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Forord

Skive Kommune har modtaget en ansøgning om opstil-
ling af tre til fire nye vindmøller vest for Lindum med 
en totalhøjde på op til 150 m. 

Området er i Temaplan for vindmøller - Skive Kom-
mune udlagt til vindmøller. Forslaget med fire vindmøl-
ler vil medføre en udvidelse af rammeområdet. Det er 
i planlægningen forudsat, at de fire eksisterende vind-
møller ved Batum nedtages ved realisering af de nye 
vindmøller.

Planlægningen for vindmøllerne ved Lindum udar-
bejdes parallelt med planlægningen for yderligere fi-
re vindmøller syd for Åsted, idet samspillet mellem de 
to grupper skal vurderes. Endvidere kan projektet ved 
Åsted heller ikke realiseres uden en nedtagning af de 
fire vindmøller ved Batum.

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

VVM er et begreb for - og en forkortelse af - vurde-
ring af virkning på miljøet. Dette hæfte er denne VVM-
redegørelse for de nye møller ved Lindum.

Skive Kommune har afholdt en foroffentlighedsfa-
se i marts 2010, hvor der indkom én bemærkning fra 
offenligheden. Bemærkningen gav udtryk for frygt af 
konsekvenserne for boligerne øst for området samt be-
kymring for de landskabelige oplevelser. VVM-redegø-
relsen behandler disse emner i kapitel 4 og 5. 

Skive Kommune har endvidere gennemført en hø-
ring af berørte myndigheder. Her har særligt Viborg 
Stiftsøvrighed ønske om belysning af påvirkning af 

oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet. Særligt Tho-
rum, Selde og Åsted Kirker.  

VVM-redegørelsen er udvidet, så den endvidere ud-
gør en miljørapport, og dermed samtidig opfylder lov-
givningen om miljøvurdering af planer og programmer. 
Miljørapporten skal - ud over de emner som behand-
les i VVM-redegørelsen - gøre rede for påvirkningen 
af menneskers sundhed, de relevante aspekter af den 
nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, 
hvis  planen ikke gennemføres. Endvidere skal miljø-
rapporten gøre rede for, hvorledes kommunen overvå-
ger, at hensynet til miljøet bliver varetaget.

Nærværende rapport indeholder miljørapportens ik-
ke tekniske resumé, hvori miljøvurderingens væsent-
ligste pointer er gengivet. Det ikke tekniske resumé er 
ligeledes trykt som selvstændigt dokument, så det kan 
læses separat sammen med f.eks. kommuneplantillæg-
get for vindmølleområdet.

Samlet set er vindmølleprojektet ved Lindum beskre-
vet i følgende fire dokumenter:

* Nærværende VVM-redegørelse og miljørapport.
* Et selvstændigt ikke teknisk resumé.
* Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommune-

plan 2009 – 2021 for Skive Kommune - Vindmøller 
ved Lindum.

* Forslag til lokalplan nr. 239 - Vindmølleområde Lin-
dum.
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Kort 1.1 Vindmøllernes placering i Skive Kommune

Vindmøllernes placering ved Lindum. 
0
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Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre lokale elementer
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navhøjde 79,5 m, 
3 MW Lindum

120 m rotor, 
navhøjde 90 m 
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74 m mølle 
ca. 850 kW 

Landsbykirke

75
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1 Indledning 

Skive Kommune har modtaget en ansøgning om opstil-
ling af tre til fire vindmøller vest for Lindum. Ved pro-
jektets gennemførelse vil fire vindmøller ved Batum 
blive nedtaget. Nedtagelsen kan ske i samarbejde med 
et vindmølleprojekt syd for Åsted. Området ved Lin-
dum, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er i Temaplan 
for vindmøller – Skive Kommune udlagt til vindmøller. 
Rammeområdet skal udvides mod nord, hvis hovedfor-
slaget med fire vindmøller skal realiseres. 

1.1 Forslag og alternativer
Hovedforslag 
Hovedforslaget består af fire vindmøller med en kapa-
citet på 3,0 MW hver. De vil få en totalhøjde på 130 m, 
hvilket er tyve meter mindre end i ansøgningen. Nav-
højden vil være 79,5 m, og rotordiameteren 101 m. Så-

ledes bliver den relative størrelse mellem navhøjde og 
rotordiameter på 1:1,26 og proportionerne ligger der-
med inden for det interval, som vejledningen til vind-
møllecirkulæret og kommuneplanen anbefaler.

I projektforslaget er vindmøllerne sat ret tæt med 
en afstand på cirka 330 m for at udnytte området opti-
malt. Det medfører, at den horisontale udbredelse bli-
ver så lille som muligt. 

Alternativer
Der er redegjort for et alternativ med tre vindmøller, 
der adskiller sig fra hovedforslaget ved, at den nordlig-
ste vindmølle er fjernet. Der har tidligere være under-
søgt en lidt anden orientering af rækken med tre min-
dre vindmøller, som alle stod inden for det udlagte ram-
meområde. Dette forslag er ikke behandlet videre, da 
det ikke udnytter de lokale vindressourcer optimalt. 

0-alternativet
Ved 0-alternativet vil vindmøllegruppen ikke blive op-
ført, og de eksisterende vindmøller ved Batum vil bli-

ve stående, til de er nedslidte, hvilket kan være om 10 
– 20 år. 

Hvis projektet syd for Åsted realiseres, vil Skive 
Kommune også kræve vindmøllerne ved Batum nedta-
get af Åstedprojektet, og 0-alternativet vil således blive, 
at der ikke etableres nye vindmøller vest for Lindum.

1.2 Fokusområder
Projektområdet ligger ved Lindum i Nordsalling, ved 
Batum Kalkværk ud mod Fur Landevej. Møllerne pla-
ceres på skråningen ned til Møjbæk, en udløber af Hin-
nerup Å, som løber i bunden af ådalen. 

