 6, og nabobolig 9, 
Linåvej 35.

Visuelt vil vindmøllerne være markante set fra to 
boliger, nabobolig 10, Linåvej 40, og 14, Nørreåvej 7.

Fra fem boliger, nabobolig 1, 2, 11, 12 og 13, vil man 
se mere eller mindre af vindmøllerne, men de vil hver-
ken være dominerende eller markante.

Fra re boliger, nabobolig 5, 6, 7 og 8 vil vindmøl-
lerne næppe være synlige. 

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

Konklusion på støjpåvirkning
Kravene i Vindmøllestøjbekendtgørelsen er ifølge støj-
beregningerne overholdt for alle naboboliger til pro-
jektet ved Krusbjergvej og ved boligerne ved Remme-
vindmøllerne samt ved boligerne i Sunds og ved FDF 
Sunds spejderhytter og Sunds Jagtforenings klubhus.

Dog vil tre naboboliger og den ene spejderhytte få 
en støjpåvirkning, som ligger mindre end 2 dB(A) un-
der lovkravet ved vindhastigheden 8 m/s. Det er Nør-
reåvej 3, Krusbjergvej 6 og Nørreåvej 13 samt spej-
derhytten nærmest Sunds Nørreå. Herning Kommu-
ne vil derfor i sin VVM-tilladelse kræve en støjmå-
ling, når vindmøllerne er rejst. Hvis støjmålingen og 
efterfølgende beregning ved de enkelte naboer viser, 
at støjpåvirkningen ikke holder sig under 42,0 og 44,0 
dB(A) ved henholdsvis vindhastighederne 6 og 8 m/s,  
skal møllerne støjdæmpes.

Konklusion på skyggekast
Ingen naboboliger til de nye vindmøller ved Krus-
bjergvej vil få over ti timer reel skyggekast om året, 
men en nabo på Linåvej 40 vil dog få lige under 10 ti-
mer om året.

Re ekser fra de nye møller forventes ikke at give væ-
sentlige gener.
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6 Øvrige miljøkonsekvenser

6.1 Luftforurening
Indledning
I de este kredse hersker der ikke længere tvivl om, at 
et stigende kuldioxidindhold (CO2) i atmosfæren vil få 
væsentlige konsekvenser for fremtidens klima, blandt 
andet i form af stigende temperaturer og hvad deraf føl-
ger af ændrede nedbørsforhold og voldsomme klimati-
ske hændelser. De este er også enige om, at det for at 
begrænse skadevirkningerne mest muligt derfor er væ-
sentligt at forsøge at reducere emissionen af klimagas-
ser, ikke mindst af hensyn til kommende generationer. 
Ud over at spare på energien drejer det sig således om 
at begrænse forbruget af fossile brændsler.

Den danske regering har i sin energiplan et mål om 
reduktion af CO2-emissionen med 40 % inden år 2020. 
For at opnå dette får vedvarende energi i de kommende 
år en central rolle, og her indgår vindkraft som et væ-
sentligt element, fordi vindmøller har en meget positiv 
klimaeffekt. Regeringen har da også i sin energiplan 
et mål om 50 % vindkraft i elforsyningen inden 2020. 

Når det blæser, og møllerne producerer strøm, må 
der skrues ned for elproduktionen et andet sted, fordi 
produktion og forbrug i det samlede system skal balan-
cere. Neddroslingen vil typisk ske på et kulfyret kraft-
værk uden varmeproduktion eller måske i mindre om-
fang ved at importere mindre vandkraft-el. Kun i min-
dre grad kan der skrues ned for produktionen på kraft-
varmeværker, fordi disse i stor udstrækning er bundet 
til og styret af den mængde varme, de skal levere til for-
brugerne. Kraftvarmeværker kan der således kun skru-
es ned for i en begrænset tid afhængigt af anlæggets 
mulighed for at gemme varme i akkumuleringstanke. 
Vindmøllers store klimaeffekt skyldes derfor, at pro-
duceret elektricitet fortrænger elektricitet fra kraftvær-
ker, hvor brændslet fortrinsvis er kul eller andre fossi-
le brændsler, som giver en stor emission af CO2. Ved at 
fortrænge kulkraft-el bidrager vindmøller desuden til, 
at Danmark kan opfylde internationale forpligtigelser 
i forhold til reduktion af CO2, for eksempel i forhold til 
Kyotoaftalen og til de klimamål, EU har fastsat.

Svovl- og kvælstofforbindelser fra blandt andet ener-
giproduktion falder ned med nedbøren og 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 nedbør i form af sne, og ved 
forårets komme frigives det forsurede vand på kort tid. 
Jorden har kun en begrænset bufferkapacitet i forhold 
til syrerne, og der sker derfor et kraftigt og pludseligt 
fald i surhedsgraden (pH) i oder og søer. I værste fald 
har det katastrofale følger for dyrelivet. I Danmark er 
depositionen af svovl blevet reduceret siden 1990’erne, 
især på grund af mere effektiv svovlrensning på kraft-
værkerne og øget anvendelse af brændstoffer med lavt 
svovlindhold. Men herudover har vindkraft også en 
markant effekt, fordi emissionen af svovldioxid (SO2) 
og kvælstofoxider (NOx) reduceres væsentligt på grund 
af fortrængningen af kulkraft.

Eutro ering er betegnelsen for en forøget tilførsel 
af næringsstoffer til miljøet. I den sammenhæng spil-
ler luftforurening og nedfald med nedbøren af kvæl-
stof en væsentlig rolle. 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, og overskrides denne græn-
se, vil der ske en udvaskning af kvælstof i form af ni-
trat 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 kvælstofop-
tag i planterne kan medføre ubalancer i økosystemet, 
og øget følsomhed over for stressfaktorer som blandt 

Tabel 6.2 Reduktion af drivhusgassen CO2 og andre luftforurenende stoffer

Luftart
Hovedforslag - Tons

Reduceret emission pr. år Reduceret emission  
på 20 år

Kuldioxid, CO2 16.000 320.000

Svovldioxid, SO2 3 60

Kvælstofoxider, NOx 20 400

Tabel 6.2 Gennemsnitlig mindsket emission som følge af opsætning af fem nye 2 MW Vestas møller - afrundede værdier. Der er regnet med 
forventet produktion minus 5 %. Reduktionen over 20 år er behæftet med stor usikkerhed, blandt andet fordi beregningen ikke kan tage 
højde for at elproduktionssystemet ændres i dette spand af år. Den væsentligste faktor i den sammenhæng drejer sig om andelen af kul i 
elproduktionssystemet.

Tabel 6.1 Beregningsparametre for CO2 og andre 
luftforurenende stoffer
Stof Reduktion g pr. produceret kWh  

(Vestdanmark)

Kuldioxid – CO2 702

Svovldioxid – SO2 0,12

Kvælstofoxider – NOx 0,95

Partikler 0,02

Slagger, aske m.m 39,8

Tabel 6.1 Anvendte parametre ved beregning af mindsket 
luftemission og mindsket affaldsproduktion ved el-produktion fra 
vindmøller
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andet tørke, frost og insektangreb. Udledte kvælstof-
forbindelser fra energiproduktionen vil før eller siden 
ende som nedfald over jorden eller havet og bidrage til 
eutro eringen. Også dette reduceres ved opsætning af 
nye vindmøller, fordi vindkraft reducerer emissionen 
af kvælstof.

El-produktion på basis af især kul giver anledning 
til en stor produktion af slagger og aske, som indehol-
der salte og mindre mængder tungmetaller, der kan ud-
vaskes ved deponering eller ved brug i anlægsarbejder, 
(se tabel 6.1). Ved industriel produktion af cement og 
beton kan tungmetaller fra yveasken i de fremstille-
de produkter muligvis på sigt udgøre et miljøproblem, 
når produkterne sidenhen genanvendes som fyld. Ho-
vedproblemet ved asken og slaggerne er dog sulfat- og 
kloridindholdet. Derfor deponeres de mængder, der ik-
ke genanvendes, altid kystnært, fordi havvand allere-
de indeholder disse salte i store mængder, og en even-
tuel udsivning til havmiljøet derfor ikke udgør så stor 
en forureningsrisiko.

Emissioner
I Danmark er installeret en vindmøllekapacitet på cir-
ka 3.800 MW, og i 2010 dækkede vindkraft knap 25 % 
af det totale elforbrug. Reference /1/ Fra 2004 til 2008 
var kapaciteten nogenlunde konstant. På grund af dårli-
ge afregningsforhold blev der kun opstillet få nye møl-
ler, og det blev modsvaret af en samtidig nedtagning af 
mindre og udtjente. I de seneste par år er kapaciteten 
dog igen begyndt at stige. 

Den præcise fortrængning af kraftværksstrøm vil 
variere efter de givne omstændigheder - hvordan el-
forbruget i et givent øjeblik samlet set produceres - og 
det kan derfor være vanskeligt præcist at beregne, hvor 
stor reduktionen af emissionen på grund af vindmøl-
leproduktionen faktisk bliver. Der er ere forskellige 
måder at beregne dette på, og her er anvendt såkald-
te miljødeklarationsværdier, som er emissionsfaktorer, 
der medfølger, når el eksporteres ud af landet (se tabel 
6.1). Reference /2/ Det er altså de værdier, køberlandet 
skal indregne i sit klimaregnskab, når det importerer 
el fra Danmark

Anvender man disse værdier for det aktuelle vind-
mølleprojekt, kan det beregnes, hvor meget projek-
tet samlet set reducerer emissionen af luftforurenende 
stoffer og klimagasser. Resultatet fremgår af tabel 6.2. 
Især reduktionen af emissionen af kuldioxid er meget 
stor og bidrager ganske væsentligt til at mindske be-
lastningen af atmosfæren med drivhusgasser – den så-
kaldte klimabelastning. 

Vurdering
Kuldioxid, CO2, og klimaforandringer
Det stadigt stigende CO2-indhold i atmosfæren vil med 
stor sandsynlighed give anledning til en række alvorli-
ge klimaforandringer over hele kloden. Forandringer-
ne vil være af forskellig karakter og omfang afhængig 
af hvor, man be nder sig, og det er klart, at store kli-
maforandringer også får mærkbare konsekvenser for 
miljøet i Danmark i bred forstand, det vil sige i forhold 
til levevilkår for såvel mennesker som dyr og planter. 