Området er omgivet af et storbølget landskab med 
intensivt opdyrkede, åbne flader. Landskabet hæver 
sig over ådalene omkring Hinnerup Å og Møjbæk, og 
områdets landsbyer er placeret på små bakkeøer. Mod 
nordøst hæver terrænet sig dramatisk ud mod kysten.  

Rapporten beskriver, analyserer og vurderer vind-
møllernes indflydelse på omgivelserne med særligt fo-
kus på følgende:
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Rotordiameter

Vin
ge

Nav
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rn

Oplevelsen fra nærmeste byer og landsbyer
Inden for en afstand på 4,5 km fra projektområdet lig-
ger Selde, Junget, Thorum, Tøndering og Åsted lands-
byer samt Fur By. Desuden ligger Durup godt fem ki-
lometer fra mølleområdet. 

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

Visuel påvirkning af kulturlandskabet 
Indenfor en afstand af 4,5 km fra projektområdet lig-
ger Selde, Junget, Thorum, Tøndering og Åsted Kir-

ker, hvoraf Selde Kirke er den nærmeste. Den ligger 
ca. 1,8 kilometer nordøst for den nordligste nye vind-
mølle ved Lindum. 

Rapporten vurderer, hvorledes vindmøllerne påvirk 
er oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet. Endvidere 
vurderer rapporten, hvorledes udsynet fra kirkegårde-
ne bliver påvirket. Se vurderingen i afsnit 4.5.

Visuel påvirkning af landskabet 
Vindmøllerne opstilles i et jordbrugsområde, og pro-
jektområdet er omfattet af kystnærhedszonen.

Rapporten vurderer i kapitel 4 møllernes visuelle på-
virkninger af landskabet.

Visuel samspil med andre vindmøller
Lovgivningen kræver, at rapporten vurderer det visu-
elle samspil med eksisterende vindmøller inden for en 
afstand af 28 gange møllens totalhøjde. 

Rapporten vurderer derfor, hvorledes de nye vind-
møller bliver oplevet sammen med eksisterende vind-
møller inden for denne afstand. 

I vindmøllernes nærzone står idag tre grupper vind-
møller, som har en størrelse, som gør det relevant at vur-
dere samspillet. Det drejer sig om fire møller ved Ba-
tum, fire ved Sverrig og tre ved Tøndering. Desuden står 
der en del mindre vindmøller med effekter under 450 
kW. Se vurderingen i afsnit 4.5. Samspil med de plan-
lagte vindmøller ved Åsted, vil ligeledes blive vurderet. 

Støj og skyggekast ved naboboliger
Rapporten vurderer, hvordan naboboligerne samt de 
nærmeste boligområder bliver påvirket af støj og skyg-
gekast fra vindmøllerne.

Påvirkning af beskyttet natur
Søen ved det gamle kalkgraveområde syd for Batumvej, 
samt Møjbæk er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. 

Rapporten vil vurdere om vindmølleprojektet påvir-
ker området og i givet fald hvilke afværgeforanstaltnin-
ger, der er påkrævet.

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 og er også et selvstændigt dokument.

Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nær-
mere for projektet og for de aktiviteter, der er forbun-

Figur 1.2 Principtegning af vindmølle
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tur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugs-
mæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun op-
stilles vindmøller på arealer, der er specifikt udpegede 
til formålet i en kommuneplan. 

Området ved Lindum er i Temaplan for vindmøller -  
Skive Kommune udlagt som vindmølleområde til op-
sætning af møller på maksimalt 150 meter totalhøjde. 

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

Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til 
kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til om-
givelserne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstil-
les nærmere nabobeboelse end fire gange møllens to-
talhøjde. 

Totalhøjden på projektets vindmøller er 130 m, og 
det medfører en mindsteafstand på 520 meter til nabo-
beboelse. Kravet er opfyldt for alle naboboliger. Nær-
meste nabobeboelser ligger 521 meter fra vindmøller-
ne. Se kort 5.1 og tabel 5.2.

Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere bestem-
melser og vejledninger for blandt andet størrelsesforhol-
det mellem rotordiameter og navhøjde samt afstanden 
mellem vindmøllegrupper. I vejledningen er det tilrå-
det, at vindmøllens harmoniforhold vurderes i hvert pro-
jekt ud fra de lokale forhold. Som udgangspunkt vil et 
forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,35 mellem navhøjden og 
rotordiameteren give den mest harmoniske vindmølle.

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

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

Det åbne land
Ifølge Støjbekendtgørelsen må støjbelastningen fra 
vindmøller i det mest støjbelastede punkt ved uden-

dørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land 
ikke overstige 44 dB(A) ved en vindstyrke på 8 m/s  
og 42 dB(A) ved en vindstyrke på 6 m/s. Det mest støj-
belastede punkt kan ligge op til 15 m fra boligen.

Støjfølsomme arealer
Støjfølsomme arealer er områder, der i kommuneplan-
lægningen er udlagt til boliger, institutioner, sommerhu-
se, kolonihaver eller som rekreative områder og områder, 
der anvendes til støjfølsom anvendelse. Skive Kommune 
har vurderet, at boligerne langs Skivevej i Lindum ikke 
er et støjfølsomt område, da de ikke ligger som en sam-
let bebyggelse. Derimod er Åsted vurderet at være en 
samlet bebyggelse, og dermed en støjfølsom arealanven-
delse. I sådanne områder må der i det mest støjbelastede 
punkt maksimalt være en støjbelastning fra vindmøller 
på 39 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 37 dB(A)  
ved 6 m/s. Til sammenligning vil den naturlige bag-
grundsstøj, der er forårsaget af vindstøj i bevoksning 
ved boliger, normalt ligge på 45 – 50 dB(A) ved vind-
styrker på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind.

Støjberegning af vindmøllerne
Når man ønsker at opføre vindmøller, skal man ind-
sende en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal 
blandt andet indeholde en rapport med godkendte må-
linger af støjudsendelsen - kildestøjen - fra et eller fle-
re eksemplarer af den anmeldte vindmølletype. På bag-
grund af rapportens anførte kildestøj skal der forelig-
ge en beregning af støjen ved nabobeboelser til det an-
søgte projekt. 

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

For at sikre, at lovens krav bliver overholdt, vil Ski-
ve Kommune kræver, at der efter idriftsættelse af vind-
møllerne bliver foretaget en støjmåling af vindmøller-
nes kildestøj med efterfølgende beregning af støjen fra 
vindmøllerne ved alle naboer, der ifølge tabel 5.3 ligger 
mindre end 2 dB(A) under grænseværdien. Målingen vil 
skulle foretages ved vindhastighederne 5,5 – 6,5 m/s og  
7,5 – 8,5 m/s.

det med anlægs- og driftsfasen, og med en senere ned-
tagning af møllerne.

Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, beskriver, 
analyserer og vurderer landskabet og vindmøllernes 
påvirkning af landskabet. Analysen anvender blandt 
andet visualiseringer af møllerne i landskabet.

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

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

Syvende kapitel, Andre forhold, redegør for 0-alter-
nativet samt for areal udtaget af landbrugsdrift, led-
ningsanlæg og telesignaler samt socioøkonomiske kon-
sekvenser af projektet.

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

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

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

Vindmøllecirkulæret
Cirkulære nr. 9295 af 22. maj 2009, Cirkulære om plan-
lægning for og landzonetilladelse til opstilling af vind-
møller, med tilhørende vejledning, kaldes i daglig tale 
vindmøllecirkulæret. 

Vindmøllecirkulæret pålægger kommunerne at tage 
omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at ud-
nytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, na-
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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 dis-
se arter og naturtyper negativt, som hovedregel ikke 
kan tillades. Natura 2000 omfatter EF- habitatområ-
der, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. 

Habitatområder
Projektområdet ved Lindum ligger cirka 1,5 km syd 
for EF-Habitatområde nr. 221: Risum Enge og Selde 
Vig. Se kort 6.1. 

Et EF-habitatområde er udpeget for at beskytte og be-
vare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som 
har betydning for EU. For habitatområder indebærer gun-
stig bevaringsstatus typisk, at arealet med den pågældende 
habitatnaturtype skal være stabilt eller stigende, mens det 
for arter gælder, at såvel bestandene som arealerne af de 
levesteder, de er tilknyttet, skal være stabile eller stigende. 

Medlemslandene skal i henhold til habitatdirektivets 
artikel 12 indføre en streng beskyttelse af en række dy-
re- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et 
af de udpegede habitatområder eller udenfor. Disse arter 
fremgår af direktivets bilag IV. For dyrearter som fremgår 
af direktivets bilag IV forbydes blandt andet beskadigel-
se eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder.  

VVM-redegørelsens kapitel seks, Øvrige miljøkon-
sekvenser, omfatter en undersøgelse  af  vindmøller-
nes betydning for de beskyttede arter og arealer, som 
ligger til grund for udpegningen.

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

National naturbeskyttelse
Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, Be-
kendgørelse af lov om naturbeskyttelse, er kendt som 

Naturbeskyttelsesloven, der har til formål at værne om 
landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan 
ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menne-
skets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. 

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

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

Indenfor projektområdet ligger Møjbæk, der er  om-
fattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Rapporten be-
skriver bækken og påvirkning af den fra vindmøller-
ne samt afværge- eller beskyttelsesforanstaltninger. 
Reference /1/ 

Fortidsminder
Paragraf 18 i Naturbeskyttelsesloven indeholder be-
stemmelser for arealerne omkring fortidsminder, som 
er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Er 
et fortidsminde fredet efter museumsloven må der ik-
ke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 
100 meter fra fortidsmindet. 

Inden for projektområdet er der ingen beskyttede 
eller fredede kulturminder, men det er undersøgt, om 
de registrerede fredede fortidsminder, der ligger i nær-
heden af projektområdet, har landskabelig værdi som 
kulturhistoriske elementer i landskabet, og om vind-
møllerne vil påvirke oplevelsen af disse fortidsminder.

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

se af jordarbejder m.v., herunder arkæologiske og na-
turhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil.

Arkæologisk undersøgelse
Før arbejdet går i gang, giver paragraf 25 i Museums-
loven bygherrer mulighed for at anmode det kulturhi-
storiske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbej-
det indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige 
fortidsminder. 

Såfremt museet vurderer, at en sådan risiko forelig-
ger, skal sagen forelægges kulturministeren. Museets 
udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i gi-
vet fald vil være nødvendigt at gennemføre en arkæo-
logisk undersøgelse.

Der er i forbindelse med debatfasen for dette projekt 
rettet henvendelse til Museum Salling, som har vurde-
ret, at det er nødvendigt med en forudgående afgrav-
ning af projektområdet.

Sten- og jorddiger
Paragraf 29 i Museumsloven omfatter bestemmelser 
vedr. sten- og jorddiger. Der må ikke foretages ændring 
i tilstanden af registrerede sten- og jorddiger. 

Ifølge arealinfo.dk ligger der i - eller tæt ved - møl-
leområdet to jorddiger, som er beskyttet efter Muse-
umsloven.  Der skal ved opstilling af vindmøllerne og 
etablering af tilkørselsveje m.m. drages omsorg for, at 
de pågældende diger ikke bliver beskadiget.