Som det fremgår af tabel 6.2 vil vindmølleprojek-
tet medføre en reduceret emission på cirka 15.000 tons 
pr. år. Reduktionen svarer til godt 1 ‰ af den mæng-
de Danmark ifølge Kyotoaftalen har forpligtiget sig at 
spare inden år 2012, hvilket må betragtes som et ikke 
uvæsentligt bidrag. 

Projektet bidrager således positivt til at holde klima-
forandringer i ave, om end det eksakte bidrag i den sto-
re globale sammenhæng er lille og isoleret set beske-
dent, men dog målbart. 

I sig selv vil projektet ikke få nogen mærkbar ind-
virkning på de klimaforandringer, som bliver konse-
kvensen af en fortsat emission af CO2 i uændret måle-
stok. Men i et bredere perspektiv er projektets bidrag 
værdifuldt og uundværligt, fordi den fulde reduktion 
kun kan opnås gennem mange mindre bidrag. Således 
skal der for eksempel cirka 1.000 lignende vindmølle-
projekter til for fuldt ud at opfylde Danmarks Kyoto-
forpligtigelse.

I gennemsnit udledte hver dansker i 2010 cirka  
8,5 tons CO2. Reference /19/ Projektet kompenserer 
på den måde for emissionen fra næsten 1.760 borge-
re, hvilket svarer til cirka 2 % af Herning 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 emissionen 
af svovldioxid med cirka 3 ton pr. år. Det svarer til cir-
ka 1,5 ton rent svovl, og projektet resulterer således i 
en reduktion af svovlemissonen og depositionen med 
cirka 0,07 ‰ af det samlede menneskeforårsagede ned-
fald i Danmark. Det er ikke meget, men dog af en vis 
målbar størrelse. Relateres tallene til Herning kommu-
ne, udgør reduktionen derimod knap 3 % af den del, 
der ved ligelig fordeling i forhold til areal kan tilskri-
ves kommunen.

Kvælstofdepositionen i Danmark ligger mellem 1,7 
og 2,7 ton N/km2, højest i Jylland. I alt er depositio-
nen på land beregnet til 92.000 ton i 1999. Regnes og-
så vandområderne med afsættes i alt cirka 230.000 ton 
kvælstof årligt, og det svarer meget godt til den samle-

Foto 6.1 Mølle nr. 1 placeres på græsmark op ad læhegn.
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de emission. Reference /13/ Vindmølleprojektet redu-
cerer emissionen med cirka 20 ton NOx pr. år. Det sva-
rer til cirka 6 tons rent kvælstof. Projektet reducerer 
således den samlede emission og nedfaldet på lands-
plan med cirka 0,03 ‰, eller godt 1 g N/ha, hvis hele 
effekten tilskrives landjorden. Det er ikke meget og ik-
ke målbart i den store sammenhæng. Relateret til Her-
ning Kommune udgør reduktionen dog omkring 2 ‰. 

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 kul-
kraftproduktionen afstedkommer, også blive reduceret. 
En stor del af aske- og slaggemængden fra elprodukt-
ionen genanvendes. Kulbundasken bruges hovedsage-
ligt til anlægsarbejder, og yveasken bruges til frem-
stilling 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, depo-
neres. Reference /14/ 

Med anvendelse af miljødeklarationsværdier (se ta-
bel 6.1.) reduceres produktionen af slagger og yveaske 

med cirka 40 g pr. kWh vindmøllestrøm, Reference /2/ 
Det svarer til, at der fremover vil blive produceret cir-
ka 915 tons slagger og yveaske mindre pr. år som føl-
ge af projektet. 

Årligt produceres der cirka 1,4 mio. tons slagger og 
yveaske i Danmark (1995). Mængden af denne af-

faldstype reduceres således med cirka 0,6 ‰ på grund 
af det konkrete vindmølleprojekt.

6.2 Ressourcer og affald
Energibalance og ressourceforbrug – 
konsekvenser og vurdering 
I et livscyklusperspektiv producerer en moderne vind-
mølle, af den aktuelle størrelse og i fuld drift, på 7-8 
måneder en energimængde som den, der er blevet an-
vendt til produktion, opførelse og nedtagning af møl-
len. Med en forventet levetid på 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 energitek-
nologier til elproduktion har så kort en energimæssig 
tilbagebetalingstid. Til sammenligning kan nævnes, 

at energitilbagebetalingstid er 2 – 4 år for solceller og  
6 – 14 år for atomkraft afhængigt af lødigheden af den 
malm, der anvendes. Reference /14/

Til produktion af en vindmølle anvendes først og 
fremmest glas ber til vingerne, stål til nav og tårn, og 
beton, armeringsjern, sand og grus til fundamentet. Til 
fundamentet anvendes omkring 1.200 m3 armeret be-
ton. Desuden anvendes grus til etablering af bæredyg-
tige serviceveje. Ved nedtagning af vindmøllerne ef-
ter endt drift kan størsteparten af de anvendte materi-
aler adskilles og genanvendes. Fundamentet og kabler 
fjernes til mindst en meter under terræn, så 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 over-
skudsvarme bortkøles. Ved en sådan produktionsform 
er vandforbruget cirka 2.000 liter pr. MWh, og hoved-
parten forekommer på værket og skyldes køling. Refe-
rence /12/ Etablering af vindkraft til erstatning af kul-
kraft kan derfor i mange lande spare store vandressour-
cer. Teoretisk kunne nærværende vindmølleprojekt så-
ledes spare cirka 45.000 m3 vand, eller hvad der svarer 
til cirka 650 danskeres årlige forbrug. 

I Danmark sker el-produktionen på kraftværker ik-
ke ved køling med ferskvand men med havvand, og det 
har ikke været muligt at nde tal for forbruget af fersk-
vand ved denne produktionsform. Det må dog skønnes 
at være beskedent, og udgør måske kun nogle få procent 
af ovennævnte forbrug, og af dette vil hovedparten gi-
vetvis især nde sted uden for landets grænser på pro-
duktionsstedet for brændslet, det vil sige ved minedrift. 

Affald
Efter opstilling og idriftsættelse af vindmøllerne vil alt 
materiel, som ikke er nødvendigt for møllens drift, bli-
ve fjernet fra byggepladsen efter gældende regler, og 
området omkring møllerne vil blive reetableret. Heref-
ter vil møllerne ikke give anledning til nogen væsentlig Foto 6.2 Foto fra markerne hvor mølle 3 og 4 bliver placeret.
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affaldsproduktion, når der ses bort fra olie og lignende 
ved olieskift. I disse tilfælde medtages og genanven-
des kemikalierne på godkendte modtagevirksomheder.

6.3 Geologi og grundvand
Spildes olie eller lignende under opsætning eller drift 
af vindmøller, kan der potentielt være risiko for forure-
ning af grund- og over adevand, og risikoen afhænger 
blandt andet af geologiske og topogra ske forhold og 
nærhed til vådområder. Det er blandt andet af betyd-
ning i forhold til drikkevandsinteresser. 
Møllerne opstilles i et adt landskab nord for Herning 
i Vestjylland. Området ligger på den vestjyske smelte-
vandsslette, og landskabet er især dannet under sidste 
istid. Jorden er grovsandet med et tyndt muldlag øverst, 
og boredata fra de nærmeste jordbunds- eller vandbo-
ringer i området viser, at undergrunden typisk består 
af glacialt smeltevandssand (0,2 – 48 m). Nogle steder 
kommer lag af kvarts- og eller glimmersand i 10 – 30 
meters dybde, og enkelte steder ndes lag af glimmerler 
i stor dybde (22 – 38 meter). Grundvandet i de nærme-
ste boringer ndes i 2 – 3 meters dybde. Reference /3/  
Området er ikke karakteriseret som ’geologisk værdi-
fuldt’. Reference /4/

Vindmøllerne opstilles i et område med drikkevands-
interesser (OD). Den korteste afstand til en vandboring 
er cirka 400 meter. Grundvandet i nærområdet udnyt-
tes især til markvanding via private boringer. Området 
er ikke nitratfølsomt. De to nordvestligste møller op-
stilles på arealer karakteriseret med lille risiko for ok-
kerudledning (klasse III).

Vurdering af risiko for forurening
Risikoen for spild eller udslip af olie eller diesel fra ar-
bejdsmaskiner og kraner i anlægsfasen er lille og kan sam-
menlignes med den, der i dag forekommer som følge af 
markarbejde. Ved et eventuelt spild kan der hurtigt etable-
res afværgeforanstaltninger i form af for eksempel afgrav-
ning af det øverste jordlag. Negative konsekvenser ved 
eksempelvis oliespild vurderes derfor at være beskeden.

I driftsfasen er risikoen for grundvands- og jordforure-
ning som følge af lækager fra vindmøllernes smøre- og 
hydrauliksystemer ubetydelig. Vindmøllerne ved Krus-
bjergvej har gear, og indeholder ca. 1.200 liter gearolie. 
Nogle mølletyper indeholder desuden cirka 370 liter olie 
i et lukket svingningsdæmpningsmodul. Herudover n-
des der cirka 300 liter hydraulikvæske og cirka 600 liter 
kølervæske i møller af den påtænkte type. Møllen er kon-
strueres således, at et eventuelt spild vil blive opsamlet i 
nacellen og ledt ned igennem tårnet og opsamlet i bakker 
i bunden. Møllens transformer kan være placeret i bun-
den 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 un-
der den. I øvrigt er der elektronisk overvågning og auto-
matiske alarmer på alt, der vedrører driften, således at 
et eventuelt spild straks vil blive opdaget, og afgravning 
og oprensning hurtigt vil kunne iværksættes. Der ndes 
desuden en beredskabsplan for møllen, som beskriver al-
le forholdsregler, der skal tages, både ved opstilling og 
drift af møllerne. Kun hvis møllen vælter, er der reel ri-
siko 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 an-
lægs- som drifts- og nedtagningsfase.

Ved etablering af møllerne, især de to nordvestlig-
ste, kan der evt. blive tale om at grundvandstanden skal 
sænkes, mens fundamentet støbes. Der er dog i den an-
ledning kun lille risiko for okkerforurening. Den mil-
jømæssigt mest skånsomme bortskaffelse af oppumpet 
vand vil være ved naturlig nedsivning lokalt frem for di-
rekte a edning til Sunds Nørreå eller grøfter i området.