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

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

Samtidig er det fastsat i Bekendtgørelse nr. 1335 af 
6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og 
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private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af 
lov om planlægning, at der ved planlægning for vind-
møller med en totalhøjde over 80 m eller for mere end 
tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegø-
relse, der indeholder en vurdering af projektets virk-
ning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse.

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

VVM-bekendtgørelsens § 7 fastlægger, at VVM-re-
degørelsen på passende måde skal påvise, beskrive og 
vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virk-
ninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, 
luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv 
samt samspillet mellem disse faktorer.

VVM-redegørelsen sikrer således en detaljeret vur-
dering af vindmølleprojektet og dets omgivende mil-
jø, både på kort og lang sigt. 

Ikke blot hovedprojektets konsekvenser, men også 
væsentlige alternativers konsekvenser, skal undersø-
ges og beskrives på det foreliggende grundlag. Herun-
der skal VVM-redegørelsen belyse et 0-alternativ, som 
er konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres, el-
ler med andre ord, at de eksisterende forhold fortsætter.

Det er ligeledes et krav, at de foranstaltninger, der 
tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og 
om muligt neutralisere de skadelige virkninger på mil-
jøet, bliver beskrevet i VVM-redegørelsen.

Lov om miljøvurdering
Den kommunale planlægning for vindmøllerne skal i 
henhold til Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 
2009, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af pla-
ner og programmer, være vurderet i en miljørapport. I 
henhold til loven har der været foretaget en høring af 
berørte myndigheder, hvor blandt andre Statens Luft-
fartsvæsen er blevet hørt. Statens Luftfartsvæsens krav 
om, at møllerne ved Lindum skal markeres med et kon-

stant lysende, lavintensivt, rødt lys, behandler VVM-
rapporten i afsnit 7.

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

Lov om fremme af vedvarende energi
Lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af ved-
varende energi har som mål at fremme produktionen af 
vedvarende energi med henblik på at nedbringe afhæn-
gigheden af fossile brændstoffer, sikre forsyningssik-
kerheden og reducere udslippet af CO2 og andre driv-
husgasser. Loven har ingen bestemmelser med krav til 
eller konsekvenser for udarbejdelse af VVM-redegø-
relser eller miljøvurderinger, men indeholder fire ord-
ninger af betydning for opsætning af vindmøller, idet 
de skal fremme accepten af vindmøller i lokalbefolk-
ningen. De fire ordninger er:

1. Værditabsordningen pålægger vindmølleopstille-
ren at betale for værditab på ejendomme forårsa-
get af opførelsen af vindmøllerne. Mener en ejen-
domsbesidder at få værditab, kan ejeren søge værdi- 
tabet betalt af vindmølleopstilleren. 

 Ansøgning sendes til Energinet.dk, der efter kom-
munens endelige vedtagelse af planerne nedsætter 
en kommission, som vurderer værditabet.  Kommis-
sionen besigtiger forholdene ved ansøgerboligerne, 
og vurderer værditabets omfang ud fra en analyse af 
påvirningen fra vindmøllerne ved den enkelte ejen-
dom.

 Ejeren af vindmøllerne er pligtig til at afholde et mø-
de om værditabsordningen senest fire uger før udlø-
bet af den offentlige høring af planerne, som normalt 
varer otte uger. Ejere af fast ejendom inden for en 
afstand af seks gange totalhøjden fra vindmøllerne 
kan gratis få vurderet eventuelt værditab, mens eje-
re i større afstand skal betale 4.000 kr for at få vur-
deret eventuelt værditab.

2. Køberetsordningen giver fastboende, myndige per-

soner inden for en afstand af 4,5 km fra vindmøller-
ne ret til at købe andele i vindmøllerne. Vindmølle-
opstilleren er pligtig til at udbyde 20 % af kapacite-
ten i andele. Andelsprisen må kun indeholde de for-
holdsmæssige anlægsudgifter, så andelsprisen for op-
stilleren og andelshaverne er forholdsmæssigt ens. 
Bliver alle 20 % andele ikke solgt, skal de udbydes 
i hele kommunen.

 Vindmølleopstilleren er pligtig til at udarbejde et ud-
budsmateriale for vindmølleandelene. Energinet.dk 
skal vurdere og godkende materialet.

 Vindmølleopstilleren er ikke forpligtiget til at afhol-
de et møde om udbud af vindmølleandelene. Men der 
er en forpligtigelse til tydelig annoncering. 

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

Kort 1.2 Råstofgraveområde Batum
Råstoftilladelse

Råstofgraveområde
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Reference /3/

N

Kort 1.3 Kommunegrænser 

10 km grænse

Ved Lindum drejer det sig om 12 MW, i alt 1.056.000 
kr. Energinet.dk. administrerer puljen.  

 På baggrund af ansøgning kan Energinet.dk give til-
sagn om tilskud til udgifter, som kommunalbesty-
relsen afholder til 1) anlægsarbejder til styrkelse af 
landskabelige og rekreative værdier i kommunen og 
2) kulturelle og informative aktiviteter i lokale for-
eninger m.v. med henblik på at fremme accepten af 
udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

 
4. Garantiordning giver vindmøllelaug med mindst 10 

medlemmer en lånegaranti på 500.000 kr.

Skive Kommune har besluttet, at ansøgte midler pri-
mært bliver anvendt i nærområdet til vindmølleplace-
ringerne, da det er her, miljøpåvirkningen fra vindmøl-
lerne er størst. Midlerne skal anvendes med stor grad 
af borgerinddragelse. 

Midlerne bliver fordelt efter en fast fordelingsnøg-
le, så 50 procent af midlerne direkte bliver tildelt lo-
kalsamfundene via Landsbyudvalget. Tyve procent af 

midlerne bliver via kommunens naturafdeling anvendt 
lokalt til naturgenopretning og forbedrede adgangsfor-
hold til naturen. Tyve procent af midlerne bliver for-
delt til klima- og energiafdelingens arbejde i hele Ski-
ve kommune og ti procent af midlerne bliver overført 
til projektudvikling.