6.4 Naturbeskyttelse
Projektområdet - eksisterende forhold
Møllerne opstilles i landzone i et adt smeltevandsland-
skab og på arealer i landbrugsmæssig drift adskilt af 
mange læhegn og mindre plantager, hvoraf den nærme-
ste er fredskov. Læhegnene består især af ældre gran-
hegn, men også yngre trerækkede løvtræshegn. Nord 
for mølleområdet ndes Sunds Nørreå og lavbundsare-

aler med enge og mosearealer heromkring. På marker-
ne dyrkes fortrinsvis enårige kornafgrøder og erårig 
græs. Ved besigtigelsen den 10.1.2012 var mange area-
ler udlagt med græs, mens andre stadig henlå som stub-
marker efter korn og med efterafgrøde af græs. Enkel-
te arealer henlå pløjede med sortjord.

Internationale beskyttelsesinteresser
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyt-
tede naturområder i EU, og udpegningen og beskyttel-
sen af områderne har til formål at bevare og beskyt-
te naturtyper og dyre- og plantearter, som er sjældne, 
truede eller karakteristiske for EU-landene. Naturdi-
rektiverne indebærer, at landene både skal udpege og 
beskytte de særlige områder Natura 2000-arterne n-
des i, men også beskytte udpegede plante- og dyrear-
ter uden for områderne.

0 10 km

Kort 6.1 Nærmeste Natura 2000-områder

Projektområde

Fuglebeskyttel-
sesområde

Habitatområde
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Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder er udpeget 
for at beskytte især fuglelivet, og Habitatområderne 
er, som navnet siger, fortrinsvis udpeget for at beskyt-
te en række specielle habitater og biotop- og naturty-
per. Dertil kommer ofte en række specielle arter, der 
er tilknyttet særlige levevilkår i området. Af kort 6.1 
fremgår Natura 2000-udpegninger i nærheden af pro-
jektområdet. Det nærmeste område er Ovstrup Hede 
med Røjen Bæk, som ligger cirka 1 kilometer nord for 
mølleområdet. Næstnærmest følger et område omkring 
Karup, Hessellund Hede. Nord for mølleområdet lig-
ger Sønder Feldborg Plantage, der er udpeget som EF-
fuglebeskyttelsesområde (nr. 42), og EF-habitatområ-
de (nr. 56). Afstanden fra vindmølleområdet til græn-
sen er cirka 10 kilometer. Reference /5/

Af tabel 6.3 fremgår udpegningsgrundlaget for Søn-
der Feldborg Plantage som fugleområde, og af tabel 
6.4 Ovstrup Hede som habitatområde. I afsnittet ’vur-
dering af konsekvenser’ er påvirkningen af området 
nærmere behandlet. 

Beskyttede naturområder
Af kort 6.2 fremgår de beskyttede naturområder (§ 3- 
områder), der ndes i nærheden af møllerækken. Møl-
lerne står, som det fremgår, syd for et område med man-
ge beskyttede små mose-, hede-, og engarealer, omkring 
Sunds Nørreå. Åen er omgivet af en åbeskyttelseslin-
je, men alle møller placeres uden for afgrænsningen. 
Desuden ndes en mindre fredskov nordøst for mølle-
rækken. Sunds Kommuneplantage yderligere lidt mod 
nord er beskyttet af en skovbyggelinje. Ingen af møl-
lerne placeres i fredskov eller indenfor skovbyggelin-
jen. Alle møller og serviceveje placeres på arealer, der 
anvendes til traditionel landbrugsproduktion.

Fugle i området
Hvad angår fugle, ndes der en række mindre lokali-
teter i nærområdet, se tabel 6.5. De nærmeste er ikke 
kendt for mange fugle, og områderne besøges tilsyne-

ladende ikke ret ofte af ornitologer, hvilket tyder på, at 
fuglefaunaen på lokaliteterne fortrinsvis rummer al-
mindelige arter, der er typiske for det åbne land i det 
midt- og vestjyske område. Det ornitologisk mest inte-
ressante område er Sunds Sø, der er Danmarks største 
hedesø dannet efter sidste istid på grund af sand ugt. 
Søen ligger cirka 2 – 3 kilometer for mølleområdet på 
den anden side af hovedvejen, hvor der ud over en ræk-
ke almindelige arter også er registreret et par sjælden-
heder som rødhovedet and og nøddekrige. Reference /6/  
Selve mølleområdet kan på den baggrund ikke karak-
teriseres som et væsentligt fugleområde, hverken i re-
gional 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. 10. januar 2012 er noteret i tabel 6.6. 
Mølleområdet er intensivt dyrket landbrugsjord, der be-
handles konventionelt med jordbehandling, gødskning 
og sprøjtning, og omgivet af mange læhegn og større 
og mindre plantager og bevoksninger. Det består såle-
des af en mosaik af dyrkede arealer og forskellige na-
turarealer. Dyr og fugle vil fortrinsvis være knyttet til 
skove og hegn i området. Jorden er karakteriseret som 

Tabel 6.6 Registrerede fugle og dyr under 
 besigtigelse den 10. januar 2012

Musvåge 1
Sjagger 1
Gråkrage 5
Solsort 2

Gulspurv 4

Engpiber 1
Musvit 1
Rådyr 5
Ræv (spor)

Tabel 6.4 Udpegningsgrundlag for Habitatområde 249:  
 Ovstrup Hede med Røjen Bæk
Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia)
Bæklampret (Lampetra planeri)
Odder (Lutra lutra)
Vandløb med vandplanter
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
Rigkær

Tabel 6.5 Vigtigste fuglelokaliteter i 
 nærheden af mølleområdet
Lokalitet Antal registrerede 

arter
Observationsdage/ 
observationer

Sunds Sø 94 205/1085
Sunds Nørreå 21 6/28
Øster Linå 4 9/12
Sunds 71 194/264
Røjen Bæk 34 24/62
Ovstrup Hede 116 290/2191

Reference /6/

Tabel 6.3 Udpegningsgrundlag for Søndre Feldborg Plantage, EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 42

Arter på bilag 1, jf. artikel 4, stk.1 Arter, jf. artikel 4, stk. 2 Ynglende i.h.t. DMU’s database Trækkende i.h.t. DMU’s database Kriterier
Tinksmed  Y  F3
Y: Ynglende art.
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.
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værende forholdsvis fattig. Men en stor variation af na-
turområder og mange plantager giver alligevel en for-
holdsvis rig fuglefauna.

Andre dyr
Møllerne placeres som nævnt i et landbrugsområde om-
givet af læhegn og mindre plantager og en række min-
dre naturområder i nærområdet. Markerne behandles 
maskinelt og gødskes og sprøjtes på normal vis. Dyr 
i nærområdet vil derfor fortrinsvis skulle ndes i skel 
og hegn og i og omkring plantager og andre oaser. Der 

ndes en pæn bestand af rådyr i området. Derudover 
er der registreret ræv 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 egen-
tlige hovedområder og særligt udlagte habitatområder. 
Listen af dyr - bilag IV til Habitatdirektivet - omfatter 
en lang række arter, hvoraf en del måske kan tænkes at 

ndes i nærområdet til det pågældende projektområde. 
I tabel 6.7 er nævnt arter, der i perioden 1973 – 2005 

er registreret i et 100 km2 stort område indeholdende 
projektområdet, et såkaldt UTM-kvadrat på 10 gan-
ge 10 km. Reference /10/ Disse arter kan måske der-
for også ndes i nærheden af vindmøllerne, hvis for-
holdene 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 møller-
ne og måske blive påvirket negativt heraf. Endelig er 
arternes generelle bevaringsstatus nævnt i tabellen. Re-
ference /9/ og /10/ 

Ingen af de nævnte arter er så vidt vides med sikker-
hed truffet i projektområdet. Men det er sandsynligt, at 
et par arter af agermus måske vil kunne træffes enten 
fouragerende eller på træk. Odder er almindelig i hele 
Jylland og ndes med sikkerhed i Storå. Den kan må-
ske også træffes i Sunds Nørreå. Der er ingen vandhul-
ler i nærheden af projektområdet, hvorfor der heller ik-
ke vil kunne ndes padder og insekter. Af de nævnte 
arter, vurderes der at være størst sandsynlighed for at 
træffe agermus på fouragering. Ud over dyrene i tabel-

 Kort 6.2 Beskyttede § 3-områder, fredsskov og skovrejsningsområder omkring vindmøllerækken
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len er der ikke kendskab til, at der i området eventuelt 
skulle ndes andre dyr, der er beskyttede ifølge habi-
tatdirektivet, eller at området eventuelt skulle rumme 
andre dyrearter, som er særligt beskyttelseskrævende. 
Det vil sige arter, som er rød- eller gul-listede og der-
med truede i forskellig grad. 

Flora
Arealerne, hvor møllerne placeres, er som nævnt ager-
jord i omdrift, hvor der p.t. dyrkes enårige afgrøder 
med traditionel pløjning og harvning og anvendelse af 
ukrudtsmidler, også kaldet plantebeskyttelsesmidler el-
ler herbicider. Flere græsmarker var på besigtigelses-
tidspunktet nedvisnede med RoundUp. Der ndes der-
for ingen vilde eller fredede plantearter, som kræver 
særlig beskyttelse på markerne. I og omkring skovene, i 
læhegn og på enge og moser ndes derimod en rig ora.

Vurdering af konsekvenser
Internationale naturområder – Natura 2000
Vindmøllerne placeres ikke i eller tæt på Natura 2000 
områder, og får derfor heller ingen indvirkning på de 
naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for det 
nærmeste, habitatområdet Ovstrup hede og Røjen bæk 
(se tabel 6.4). Afstanden til området er cirka 1 km, og 
der er derfor heller ikke nogen risiko for negative ef-
fekter på nogen af de dyrearter området blandt andet 
er udpeget for at beskytte. Herudover placeres møller-
ne langt fra andre Natura 2000-områder (se kort 6.1), 
og de vurderes derfor heller ikke at få negative konse-
kvenser for disse eller dyr der er tilknyttet områder-
ne. For eksempel er Feldborg Plantage, der ligger ca. 
10 km nord for projektområdet, udpeget som fuglebe-
skyttelsesområde på grund af forekomst af tinksmed, 
der ynglede med 3 – 4 par i plantagens hedesø- og mo-
seområder. Men tinksmed har ikke ynglet i området si-
den 1986, og møllerne vil næppe heller, alene på grund 
af afstanden, have ind ydelse på artens mulighed for 
at vende tilbage. 