1.5 Planlægning
Regional råstofplan
Region Midt har udarbejdet en råstofplan. Vest og nord-
vest for vindmølleområdet ligger Råstofgraveområde 
Batum, hvor der udvindes kalk. Udvindingen er afsluttet 
syd for Batumvej, men fortsætter nord for vejen. Vind-
møllerne står uden for graveområdet.

Kommuneplanen
Planlægning i det åbne land, og herunder vindmølle-
planlægningen for vindmøller med totalhøjde under 

150 meter, er overgået til kommunerne med struktur-
reformen, der nedlagde amterne. 

Med vedtagelsen af den nye kommuneplan for Ski-
ve Kommune, er planlægningen for det åbne land i Re-
gionplan 2005 for Viborg Amt, afløst af retningslinjer-
ne i Kommuneplan 2009 – 2021 for Skive Kommune.  
Reference /2/  

Projektområdet ligger ved Lindum i Nordsalling i 
Skive Kommune, og vil i mellem- og fjernzonen, me-
re end 10 kilometer fra vindmøllerne, i begrænset om-
fang påvirke landskabsoplevelsen i Vesthimmerlands 
og Morsø Kommuner. Se kort 1.3.

I den forudgående debatfase og i høringen af berørte 
myndigheder er Vesthimmerlands og Morsø Kommu-
ner blevet hørt. Der er i VVM-redegørelsen ikke fun-
det væsentlige gener af oplevelsen af landskabet i Mor-
sø og Vesthimmerlands Kommuner. Som det fremgår 
af kort 1.4, er projektområdet ved Lindum omfattet af 
flere udpegninger i Kommuneplan 2009 – 2021 for Ski-
ve Kommune. Reference /4/. I det følgende beskrives 
projektets forhold til disse udpegninger.

Jordbrugserhvervet
Projektområdet ligger i primært jordbrugsområde, se 
kort 1.4. Retningslinjerne i Kommuneplan 2009 – 2021 
for Skive Kommune foreskriver, at der i disse områ-
der ikke kan meddeles tilladelse til byggeri eller anlæg, 
som forhindrer eller vanskeliggør den jordbrugsmæs-
sige udnyttelse, med mindre en samlet samfundsmæs-
sig afvejning tilsiger det. Se afsnit 7.2 om udtaget are-
al af landbrugsdrift.

Landskabet mellem byerne
Det er Skive Kommunes Byråds mål, at der skal væ-
re plads til natur i landbrugslandet, og landskabsvær-
dier og lokale kulturhistoriske værdier skal beskyttes 
og bevares.

Retningslinjer for byggeri og anlægsarbejder i land-
skabet mellem byerne angiver, at sådant skal udfor-
mes og placeres under hensyn til landskabsværdier, ge-
ologiske værdier og kultur- og naturværdier, som ik-
ke må forringes, med mindre det sker som led i et pro-
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jekt, der ud fra en samlet betragtning er fordelagtigt 
for disse værdier.

Projektets indvirkning på disse værdier er vurde-
ret i denne VVM. Se afsnit 4, Landskabelige forhold.

Særlige beskyttelsesområder
Skive Kommuneplan 2009 – 2021 udpeger særlige be-
skyttelsesområder på baggrund af områdernes indhold 
af naturværdier og kulturhistoriske, geologiske og land-
skabelige værdier. Møjbæk, der gennemskærer vind-
mølleområdet ved Lindum, er en del af de særlige be-
skyttelsesområder og er udpeget i kraft af dens funkti-
on som økologisk forbindelseslinje, der skal understøt-
te skabelsen af et sammenhængende naturnet i kom-

munen. Se kort 1.4. Naturnettet skal beskytte og for-
bedre levevilkårene for dyre- og plantelivet. Indgreb i 
de særlige beskyttelsesområder, der ændrer i arealer-
nes naturtilstande, må kun ske, hvis det medfører bedre 
levevilkår for dyr og planter, eller hvis bedre mulighe-
der for landskabelige oplevelser kan opveje indgrebet. 

Vindmøllernes yderkant af fundamentet skal holde 
en afstand til vandløbets øverste kant på otte meter. Se 
kapitel 6.3 Naturbeskyttelse.

Særlige drikkevandsinteresser
Projektområdet ligger på grænsen til et område med 
særlige drikkevandsinteresser. Opstilling af vindmøl-
ler i projektområdet vil ikke påvirke disse interesser.

Kirker og kirkeomgivelser
Naturbeskyttelsesloven beskytter kirkeomgivelser i form 
af en byggelinje i en afstand på 300 meter fra kirkerne.

Kirkernes landskabelige betydning trues imidlertid 
af strukturudviklingen inden for landbruget, etablering 
af større tekniske anlæg og uhensigtsmæssig beplant-
ning, og derfor har Skive kommune suppleret kirkebyg-
gelinjerne med udlæg af beskyttelseszoner omkring de 
vigtigste kirkeomgivelser. Zonerne skal sikre, at byg-
geri og beplantning ikke forringer udsigten til kirker-
ne eller slører markante placeringer i landskabet. Inden 
for kirkeomgivelserne må hensynet til kirkernes betyd-
ning som monumenter i landskabet og i landsbymiljø-

N

Reference /4/

Kort 1.4 Natur, miljø og kulturforhold

Projektområde
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et ikke tilsidesættes ved opførelse af bygninger, tekni-
ske anlæg med videre.

I følgende byer og landsbyer i vindmølleområdets 
nærzone er der udlagt beskyttede kirkeomgivelser: Sel-
de, Junget, Thorum, Tøndering og Åsted. 