I øvrigt bliver problematikken ’fugle og vindmøller’ 
behandlet lidt mere generelt nedenfor.

Tabel 6.7 Bilag IV arter, der med en vis sandsynlighed måske kan træffes i og omkring mølleområdet

Art Ynglebiotop Levevis Kan eventuelt 
træffes i 
projektområdet

Eventuel 
negativ effekt af 
vindmøller

Bevaringsstatus 
2000

Vandflagermus Hule træer Jager over søer og 
vandløb

Eventuelt på træk Ikke sandsynlig Almindelig /
Gunstig

Sydflagermus Huse Jager ofte i kulturlandskab 
med haver, parker og
småskove

Eventuelt på træk Ikke sandsynlig Almindelig /
Gunstig

Odder Brinker ved vandløb og 
søer

Færdes og lever i tæt 
tilknytning til vand

Nej. kan eventuelt 
træffes i Sunds 
Nørreå, men 
påvirkes ikke

Ingen Almindelig /
Gunstig

Markfirben Hegn og diger m.m. Fouragerer på sydvendte 
solbeskinnede skåninger

Nej. Ingen egnede 
hegn og diger i 
området

Ingen Spredt / Usikker

Stor 
Vandsalamander (?)

Vandhuller af forskellig 
størrelse

Levesteder og 
rasteområder nær 
vandhul med skjulesteder, 
f.eks. dødt ved

Nej – ingen 
egnede biotoper i 
mølleområdet

Ingen Almindelig i øst/
Usikker

Spidssnudet frø Moser og vandhuller Jager og lever omkring 
mange typer vandhuller

Måske - i mindre 
vandhul i mose

Ingen Almindelig/
Usikker

Strandtudse Lysåbne temporære 
vandsamlinger

Typisk på strandenge 
langs kysterne, men også 
indlands, for eksempel i 
grusgrav

Nej - Ingen egnede 
biotoper

Ingen Almindelig/
Ugunstig

Grøn kølleguldsmed 
(?)

Åer og vandløb Større åer med hurtigt-
strømmende, rent vand og 
sandet bund

Eventuelt langs 
Sunds Nørreå - 
Storå og Røjen 
Bæk nærmeste 
kendte vandløb

Ingen Sjælden/
Usikker

Tabel 6.7 Bilag IV arter, som måske kan træffes i nærheden af vindmølleområdet. (?) = ikke truffet i ’møllekvadratet’ men kun i nabokvadratet, 
Reference /9 - 10/
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Beskyttede naturområder, § 3-områder
Møllerne placeres ikke i beskyttede naturområder. Den 
nærtliggende fredskov berøres ikke af projektet. Alle 
møller placeres med forholdsvis god afstand til beskyt-
tede mose- og engarealer langs Sunds Nørreå og uden 
for dennes åbeskyttelseslinje. Møllerne kan derfor etab-
leres uden at beskadige beskyttede biotoper, der hel-
ler ikke vurderes at blive påvirket negativt under drif-
ten. Det vurderes derfor, at man vil kunne etablere og 
drive møllerne uden negative konsekvenser for nærlig-
gende naturlokaliteter. 

Fugle
Med hensyn til vindmøller og fugle er der fortrinsvis 
tre fokusområder. Dels risikoen for kollisioner og døds-
fald, dels en fortrængnings- og forstyrrelseseffekt, dels 
et tab af fourageringsområde og dels en barriereeffekt 
og et deraf følgende øget energiforbrug for fuglene til 
at yve udenom. Den sidste effekt vurderes dog at væ-
re marginal og ganske uden betydning for fuglene, når 
man i øvrigt betænker, hvor meget fugle yver om-
kring, og hvor langt mange arter er i stand til at træk-
ke uden optankning. 

Kollisioner
Det sker, at fugle bliver dræbt af vindmøller, og man 
kan i betragtning af fugles generelt meget store manøv-
redygtighed, skarpe syn og hørelse og høje ugthastig-
hed undre sig over, at det rent faktisk hænder.  Egentlig 
kollision, som ved tidligere tiders ’fyrfald’, hvor fugle-
ne om natten, i dis og tåge og i et i øvrigt mørkt land-
skab, blev tiltrukket af lyset og øj direkte ind i fyr-
tårnet, er der da heller ikke tale om. Snarere er der ta-
le om, at fuglene fejlbedømmer møllevingernes hastig-
hed og rammes ved forbi yvning. Hastigheden af vin-
gespidsen er næsten uanset møllens størrelse og vinger-
nes længde omkring 280 km i timen og således ganske 
betragtelig og væsentligt over de este fugles ugtha-
stighed og i hvert fald over deres reaktionshastighed. 

Hötker et al, reference /7/, har lavet en meget stor 
undersøgelse af blandt andet dette problems omfang 
ved at gennemgå 127 kvali cerede og sammenligneli-

ge undersøgelser fra en lang række lande. Nedenståen-
de tabel 6.8 er omarbejdet efter en tabel i rapporten og 
er en opgørelse af samtlige registrerede fugledødsfald 
i otte europæiske lande i perioden 1989 – 2004. Sam-
let er der således tale om knap 1.000 registrerede fug-
ledødsfald gennem 10 – 15 år. For overskuelighedens 
skyld er fuglene samlet i grupper i tabellen. Men i alt 
er omkring 100 arter registreret blandt de dræbte fund. 
Det vil sige fugledrab kan tilsyneladende ramme alle 
arter, der kommer i nærheden af møllerne og er uop-
mærksomme på faren.

Som det fremgår, er kollisioner således forholdsvis 
sjældne, og fugledødsfald på grund af møller tælles of-
test i ganske få pr. mølle pr. år, og det må konstateres, 
at omfanget kun undtagelsesvist vil have negative kon-

sekvenser for en fugleart på populationsniveau. En lig-
nende konklusion nåede man frem til i en større dansk 
litteraturundersøgelse gennemført af Danmarks Miljø-
undersøgelser 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 populationsni-
veau”. Sammenfattende konkluderer Hötker et al og-
så, at det ikke i de mange undersøgelser har været mu-
ligt at nde statistisk signi kant evidens for negative 
effekter af kollisionsrisikoen på populationer af yng-
lende fugle. Generelt varierede kollisionsraten mellem 
0 og 50 både for fugle og agermus. Det vil sige 0 – 50  
dødsfald pr. mølle pr. år. Størst kollisionsrisiko er der i 

Tabel 6.8 Antal registrerede, vindmølledræbte fugle i perioden 1989 – 2004 fordelt på forskellige fuglegrupper
Fuglegruppe Land 

HOL BEL SPA SVE ØST ENG DAN TYS I alt
Lommer, skarve, hejrer og storke 2 1      10 13
Svaner og gæs  1  1    17 19
Ænder 3 11      10 24
Rovfugle 4 5 156 4  2  99 270
Hønsefugle og sumphøns 2 10 2  2   3 19
Vadefugle 8 1  2    5 16
Måger, terner og alkefugle 29 294  6   1 31 361
Ugler   3     4 7
Duer 2 15 6 1    8 32
Sejlere, gøge, spætter og svaler  2 4 10    10 26
Pibere, vipstjerter og lærker 1 1 10     8 20
Sangere og andre småfugle 1 1 13 1    6 22
Drosler, fuglekonger og mejser 6 6 4 5   1 6 28
Kragefugle 1 2  2    14 19
Stær, spurve, korsnæb og værlinger 18 9 5 1   2 19 54
Ubestemte fugle   4       
I alt 77 359 207 33 2 2 4 250 930
Omarbejdet efter Hötker et al, Reference /7/
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vådområder, især måger, og på bjergkamme, især rov-
fugle, og i nærheden af skove for agermus. En døds-
rate på 2,3 er som medianværdi beregnet for fugle i re-
ference /15/. Også i denne reference er variationen stor 
og spænder mellem 0 og 60 fugle pr. mølle pr. år, hvil-
ket viser, at de este møller og mølleparker er uden 
problemer for fuglene, mens enkelte uheldigt placerede 
møller næsten tegner sig for alle registrerede dødsfald.

Et par kommentarer skal knyttes til ovenstående ta-
bel. Det bemærkes, at antallet af dræbte rovfugle pa-
radoksalt nok, disses skarpe syn og hørelse taget i be-
tragtning, er forholdsvis højt. I Spanien dækker tallene 
over blandt andet 133 gåsegribbe og i Tyskland blandt 
andet over 13 havørne og 40 røde glenter. Det er tanke-
vækkende, at rovfugle med så godt et syn bliver dræbt 
i et sådant omfang, og eksemplerne er ikke eneståen-
de, idet også forholdsvis høje drabstal er konstateret i 
Norge for havørn. Det er klart, at i de nævnte tilfælde 
er mølleparkerne placeret i meget rovfuglerige områ-
der. I Spanien for eksempel på bjergkamme, og en for-
klaring 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 foku-
seret mod jorden og byttet, helt uden opmærksomhed 
på ovenfra kommende farer - for eksempel en vindmøl-
levinge. Noget sådant må også i et evolutionært per-
spektiv siges at være en ny fare, som fuglene ikke har 
nået at tilpasse sig. I sådanne tilfælde, hvor det drejer 
sig om så store tal for arter med en meget langsom re-
produktionsrate på grund af sen kønsmodenhed og få 
unger pr. år, kan det ikke udelukkes, at vindmølledrab 
kan have en negativ effekt på fuglene på populations-
niveau. I den sammenhæng er det dog ikke uvæsent-
ligt, om der er tale om unge eller gamle fugle. Natur-
ligt 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 dygtige at over-
leve de første svære år. For artens overlevelse er det 
derfor af langt større betydning, at ældre, kønsmod-
ne og erfarne individer overlever, end at unge umod-
ne gør det. Reference /20/ I Reference /15/ konstateres 
det, at der tilsyneladende ikke er nogen tydelig ten-
dens til at ungfugle rammes hyppigere end gamle fug-

le. Derimod er det i langt højere grad lokale fugle, der 
rammes frem for trækfugle, hvilket viser, at risikoen 
hænger sammen med antallet af gange fuglene passe-
rer mølleområdet. Det samme forhold gør sig gælden-
de for andre fuglegrupper.