Umiddelbart uden for nærzonen, syd for projektom-
rådet, ligger Rybjerg Kirke ved Kirkeby. Der er også 
udlagt kirkeomgivelser ved denne kirke, som breder 
sig ind i nærzonen.

Påvirkningen af oplevelsen af kirkerne i kulturland-
skabet og udsigter fra kirkerne belyser denne VVM i 
kapitel 4, Landskabsbeskrivelse.

Kulturhistorie
Retningslinjerne for beskyttelse af kulturhistorie omfat-
ter begrænsninger for byggeri, anlægsarbejde og andre 
indgreb, som forringer oplevelsen eller kvaliteten af de 
kulturhistoriske værdier. Terrænregulering, ændring af 
vandstand samt vejforløb og opdyrkning opfattes lige-
ledes som ændringer, der beskyttes imod.

Projektområdet ved Lindum ligger uden for udpeg-
ninger af kulturhistoriske interessepunkter eller be-
skyttelsesværdige kulturmiljøer, og projektområdet-
vurderes af have ubetydelige effekt i den sammenhæng.

Kulturhistoriske forhold belyses og vurderes i den-
ne VVM i kapitel 4 Landskabsbeskrivelse.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en cirka tre kilometer bred plan-
lægningszone, som er udlagt i overensstemmelse med 
statslige interesser i kommuneplanlægningen. 

Møllerne ved Lindum ligger alle inden for kystnær-
hedszonen, som er en national udpegning. Se kort 1.4.  
Planloven fastsætter, at det er kommunernes opgave at ud-
stikke retningslinjer for arealanvendelse i kystnærhedszo-
nen, som er en planlægningszone og ikke en forbudszone.

I kystnærhedszonen har Skive Kommune vedtaget 
retningslinjer for planlægningszonen. Det er vedtaget, 
at der i zonen kan planlægges byggeri og større tekni-
ske anlæg, der er afhængig af en kystnær lokalisering 
eller nødvendig for at udnytte allerede foretagne sam-
fundsmæssige investeringer. Desuden kan der gives 
konkrete tilladelser til byggeri og anlæg, hvis det an-

søgte har helt underordnet betydning i forhold til nati-
onale interesser, og er i overensstemmelse med de al-
mindelige retningslinjer for det åbne land. Reference /2/

De nye vindmøller er ikke afhængige af den kyst-
nære lokalisering, og der er ikke foretaget samfunds-
mæssige investeringer. Projektområdet er i Temaplan 
for vindmøller udlagt som nyt vindmølleområde med 
den begrundelse, at byrådet har en vision om at sane-
re kystnærhedszonen for mindre møller. Ved opstilling 
af nye og større vindmøller, og nedtagning af udtjen-
te, vil kystnærhedszonen fremstå mere harmonisk på 
grund af større ensartethed og lavere omdrejningsha-
stighed på møllernes rotorer.

Rammebestemmelser
Nordsalling
I kommuneplanens hæfte 5 beskrives planbestemmel-
serne for byer, landsbyer, sommerhusområder og an-
læg i det åbne land. Reference /6/

Projektområdet ligger i det åbne land, som er omfat-
tet af rammebestemmelser, som blandt andet fastlæg-
ger principper for arealanvendelse. Der er ikke udlagt 
specifikke rammer for projektområdet. De nærmeste 
planlagte områder er Åsted landsby og et oplevelses-
område ved Cirkusskolen i Lindum.

Øvrig planlægning 
Afstand til offentlige veje
For overordnede og vigtige veje har Vejdirektoratet og 
Miljøministeriet fastlagt en mindsteafstand til vind-
møller på 1,7 vingediametre eller minimum 250 meter. 
For kommunale offentlige veje er det den enkelte kom-
mune, som fastsætter retningslinjerne. Skive Kommu-
ne har fastsat, at vindmøller skal stå med en afstand til 
vejskel på minimum 1,5 gange afstanden fra centrum 
af rotoren til den yderste vingespids.

Øst for vindmølleområdet passerer Fur Landevej, 
der er en kommunal landevej, som forbinder Salling 
og Fur. Vindmøllerne vil stå minimum 130 meter fra 
landevejen. Afstanden fra nordligste mølle til vejskel 
for den mindre bivej Batumvej, er 52 meter, der svarer 

til godt en vingelængde. Batumvej vil blive omlagt, så 
den i et blødt sving passerer den nordligste vindmølle 
i en afstand på 1,5 gange rotorradius, det vil sige 75,5 
meter, se kort 3.1. Vejenes nærmere placering bliver 
fastlagt i lokalplanen. 

Sikkerheden for færdsel på de to veje er vurderet i 
kapitel 3.

Plan09 Landskabsstrategi for Selde
Der er i perioden januar 2008 til december 2009 udar-
bejdet landskabsstrategier for fem case-områder i Ski-
ve Kommune, som samlet repræsenterer kommunen 
som helhed. Reference /7/.

Landskabsstrategien fokuserer på bosætning og rekre-
ativ anvendelse af landskabet og naturen, punkter og for-
bindelser. I projektområdets nærområde nævnes alterna-
tiv anvendelse af kalkgraven, som med fordel vil kunne 
udnyttes til rekreative formål efter endt udnyttelse. Ek-
sempelvis som westernby for de mange hesteinteressere-
de i Salling. Se nærmere i kapitel 4 Landskabsbeskrivelse.

Landskabsanalyse
På baggrund af de gode erfaringer med landskabsana-
lyserne i Plan09 blev det besluttet at foretage en fuld-
stændig områdeanalyse for hele Skive Kommune. 

Landskabsanalysen inddeler kommunen i syv land-
skabsegne, baseret på topografi og visuel fremtrædel-
sesform. 