Men også for rovfugle gælder konklusionen, at vind-
møller generelt ikke udgør nogen trussel mod nogen 
arter på populationsniveau. Helt tilsvarende kan man 
konstatere for ugler. Af tabel 6.8 fremgår det, at kun 7 
dræbte ugler er blevet fundet i en lang række undersø-
gelser i ere forskellige lande. Alle har været stor horn-
ugle fra bjergrige områder, tre i Spanien og re i Tysk-
land. De ugler, der eventuelt kan være tale om i pro-
jektområdet, vil være natugle og skovhornugle, der er 
de mest almindelige i Danmark. Ingen af disse arter er 
fundet dræbte af vindmøller i den nævnte undersøgel-

se. Begge er forholdsvis tæt knyttet til skove og plan-
tager og jager fortrinsvis mus fra udsigtspladser i træ-
erne, det vil sige lavt over terrænet. Risikoen for kolli-
sioner er således næsten helt fraværende.

Sammenligning med andre menneskeforårsagede 
dødsårsager
Der ndes så vidt vides ingen danske opgørelser over 
antropogene dødsårsager og deres omfang for fugle. 
Men for at sætte vindmøllers effekt i forhold til andre 
dødsårsager forårsaget af menneskeskabte strukturer 
eller adfærd er en amerikansk undersøgelse bearbej-
det efter danske forhold. Det er klart, at såvel den bag-
vedliggende undersøgelse som bearbejdningen er be-
hæftet med store usikkerheder. Af den grund skal tal-
lene måske mere vurderes relativt end i forhold til de 

Tabel 6.9 Antropogene dødsårsager for fugle 
Dødsårsag Lav vurdering Høj vurdering %-andel af lav vurdering %-andel af høj vurdering
Automobiler 1) 600.000 700.000 25 3
Bygninger og vinduer 2) 1.800.000 18.500.000 74 91
El-ledninger 3) hundreder 800.000 0,01 4
Radiomaster 3) 20.000 200.000 1 1
Vindmøller 4) 6.000 25.000 0,2 0,1
% i alt 100 100
Andre menneskerelaterede dødsårsager for fugle medtaget for sammenligningens skyld
Jagt 5) 2.300.000 2.300.000
Huskatte 6) 650.000 6.500.000
Noter:
1) Omregnet fra amerikanske forhold i forhold til befolkningstal, idet det dog antages, at amerikanerne kører dobbelt så mange km som danskere pr. år.
2) Omregnet direkte i forhold til befolkningstal.
3) Omregnet direkte i forhold til areal.
4) Omregnet i forhold til installeret effekt (USA ca. 6.400 MW i 2001, DK ca. 3.800 MW i 2011).
5) T. Asferg: Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2009/10. DMU. Af det samlede jagtudbytte kan ca. 65 % skønnes at være vildfugle, resten 
opdræt (fortrinsvis fasaner). Listen omfatter 40 fuglearter.
6) Danmarks statistik: i alt ca. 650.000 huskatte i DK (2000).  Hver kat skønnes i gennemsnit årligt at dræbe mellem 1 og 10 fugle.
Skønnet årligt antal dødsfald af fugle i Danmark som følge af kollision med forskellige menneskeskabte strukturer eller opførsel i naturen og 
kulturlandskabet. Tabellen er omarbejdet for danske forhold efter undersøgelser i USA, Reference /21/ Forudsætningerne for omregningen 
fremgår af noterne i tabellen. For sammenligningens skyld er i tabellen inddraget jagt og huskatte. Andre årsager såsom utilsigtet forgiftning 
(rotte- og musegift) kunne evt. medtages, hvis der kunne gives kvalificerede bud på antal.
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angivne størrelser. Af samme grund er der i tabel 6.9 
angivet såvel en lav som en høj vurdering, hvilket si-
ger noget om usikkerhedens størrelse.

Sammenlignet med andre antropogene dødsårsager 
er antallet af vindmølledrab af fugle ganske lille og ud-
gør kun promiller i forhold til det samlede antal men-
neskeforårsagede dødsfald. Dette betyder dog ikke at 
man kan konkludere, at så er der ’fred og ingen fare’ i 
forhold til vindmøller. At én ’dårligdom’ er større end 
en anden, er naturligvis ikke et argument for, at der så 
ikke eventuelt kan være et problem. Blandt andet ta-
ger opgørelsen jo ikke højde for, at sårbare arter i vis-
se tilfælde måske godt kan blive negativt påvirkede af 
et givet vindmølleprojekt. Men opgørelsen viser dog, 
at problemet generelt måske er af overskuelig og ikke-
kritisk omfang.

Forstyrrelses- og fortrængningseffekt
Hötker et al konkluderer desuden, at den væsentligste 
effekt, vindmøller har på fuglelivet, drejer sig om for-
styrrelser, der kan føre til forskydning eller fortræng-
ning af fuglene, og at forstyrrelsesgraden i øvrigt er vidt 
forskellig fra art til art. Reference /7/ Mange arter be-
kymrer sig tilsyneladende ikke i større omfang om møl-
lernes tilstedeværelse og færdes ofte frit tæt omkring 
møllerne. Andre yver udenom og mister i værste fald 
et fourageringsområde, fordi de holder en passende af-
stand til møllerne. Forstyrrelses- eller fortrængnings-
effekten er dog statistisk signi kant for ikke-ynglende 
gæs, duer, hjejle og vibe, der alle tilsyneladende undgår 
at komme tættere på vindmøllerne end et par hundrede 
meter. Der har desuden kunnet konstateres en sammen-
hæng 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 ge-
nerelt vænner sig til møllerne. Dette er lidt i modstrid 
med, hvad man har kunnet iagttage for eksempel ved 
den gamle møllepark Tændpibe/Velling Mærsk, hvor 
tilvænning blandt andet blev konstateret for den nor-
malt temmelig sky kortnæbbede gås, der gradvist be-
gyndte at søge føde tættere og tættere på møllerne og 

uden problemer øj mellem møllerne. Noget lignende 
er konstateret ved Tunø med hensyn til ederfugl. 

I to undersøgelser vedrørende etablering af vindmøl-
ler ved Overgård gods og senere vedrørende udvidelse 
af mølleparken, reference /16/ og /17/, blev det blandt 
andet konkluderet, at sang- og pibesvane og hjejle po-
tentielt kunne blive påvirket af parken og udvidelsen, 
mens øvrige arter ikke ville blive påvirket. Hoved-
konklusionen var, at de nævnte arter givetvis ville mi-
ste et større eller mindre fourageringsområde, men at 
det sandsynligvis vil være muligt for fuglene at nde 
alternative områder i nærheden. Det synes således at 
kunne konstateres, at vindmøller kan repræsentere en 
barriere for fuglene, der kan blive tvunget til at yve 
udenom, henover eller måske med tiden imellem, og 
at nogle arter kan miste potentielle fourageringsarea-
ler og blive tvunget til at nde nye, når vindmøllepar-
ker etableres. Denne effekt er dog næppe en væsentlig 
påvirkning med negative konsekvenser for nogen ar-
ter på populationsniveau. 

Samlet vurderes det således, at vindmøllerne næppe 
vil få væsentlige effekter på fuglefaunaen. Det kan næp-

pe undgås, at møllerne vil forårsage nogle få dødsfald 
hvert år, og at nogle fuglearter vil blive tvunget til at 

nde nye fourageringsområder. Men det kan dog også 
med stor sandsynlighed vurderes, at effekterne ikke vil 
være af betydning for nogen arter på populationsniveau. 

Andre dyr
Større pattedyr som hjortevildt - rådyr, krondyr og då-
dyr - og andre, som lever og færdes i nærområdet, må 
formodes at blive skræmt væk og søge mod skovene og 
plantagerne i byggeperioden. Når møllerne er i drift, 
vil dyrene givetvis igen bevæge sig frit mellem lokali-
teterne efter en kortere tilvænningsperiode, og de vil 
næppe heller blive påvirket væsentligt af møllerne un-
der driften. 

Odder ndes i ere af de mange åer og bække i områ-
det og er af lokale også iagttaget ere gange langs Sunds 
Nørreå. Odderen er fuldstændig knyttet til et liv i vand, 
og den bevæger sig nødigt længere end højst nødven-
digt over land. Der ndes så vidt vides ingen eksem-
pler på, at odderen er blevet negativt påvirket af vind-
mølleprojekter så længe åen - odderens levested - ikke 

Foto 6.3  Rådyr på markerne.
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beskadiges. Det er velkendt, at mange pattedyr let til-
vænner sig store og eventuelt støjende infrastruktursy-
stemer. Eksempler er ræve- og grævlingegrave i diger 
under jernbaner eller tæt på motorveje.

Flagermus er som fugle potentielt i risiko for at kol-
lidere med vindmøller. Også dette kan forekomme pa-
radoksalt, når man betænker dyrenes effektive sonar-
system og enestående yveevne og manøvredygtig-
hed. Men på varme sommernætter og ved svage vin-
de tiltrækkes insekter på grund af møllens varmeafgi-
velse og læeffekt, hvilket igen selvsagt tiltrækker a-
germus. Dyrene rammes 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 stam-
mer fra enkelte hændelser, blandt andet fra møllepar-
ker i USA placeret i skovrige områder med store kon-
centrationer af trækkende agermus. Den store varia-
tion og beskedne medianværdi antyder, som for fugle, 
at i langt de este tilfælde er der næppe større proble-
mer, men at uheldigt placerede mølleparker kan forår-
sage store antal dræbte dyr.

Vand- og syd agermus er nogle af de arter, der træf-
fes længst mod vest i Jylland, og begge kan måske træf-
fes i området. Begge arter er med sikkerhed truffet i 
det UTM-kvadrat, som indeholder møllerne, og størst 
sandsynlighed for at træffe dyrene skønnes at være un-
der fouragering eller på træk. I så fald vil der i princip-
pet være en vis risiko for kollision med vindmøllerne. 
Men risikoen vurderes generelt at være meget beske-
den, blandt andet fordi de este arter af agermus i ud-
præget grad er tilknyttet løvskov- eller vådområder, og 
fordi ynglebiotoperne helst skal indeholde mange, gam-
le 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 forhold er 
ikke almindelige i projektområdet, der må karakterise-
res som delvist åbent landbrugsland. For vand agermus 
gælder det, at arten fouragerer over åbent vand og ikke 
inde mellem plantager og i skove. De nærmeste skov-
områder består fortrinsvis af nåletræer. Men området 
er dog karakteriseret af et landskab med mange hegn 
og små og større skovområder, og man må antage, at 

der vil være en vis bevægelse af agermus mellem disse 
og langs læhegn og lignende under fourageringstogter. 

Selve møllelokaliteten vurderes ikke at være nogen 
specielt god agermuslokalitet. Dertil mangler der for 
syd agermusens vedkommende store løvtræer og for 
vand agermusens større søer, som den kan fourage-
re henover, og umiddelbart vurderes der derfor ikke at 
være nogen stor risiko for agermus ved opsætning af 
vindmøller på den pågældende lokalitet. Herudover er 
der intet landskabeligt, der indikerer, at møllerne bli-
ver opstillet i, hvad der eventuelt kunne være en fore-
trukken trækrute eller ledelinje for dyrene. 

De este andre arter af agermus fouragerer for-
trinsvis i lav højde langs skovkanter eller over vand-
over ader. Det er forholdsvis høje møller, der opstilles, 
og en del tyder på, at risikoen for kollisioner mindskes, 
jo større møllerne er, fordi mange agermus fortrins-
vis jager i lav højde, det vil sige i en højde under møl-
levingerne. Reference /7/ Man kan naturligvis ikke af-
vise, at enkelte agermus kan blive slået ihjel af vind-
møllerne. 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 
tynder kraftigt ud i mange bestande, er langt den stør-
ste trussel mod agermus i Danmark uden sammenlig-
ning fældning af hule træer og fjernelse af andre yng-
le- eller vinteropholdspladser. 

Det er højst usandsynligt, at man i mølleområdet vil 
kunne træffe padder eller insekter, der er opført på ha-
bitatdirektivets liste, da der ikke ndes egnede bioto-
per på stedet. Kun langs Sunds Nørreå nord for mølle-
området vil der være mulighed for eventuelt at træffe 
fredede padder eller andre beskyttede dyr. Som nævnt 
etableres møllerne uden for åbeskyttelseslinjen, og der 
skulle derfor ikke være nogen risiko for denne biotop 
vil blive beskadiget under anlægsarbejdet eller påvir-
ket negativt i driftsfasen. Det vurderes derfor, at møl-
lerne heller ikke vil få negative konsekvenser for dyre-
livet knyttet til arealerne omkring åen  - hverken i an-
lægs- eller i driftsfasen. Herudover fremgår det af ta-
bel 6.7, at møllerne ikke vurderes at få nogen negativ 
effekt på andre bilag IV-arter.Foto 6.5  Sunds Nørreå nord for projektområdet

Foto 6.4 Jagttårn i læhegn.
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Flora
Vindmøllerne placeres på marker i omdrift og berører 
ikke biotoper med mange planter. Flere af arealerne ned-
visnes tilsyneladende med mellemrum med RoundUp. 
Der er derfor ikke risiko for negative konsekvenser for 
plantelivet hverken i anlægs- eller driftsfasen, så læn-
ge mindre naturområder, moser og lignende, ikke be-
røres eller beskadiges under anlægsarbejdet.

Samlet konklusion
Skulle det i forbindelse med støbning af fundamenter 
blive aktuelt at etablere midlertidig grundvandssænk-
ning, anbefales det, at oppumpet vand nedsives lokalt 
frem for a edt direkte til grøfter og å. 

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

I nærområdet ndes en række beskyttede fredsko-
ve og småbiotoper, som eventuelt kan indeholde for-
skellige beskyttede dyrearter eller planter. Men etab-
lering og drift af møllerne vil ikke berøre disse bioto-
per og dermed heller ikke påvirke plante- og dyrelivet 
knyttet hertil. 

Vindmølleprojektets største effekt på miljøet vur-
deres 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. 

6.5 Andre miljømæssige forhold
Rekreative interesser
Som nævnt bliver området anvendt intensivt til kon-
ventionel planteavl, og området rummer ere jagttår-
ne og anvendes til jagt. Derudover er der givetvis lyst-

Foto 6.6. 
Sunds Nørreå set fra 

Krusbjergvej mod øst.
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skeri i Sunds Nørreå, ligesom der er mærkede stier 
til vandring. Disse aktiviteter vil næppe blive væsent-
ligt forstyrrede af etablering af vindmøllerne. Herud-
over er der så vidt vides ingen andre rekreative interes-
ser knyttet til området.

Projektets klimaeffekt er stor og substantiel især på 
kommunalt niveau. Effekten i forhold til forsuring og 
eutro ering er ikke uvæsentlig, og den er målbar på 
kommunalt niveau. Negative effekter på miljøet og be-
skyttede planter og dyr er minimal og vurderes at væ-
re uden betydning på populationsniveau for relevante 
arter. Effekter som visuelle forhold, støj og skyggekast 
vurderes tilsvarende at være beskedne og holde sig un-
der fastsatte grænseværdier. Disse emner er i øvrigt ud-
førligt behandlet i andre afsnit i redegørelsen.

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

6.6 Sammenfattende vurdering  
 af miljøkonsekvenser 
I tabel 6.10 er miljømæssige konsekvenser af vindmøl-
leprojektet opstillet. Ud over de i dette afsnit omtalte 
effekter er effekter på menneskets sundhed og visuel-
le effekter m.m. fra andre afsnit medtaget for fuldstæn-
dighedens skyld.

Projektets klimaeffekt er stor og substantiel især på 
kommunalt niveau. Effekten i forhold til forsuring og 
eutro ering er ikke uvæsentlig, og den er målbar på 
kommunalt niveau. Negative effekter på miljøet og be-
skyttede planter og dyr er minimal og vurderes at væ-
re uden betydning på populationsniveau for relevante 
arter. Effekter som visuelle forhold, støj og skyggekast 
vurderes tilsvarende at være beskedne og holde sig un-

der fastsatte grænseværdier. Disse emner er i øvrigt ud-
førligt behandlet i andre afsnit i redegørelsen.

Tabel 6.10 Opsummering af miljømæssige effekter af vindmølleprojektet
Årlig CO2-reduktion 15.000 tons 2 % af Herning kommunes emission 1)

Årlig svovldioxidreduktion 3 tons 2 % af Herning kommunes bidrag til svovldepositionen
Årlig kvælstofoxidreduktion 20 tons 2 ‰ af Herning kommunes bidrag til kvælstofdepositionen
Årlig slagge- og aske reduktion 875 tons 0,6 ‰ af produktion i Danmark
Påvirkning af grundvand Ingen Risiko for forurening ubetydelig
Påvirkning af Natura2000 områder Ingen
Påvirkning af naturområder Ingen
Påvirkning af pattedyr Minimal
Påvirkning af fugle Minimal Skøn 0 – 10 ekstra dødsfald pr. år 2). Ingen effekt på populationsniveau

Minimal fortrængning og tab af fourageringsområde

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

Fra andre afsnit i redegørelsen (se disse)
Påvirkning af menneskers 
sundhed

Positiv Mindre skadelig emission af SO2 og NOx

Støjgener Minimal Overholder grænseværdier for alle omkringboende
Skyggekast Minimal Overholder grænseværdier for alle omkringboende
Visuel påvirkning Negativ Afhængigt af afstand og øjnene der ser. Se visualiseringer

Minimal Øget transport i anlægsfasen
Tabel 6.10 Opsummering af miljømæssige effekter af vindmølleprojektet.
1) Hvis hver indbyggers emission sættes til 8,5 tons pr. år.
2)  reference /18/.

136



7 Andre forhold 

7.1 0-alternativet
Projektet
Ved 0-alternativet bliver der ikke opstillet vindmøller 
ved Krusbjergvej. 

Landskabet
Området nær Krusbjergvej vil ikke blive påvirket af 
nye vindmøller.  

Påvirkning af miljøet i øvrigt
Støj og skyggekast
Støjbelastning og skyggekast fra de nye vindmøller vil 
ikke være til stede.  

Luftforurening
Der vil ikke være en reduktion af udledningen af CO2 
og SO2 samt NO2.

Geologi, grundvandsinteresser og naturbeskyttelse
Påvirkning af miljøet vil være uændret.

Ressourcer og affald 
0-alternativet vil ikke spare miljøet for slagger og y-
veaske. 

7.2 Udtaget areal af landbrugsdrift
I alt bliver der udtaget cirka 14.000 m2 - 1,4 ha - jord af 
landbrugsmæssig drift, mens vindmøllerne er opstillet 
i vindmølleområdet. 

Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal al-
le anlæg fjernes, og de udtagne arealer bliver reetable-
ret til landbrugsmæssig drift. 

Karup Flyveplads ligger cirka 10 kilometer nordøst for 
projektområdet ved Krusbjergvej. I forbindelse med 
planlægningsarbejdet med opstilling af vindmøller ved 
Krusbjergvej har forsvarets Bygnings- og Etablisse-
mentstjeneste givet tilsagn om opstilling af vindmøl-
ler med en totalhøjde på op til 500 fod over havover a-
den, hvilket svarer til cirka 112 meter ved Krusbjergvej.

Herning Flyveplads (Skinderholm) ligger cirka 5,5 
km. sydøst for projektområdet.
Tra kstyrelsen kan oplyse, efter høring med Forsvaret, 
at projektet skal markeres på følgende vis:

Vedrørende dagmarkering:
1) Dele af vindmøllens over ade skal som minimum 

være af farven hvid, jf. BL 3-10, pkt. 8.1. F.eks. er 
RAL 7035 er inden for farvede nitionen hvid. Far-
ven hvid er nærmere de neret i ICAO s Annex 14, 
Volume I, Appendix 1, pkt. 3.2 d).

Vedrørende natmarkering:
2) Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast 

rødt lys. De lavin-tensive hindringslys skal opfylde 
speci kationerne til low-intensity, Type A, anført i 
bilag 1 til Bestemmelser om Civil Luftfart, BL 3-10.

3) Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet.
4) Ved anvendelse af LED som hindringslys skal arma-

turtypen oplyses til Tra kstyrelsen ved anmeldel-
sen af vindmøllerne.

5) Lysmarkeringen skal placeres øverst på generator-
huset (nacellen) og lyset skal altid, uanset mølle-
vingernes placering, være synligt 360 grader i et 
vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning 
af 2 lamper på møllen.  Reference /1/

7.4 Radiokæder
I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende VVM-
redegørelse er der rettet henvendelse til IT- og Telesty-
relsen, som henstiller, at vindmøller bliver placeret med 
en respektafstand på mindst 200 meter fra eventuelle ra-

diokæder i området. I den forbindelse er der rettet hen-
vendelse til en lang række af radiokædeoperatører om 
projektet ved Krusbjergvej kan interferere med deres 
respektive signaler. Ingen af de kontaktede operatører 
har haft indvendinger mod projektet. 

7.5 Ledningsanlæg
I projektområdet er der to 60 kV højspændingsluftled-
ninger. Den ene luftledning passerer gennem områdets 
vestlige del i retning nord-syd. Den anden luftledning  
forbinder en mast i områdets sydlige del med transfor-
merstationen i Sunds. 

EnergiMidt har givet skriftligt tilsagn om opstilling 
af vindmøller i det pågældende område, reference /2/, 
og med den anviste placering af vindmøllerne er der en 
afstand på 55 meter til de to luftledninger. Minimums-
afstanden svarer til radius på rotoren plus en respektaf-
stand på 15 meter. Afstanden måles fra midten af vind-
mølletårnet og vinkelret ud til luftledningen. 

7.6 Socioøkonomiske forhold
Det er vurderet, at vindmølleprojektet ved Krusbjergvej 
ikke vil medføre nogen negative socioøkonomiske på-
virkninger af hverken turisme, råsto ndvinding, land-
brugsmæssige interesser eller jagt.

Eventuelle værditab på ejendomme bliver ikke be-
handlet i en VVM-redegørelse og miljørapport. Værdi-
tab på fast ejendom henhører under Lovbekendtgørelse 
nr. 1074 af 8. november 2011. Bekendtgørelse af lov om 
fremme af vedvarende energi, som er omtalt i kapitel 1.

7.7 Manglende viden
Der er ikke foretaget systematiske optællinger af fug-
le eller agermus i forbindelse med VVM-arbejdet ud 
over almindelige registreringer under besigtigelse. 

Derudover er der ikke kendskab til forhold, hvorom 
der er manglende viden. De økonomiske forhold vedrø-
rer ikke VVM-redegørelsen og miljørapporten.
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Figur 8.1 Støjtyper og grænseværdier

8 Sundhed, afværgeforanstalt- 
 ninger og overvågning

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

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

Reduktion af emissioner
Vindmøllerne ved Krusbjergvej vil reducere udlednin-
gen af CO2  med en mængde, der svarer til cirka 1,2 
promille af Danmarks Kyoto-forpligtigelse, der er 14 
mio. ton årligt. Dertil kommer en reduktion af udled-
ning af bl.a. svovl- og kvælstofoxider fra kraftværkerne. 

Udledningerne fra kraftværkerne belaster både kli-
maet, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektri-
citet fra vindkraft sparer befolkningen for denne på-
virkning i den grad, som el fra vindkraft erstatter el 
fra kraftværker.

Forskellige undersøgelser af de samfundsøkonomi-
ske omkostninger ved forskellige energiproduktioner 
har sat en værdi på disse omkostninger, de såkaldte eks-
terne omkostninger, som blandt andet omfatter udgif-
ter i forbindelse med tørke, oversvømmelser og storm-
skader - som er vejrfænomener a edt af en øget udled-
ning af CO2. Reference /1/

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

EU har i forskningsprojektet "ExternE – Externa-
lities of Energy" beregnet de eksterne omkostninger 
ved elektricitet produceret på forskellige måder i de 
enkelte lande. 

er i drift uafbrudt, når det blæser tilstrækkeligt. Mo-
derne 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 ka-
rakteristisk måde, som bevirker, at støjen kan opfattes, 
selv om den er svag. Derfor kan man heller ikke forud-
sætte, at støjen fra vindmøller bliver overdøvet af vin-
dens susen i træer og buske ved kraftig vind. 

Støjens frekvenssammensætning er derimod ikke ka-
rakteristisk, den svarer til støjen fra mange andre støj-
kilder. Med hensyn til lavfrekvent støj gælder det, at 
for mange støjkilder som for eksempel bilmotorer in-
deholder støjen en større andel af lavfrekvent støj end 
vindmøller. Reference /6/

Den lyd, som moderne vindmøller udsender, er først 
og fremmest et sus fra vingerne, idet de passerer tår-

I Danmark er de eksterne udgifter ved elektrici-
tet produceret på kulkraft beregnet til 30 – 52 øre pr. 
kWh, mens den ved vindkraft er beregnet til 0,75 øre 
pr. kWh. Reference /2/ 

Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, har i 2004 be-
regnet, hvor meget det koster, at kraftværkernes luft-
forurening påvirker omgivelserne, og DMU prissætter 
sygdomsvirkningen til 2,24 eurocent, eller 17 øre per 
kwh. Her indgår tungmetallernes skadevirkning ikke 
i beregningen. Reference /3/

DMU har i sin rapport om emnet fra 2007 set på den 
del af omkostningerne, der vedrører menneskers sund-
hed, og som skyldes forurening med SO2, NOx og par-
tikler. Reference /4/

Rapporten nuancerer det tidligere billede på bag-
grund af væsentligt mere præcise atmosfæriske bereg-
ninger og et mere præcist datagrundlag for befolknin-
gens fordeling omkring anlæggene. Rapporten viser, at 
prissættelsen for sygdomsvirkningen fra de to kraftvar-
meanlæg Amagerværket og Fynsværket samt affalds-
forbrændingsanlægget Vestforbrændingen svinger fra 
0,42 eurocent pr. kWh over 3,44 til 6,34 eurocent pr. 
kWh over årene 2003 – 05. Højst for Vestforbrændin-
gen og lavest for Amagerværket.

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

Vindenergien kan således spare samfundet for sto-
re udgifter til sundhed og miljø. For det enkelte men-
neske kan det betyde et bedre helbred og miljø og der-
med en bedre tilværelse.

Støjpåvirkning
Vindmøller udsender karakteristisk støj, når de er i 
drift. For moderne vindmøller stammer størstedelen 
af støjen fra vingernes rotation, som giver en susende 
lyd, der varierer med tiden. Møllernes maskineri, især 
gearet, kan give støj med toner, som afhængigt af møl-
lens konstruktion kan være enten ved en høj frekvens - 
hyletone, eller lav frekvens - brummetone. Vindmøller 
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hvert sekund afhængig af vindstyrken. Monotonien vil 
være en del af problemet ved påvirkningen, men støjen 
vil til dels blive camou eret af baggrundsstøjen fra be-
voksning og bebyggelse med en vindhastighed over 8 
– 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind. Ved vindha-
stigheder over 10 m/s stabiliserer støj-emissionen sig - 
eller falder - for vindmøllerne ved Krusbjergvej.

Lavfrekvent støj
Grænseværdierne for den beregnede lavfrekvente støj 
fra vindmøller i beboelsesrum er baseret på de anbefale-
de grænseværdier for lavfrekvent støj i Miljøstyrelsens 
orientering nr. 9/1997, hvor den anbefalede grænseværdi 
for boliger, institutioner og lignende er 25 dB(A) i dag-
perioden og 20 dB(A) i aften- og natperioden. Miljø-
myndighederne benytter de anbefalede grænseværdier 
som grundlag for at fastlægge støjgrænser for den en-
kelte virksomhed eller det enkelte anlæg, idet myndig-
heden i hver enkelt situation foretager en konkret vur-
dering af støjbelastningen og af de mulige afhjælpende 
foranstaltninger. Således kan kommunen ud fra en aktu-
el vurdering fastsætte et støjpåbud med andre grænser 
end de anbefalede grænseværdier, eller der kan gives 
et driftspåbud, der ikke indeholder grænser for støjen.

Grænseværdierne for vindmøller er til forskel herfra 
bindende, og de gælder for den samlede støj fra vind-
møller. Grænseværdierne er fastlagt til 20 dB(A) ved 
6 m/s og 8 m/s, både i nabobeboelse i det åbne land og 
i boliger og institutioner og lignende i områder til støj-
følsom arealanvendelse, og for hele døgnet, det vil si-
ge i dag-, aften- og natperioden. 

Beregningerne i kapitel 5 viser, at vindmølleopstil-
lingen i projektforslaget ligger under grænseværdier-
ne for lavfrekvent støj fra vindmøller. Den maksimale 
påvirkning ved vindhastigheden 6 m/s og 8 m/s er på 
14,9 og 17,8 dB(A). 

Litteraturstudie af støjgener fra vindmøller
Sundhedsstyrelsen har i april 2011 offentliggjort et lit-
teraturstudie af forskellige rapporter om gener fra vind-
møller og deres indvirkning på helbredet. 

Studiet konkluderer følgende: "Det er vist, at vind-
møllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra 

net, og luften trykkes sammen mellem tårnet og vin-
gen. Om lyden er støj, afhænger af lytteren. Generelt 
siger man, at uønsket lyd er støj. Støj har sundheds-
skadelige virkninger på mennesker og kan ved længe-
re tids påvirkning føre til egentlige helbredsproblemer. 
Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan tra-

kstøj medføre gener og helbredseffekter som kommu-
nikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forhø-
jet blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hor-
monelle påvirkninger. Støj kan påvirke ydeevnen og 
påvirke børns indlæring og motivation. Reference /7/

En støjpåvirkning på 65 dB(A) er anset for et kri-
tisk niveau. Reference /8/ De beregnede støjpåvirk-
ninger ved naboboligerne er langt under dette niveau. 
Se kapitel 5.

I Danmark er der vejledende grænseværdier for hvor 
meget støj, der må være fra industri og andre tekniske 
anlæg. Den vejledende grænseværdi for støj fra virk-
somheder målt udendørs varierer over ugen og over 
døgnet fra 45 dB(A) til 35 dB(A) i områder med åben 
og lav boligbebyggelse, som eksempelvis villakvarte-
rer. Lavest om natten, da man er mere følsom for lyd, 
når man skal sove. Reference /6/

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

For vindmøller er der derimod for hele frekvens-
området ved lov fastsat et maksimalt støjniveau på 39 
dB(A) i boligområder og 44 dB(A) ved enkeltboliger 
i det åbne land ved en vindhastighed på 8 m/s. Græn-
sen er absolut og gælder for den givne vindhastighed 
for ethvert tidspunkt.

Der er i kapitel 1 nærmere redegjort for støjreglerne 
for vindmøller, og støjniveauet ved nærmeste beboelse 
er beregnet i kapitel 5. I vindmølleprojektet ved Krus-
bjergvej er der ingen naboboliger, der bliver udsat for 
mere end 41,5  dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 
43,7 dB(A) ved 8 m/s, ifølge beregningerne.

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved en vindha-
stighed på 8 m/s ved naboboliger betyder, at der kan væ-
re en støj, der svarer til lidt mindre end sagte tale uden-
dørs. Støjen kan dog være generende for nogle men-
nesker. Støjen vil komme som et sus, der for møllerne 
ved Krusbjergvej bliver gentaget mellem hvert andet og 

så mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtryk-
niveauerne er i den lave ende set i forhold til de lydpå-
virkninger, vi normalt udsættes for, og det gælder og-
så lavfrekvent støj. Hørbar infralyd forekommer ikke.
Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vindmøl-

-
støj ved samme støjniveau. Ved støjgrænsen på 39 dB 
for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøl-
ler regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til sam-
menligning kan det nævnes, at den vejledende græn-
se for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i gen-
nemsnit til ca. 8 % stærkt generede.

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

Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem 
-

te sammenhænge mellem stresssymptomer og støjgene. 
I eksisterende undersøgelser er der ikke fundet signi-

højt blodtryk og hjerte-kar-sygdomme.
Der er i litteraturen rapporter om fænomener, som 

kaldes vibro-akustiske sygdomme og vindmøllesyndro-
met, 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 di-
rekte helbredseffekter på grund af vindmøllestøj, dog 
er der konstateret sammenhæng imellem støjgener og 
stresssymptomer." Reference /9/

Til lignende konklusioner kommer en slutrapport, 
Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent 
ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och häl-
soeffekter, fra november 2011 fra Naturvårdsverket i 
Sverige. Reference /10/

Vindmøllernes re eksion af sollys - især fra møllevin-
gerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold 
kan være et problem for naboer til vindmøller. Re ek-
sionen opstår især ved visse kombinationer af nedbør 
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og sollys. Da vindmøllevinger skal have en glat over-
ade for at producere optimalt og for at afvise snavs, 

kan dette medføre ader, som kan give re eksioner. 
Problemet er minimeret gennem over adebehandlin-
ger til meget lave glanstal omkring 30, der med de nu-
værende metoder er det nærmeste, man kan komme en 
antire eksbehandling. I løbet af møllens første leveår 
halveres re eksvirkningen, fordi over aden bliver me-
re mat. Moderne møllevingers udformning med krum-
me over ader gør desuden, at eventuelle re ekser spre-
des jævnt i vilkårlige retninger.

Re ekser fra de nye vindmøller forventes dermed 
ikke at give væsentlige gener.

Skyggekast ved naboer
Skyggekast er genevirkningen af skyggen fra vindmøl-
levingerne, når vingerne drejer ind mellem solen og op-
holdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal 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 vind-
møller i en gruppe og deres placering i forhold til na-
boboligerne, af de topogra ske forhold og af møllens 
rotordiameter.

Skyggekastet kan virke stressende og dermed forår-
sage eller forværre sygdomme, hvis skyggekastet fal-
der på tidspunkter, hvor man er til stede. Derfor er det 
vejledende anbefalet, at naboer ikke udsættes for mere 
end 10 timer reel skyggekast. Skygger fra de roteren-
de vinger er generende, når det forekommer, men kan 
ikke fremkalde epileptiske anfald ifølge Reference /9/.

For at begrænse skyggekast ved den enkelte nabo, 
kan man ved hjælp af et styreprogram - det såkald-
te skyggestop - stoppe vindmøllen i det tidsrum, hvor 
skyggekastet foregår.

I kapitel 5 er der redegjort for, hvor meget skygge-
kast der vil være ved naboboliger til vindmøllerne ved 
Krusbjergvej. Det er beregnet, at ingen naboboliger vil 
få over 10 timers reel udendørs skyggekast, men én na-
bo vil dog få lige under.

8.2 Afværgeforanstaltninger
De miljømæssige konsekvenser af vindmøller kan i nog-
le tilfælde afværges. Afværgeforanstaltninger er beskre-
vet i de enkelte afsnit, hvor miljøvurderingen har vist, 
at der er problemer. 

I forbindelse med vindmølleprojektet ved Krusbjerg-
vej drejer det sig om visuelle gener samt støj og skyg-
gekast ved naboboliger. 

De visuelle konsekvenser kan ikke afværges, da af-
skærmning omkring vindmøllerne aldrig vil kunne 
skjule selve vindmøllen. Skal eventuelle visuelle gener 
afværges, kan det alene ske tæt på beskueren og der-
med på den enkeltes private grund.

Eventuel afværge af støjgener vil blive udført som 
justeringer på vindmøllerne som beskrevet i kapitel 5.

Eventuel afværge af skyggekast vil blive udført ved 
hjælp af skyggestop i de berørte vindmøller.

8.3 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 arbejder i nærheden af beskyttede om-
råder. Herning Kommune har ligeledes mulighed for at 
stille krav om blandt andet tidspunkt for idriftsættel-
se af vindmøllerne, såfremt særlige hensyn til forhold 
i nærområdet måtte tale herfor.

Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at kra-
vene i VVM-tilladelsen bliver overholdt. Klage fra nabo-
er kan medføre, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge 
ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling, hvis 
miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen. Kommu-
nen kan endvidere kræve dokumentation for, at skygge-
stop er installeret og opfylder kravene i VVM-tilladelsen. 
Kommunen kan herefter om fornødent pålægge ejeren at 
dæmpe støjen, stoppe vindmøllen eller få installeret el-
ler justeret skyggestop, hvis kravene i Vindmøllestøjbe-
kendtgørelsen eller VVM-tilladelsen ikke er overholdt.

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

Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatø-
ren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske proble-
mer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvåg-
ningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornø-
dent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens 
støjniveau og udseende vil sammen med andre uønske-
de miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid væ-
re en konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.

Udkast til overvågningsprogram for 
vindmøller ved Krusbjergvej 
Kommunens byggesagsbehandling og miljøtilsyn skal 
sikre, at kravene i VVM-tilladelsen bliver overholdt.

Herning Kommune tilser, at byggeriet opføres i over-
ensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, herunder 
vejadgang og arbejdsarealer, lysafmærkning af vindmøl-
lerne, totalhøjde, placering af vindmøller og teknikbyg-
ninger i projektområdet og bebyggelsens udformning. 

Støj
Det fremgår af VVM-redegørelsen og miljørapporten, 
at kravene er overholdt ved alle naboer. Overvågning 
af støjen fra vindmølleanlægget vil blive udført efter 
de almindelige tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj 
fra vindmøller, bekendtgørelse nr. 1284 af 15. decem-
ber 2011.

Herning Kommune vil forlange, at mølleejeren gen-
nemfører en støjmåling, herunder også for lavfrekvent 
støj, ved først givne lejlighed, hvor vindforholdene sva-
rer til kravene i bekendtgørelsen om støj fra vindmøl-
ler fra december 2011. Støjmålingerne udføres som be-
skrevet i bekendtgørelsen. 

Resultaterne indsendes til Herning Kommune, så 
snart de foreligger. Støjmålingen skal så vidt muligt 
foretages senest tre måneder efter idriftsættelse.
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Skyggekast 
Ingen naboboliger vil få over 10 timer med skygge-
kast om året.   

Klage fra naboer kan medføre, efter Herning Kom-
mune har vurderet sagen, at kommunens miljøtilsyn 
pålægger ejeren af vindmøllerne at få etableret skyg-
gestop.

Arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed
Tilsyn med arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed ved op-
stilling af vindmøllerne og ved serviceeftersyn og re-
paration bliver varetaget af Arbejdstilsynet.

Sikkerhed for befolkningen
Vindmølleejeren er efter Bekendtgørelse nr. 651 af 26. 
juni 2008 forpligtet til at indberette udført service til 
Energinet.dk og større skader og skader af sikkerheds-
mæssig betydning til Energistyrelsens Godkendelses-
sekretariat for Vindmøller. (Risø)

Oliespild
Der skal foreligge en beredskabsplan for eventuel olie-
spild inden vindmøllerne bliver opstillet. I tilfælde af 
et uheld skal Herning Kommune orienteres efter, man 
har rengjort vindmøllerne og fjernet olien m.v. Even-
tuel vaskevand fra vindmøllerne skal i denne forbin-
delse håndteres som spildevand.

Reetablering af eksisterende forhold
Ved reetablering af eksisterende forhold skal vindmøl-
lerne, herunder fundamenter, tekniske anlæg og instal-
lationer fjernes af vindmølleejer inden ét år efter drif-
ten er ophørt. 

Efter endt drift skal fundamenterne fjernes i hen-
hold til miljømyndighedens krav. Hvis ejeren af den 
matrikel, hvorpå vindmøllen er opstillet, ønsker at de-
le af fundamentet skal forblive liggende i jorden, skal 
grundejeren søge om tilladelse hertil efter den til en-
hver tid gældende miljølovgivning. Dette medfører, at 
miljømyndigheden på nedtagningstidspunktet tager 
stilling til, om miljømyndigheden vil tillade at lade de-
le af fundamentet blive liggende.

Et eventuelt krav om fjernelse af fundamentet vil bli-
ve pålagt grundejeren. Det er således op til ejeren af 
den pågældende matrikel at indgå en privatretslig afta-
le med bygherren om fjernelse af vindmøllen og fun-
damenter efter endt drift, f.eks. i form af en bankga-
ranti. Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden 
ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grund-
ejerens regning.

Foto 8.1 Skyggekast.
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bl.a., blandt andet
ca., cirka
CO2  kuldioxid, kultveilte
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