Efterfølgende er egnene opdelt i 331 landskabsom-
råder efter 11 forskellige landskabstyper. Forklaringer 
til inddeling og beskrivelser kan læses på kommunens 
hjemmeside, hvor der findes en introduktion og en be-
skrivelse af landskabsegne og landskabsområder. Re-
ference /8/.

Energiforsyning
Byrådet i Skive Kommune har sat sig følgende mål:

• At Skive kommune som geografisk område skal væ-
re CO2 neutral i 2029.

• At Skive Kommune som kommunal virksomhed 
samlet reducerer sin udledning af CO2 med 3 % pr. 
år og er helt CO2 fri i år 2042.
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Kort 1.5 Temaplanens udlægning af vindmølleområder

• At det lokale erhvervsliv inddrages aktivt med alle 
sine kompetencer i bestræbelserne på en CO2-reduk-
tion.

• At lokale muligheder afprøves, samtidig med at der 
fortsat satses på kollektiv varmeforsyning.

Gennem planlægning ønsker man på sigt at lokali-
sere placeringsmuligheder for vindmøller med en sam-
let nyinstalleret effekt på 150 MW, og desuden se på 
mulighederne for brug af mikromøller i bymæssig be-
byggelse og regler for opsættelse af husstandsmøller.

Vindmølleplanlægning
Skive Kommune har forpligtet sig til at gøre en særlig 
indsats på klima- og energiområdet, da kommunen blev 
udpeget som én af de tre første energibyer i Danmark.

Planen understøtter den politiske aftale, at vedva-
rende energi skal dække 20 % af Danmarks energi-
forbrug i 2011, og aftalen mellem Miljøministeren og 
Kommunernes Landsforening om at skaffe plads til 75 
MW vindmøllekapacitet i hvert af årene 2010 og 2011.

Skive Kommune har til brug for langsigtet planlæg-
ning i 2009 vedtaget Temaplan for vindmøller - Skive 
Kommune. Reference /9/.

Skive Kommune rummer vindmøller, som produ-
cerer cirka tre procent af landets vindenergi. Mange af 

møllerne er mere end 10 år gamle, og flere er uheldigt 
placerede i landskabet. 

Temaplanen er udarbejdet som grundlag for den 
fremtidige planlægning for vindmøller, som tilsigter 
opførelse af større og mere tidssvarende møller på bed-
re placeringer.

Temaplanen, som er udarbejdet som tillæg til Kom-
muneplan 2009 – 2021 for Skive Kommune, opstiller en 
række retningslinjer for opstilling af vindmøller, hvor-
af de væsentligste er:

• Vindmøller skal placeres på ret linje og med samme 
indbyrdes afstand.

• Vindmøllerne i det enkelte område skal fremtræde 
ens.

• Navhøjden skal følge en ret linje, som enten er vand-
ret eller skrå som følge af et skrånende terræn.

• Forholdet mellem rotordiameter og tårn på den en-
kelte mølle må ikke være mindre end 1,1 og større 
end 1,3.

• Lokalplaner for vindmølleområder skal sikre, at in-
gen nabobeboelse påføres mere end 10 timer skyg-
gepåvirkning årligt fra vindmøller.

De planlagte vindmøller placeres på en ret linje og 
vil fremtræde ens. De opstilles med en indbyrdes af-
stand på cirka 330 – 345 meter. Forskellen er så lille, 
under fem procent, at den betragtes som uvæsentlig. 

Harmoniforholdet mellem tårn og rotorer er 1:1,27.
I forbindelse med foroffentlighedsfasen til vindmøl-

leplanlægningen ved Lindum i marts 2010 blev det klart, 
at et vindmølleprojekt ved Åsted skal ses i snæver sam-
menhæng med vindmølleprojektet ved Lindum. Dette 
primært i forhold til påvirkning af landskabskvaliteter-
ne, herunder relationen til de eksisterende vindmøller 
ved Batum. Vindmøllerne ved Batum vil i forbindel-
se med projekterne blive taget ud af drift og nedlagt.

I Temaplanen er projektområdet udlagt som nyt vind-
mølleområde til store vindmøller. Der kan opstilles 3 – 4 
vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m. Vindmøl-
lerne skal hver især have en effekt på minimum 2,3 MW.

For at gennemføre projektet skal der udarbejdes et 
kommuneplantillæg, som i henhold til Vindmøllecirku-

læret blandt andet fastlægger bestemmelser for møller-
nes forventede maksimale antal og størrelse samt den 
afstand, der skal være mellem vindmøllerne af hensyn 
til en effektiv udnyttelse af vindenergien. 

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

VVM-tilladelse
Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og 
lokalplanen vil Skive Kommune udarbejde en VVM-
tilladelse til vindmøllerne ved Åsted. Tilladelsen kan 
blandt andet rumme miljøkrav om eksempelvis skyg-
gekast, højde og belysning.   

Kort 1.5 Det skraverede område er vindmølleområdet. 
Reference /9/

Foto 1.1 Smil og solfangeranlæg i Skive Kommune. 
Foto: Carl Stephansen, Energi Midt.
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Kort 2.1 Placering af møller, veje og arbejdsarealer ved hovedforslaget

250 meterKort 2.2 Placering af møller, veje og arbejdsarealer ved alternativet

Arbejdsvej

Ny vindmølle

Arbejdsareal

Eksisterende vej

Omlagt vej

Signaturer kort 2.1 og 2.2

N

250 meter

2 Ikke teknisk resume

2.1 Indledning
Skive Kommune har modtaget en ansøgning om opstil-
ling af fire vindmøller vest for Lindum. Projektet inde-
holder fire vindmøller med totalhøjden op til 150 meter. 
I planprocessen er vindmøllerne reduceret til 130 m.

Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er ud-
lagt i Temaplan for vindmøller - Skive Kommune til 3 – 4  
vindmøller på op til 150 m totalhøjde. De fire vindmøl-
ler kræver en udvidelse af rammeområdet mod nord. 
Den nye afgrænsning af rammeområdet vil blive fast-
lagt i et kommuneplantillæg. 

Samtidig med igangsætning af planprocessen for 
vindmøllerne ved Lindum igangsætter Skive Kommu-
ne planprocessen for fire vindmøller syd for Åsted, to 
kilometer vest for projektet ved Lindum. 

Dette område er ikke udlagt til vindmøller i kom-
muneplanen, og det medfører, at der skal udarbejdes 
et kommuneplantillæg for området, før lokalplanen for 
projektet kan vedtages. Planprocessen for de to områ-
der løber parallelt, da vindmøllegrupperne står ret nært 
hinanden, og begge projekter hver for sig forudsætter, 
at de fire eksisterende vindmøller ved Batum bliver 
nedtaget. Begge projekter bliver derfor vist på visuali-
seringer og behandlet i afsnittet om støj og skyggekast 
ved nabobeboelser, idet projekterne på disse to områ-
der har en samlet påvirkning, der er større end påvirk-
ningen fra det enkelte anlæg alene.

Vindmølleområdet vest for Lindum ligger relativt 
tæt på tre eksisterende vindmøller ved Sverrig øst for 
projektområdet.

Vindmøllerne er opstillet på en ret linje med tilnær-
melsesvis lige stor indbyrdes afstand. De er sat så tæt 
som muligt for at udnytte området bedst muligt. 

Projektet er undersøgt i en VVM-redegørelse og mil-
jørapport, Vindmøller ved Lindum, der desuden be-
skriver et 0-alternativ, der er en fortsættelse af de ek-
sisterende forhold.
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2.2 Projektforslag
Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger og 
rørtårn. Dog er møllerne gearløse, hvilket medfører, at 
bagenden af nacellen flugter med tårnet. 

I VVM og miljørapport er der redegjort for et forslag 
med en vindmølle med navhøjde 79,5 meter og rotordia-
meter på 101 meter. Totalhøjden er dermed 130 meter. 

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

Møllerne vil stå på en lige række med næsten ens  
indbyrdes afstand på cirka 330 til 345 meter. Der er en 
variation i afstanden på cirka 5% hvilket ikke er vur-
deret, at give visuelle problemer. Se kort 2.1. 

Alternativer
Der er beskrevet et alternativ med tre vindmøller, der 
alle står syd for Batumvej. Vindmøllerne er magen til 

hovedforslaget. Alle tre vindmøller står indenfor det 
udlagt vindmølleområde.

0-alternativet
Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold, 
det vil sige, at de eksisterende fire vindmøller bibehol-
des. Totalhøjden er 69 meter. Vindmøllerne er lys grå 
på hele møllen. Vindmøllerne står i en firkant syd for 
Batumvej vest for projektet ved Lindum. 

Produktion af el fra de nye vindmøller 
Vindressourcerne hører til de bedste i Danmark, idet 
vindressourcen i Skive Kommune generelt ligger høj-
re end i resten af landet. Den årlige produktion på de 
fire nye vindmøller er beregnet til omkring 30,8 milli-
oner kWh, der svarer til det årlige elforbrug til appara-
ter og lys i cirka 8.850 husstande i 2008. 

Alternativet med tre vindmøller producerer 23,5 mil-
lioner kWh årligt, hvilket svarer til elforbruget i 6.750 
husstande.

De eksisterende vindmøller producerer i et gennem-
snitsår cirka 5,6 millioner kWh, der svarer til det årli-
ge elforbrug til apparater og lys i cirka 1.500 husstan-
de i 2008.

2.3 Aktiviteter i anlægsfasen
Nedtagning af eksisterende vindmøller
Samtidig med de nye vindmøller opstilles, skal de ek-
sisterende fire vindmøller ved Batum nedtages. Vind-
møllerne vil blive nedtaget og adskilt med henblik på 
genanvendelse på en anden lokalitet. 

Fundamenterne vil blive knust og fjernet i en dybde 
af en meter under jordoverfladen. Betondele vil blive 
genanvendt som vejmateriale ved anlæg og udvidelse 
af veje til de nye vindmøller. 

Armering vil blive separeret og bortskaffet til gen-
anvendelse i henhold til affaldsregulativerne. Fjernel-
sen af henholdsvis vinger, møllehat og tårn vurderes 
ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Ved fjernelsen 

vil der blive anvendt samme typer kraner, køretøjer og 
materiel, som bliver benyttet i forbindelse med opstil-
lingen af de nye vindmøller.

Opstilling af vindmøller
Anlægsfasen forventes at strække sig over 3 – 5 måne-
der, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige vind-
møllerne er rejst, tilkoblet elnettet og idriftsat. Arbej-
det omfatter nedenstående aktiviteter.

Arbejdsveje, pladser og fundamenter 
I tilknytning til vindmøllerne bliver der anlagt veje 
med en bredde på 5,5 meter, og ved hver mølle bliver 
der anlagt to midlertidige arbejds-, kran- og vende-
pladser med et areal på cirka 1500 m2.  Veje og pladser 
har en belægningsopbygning af grus eller andet god-
kendt stabilt vejmateriale. Tilkørsel vil ske ad stikve-
je fra Batumvej for de to nordlige vindmøller og vej på 
nordsiden af Møjbæk med en afgrening til den sydlig-
ste vindmølle for de to sydlige vindmøller. Fundamen-
tets størrelse og udformning er afhængig af geotekni-
ske forhold samt vindmøllens størrelse. Det vil sand-
synligvis blive et pladefundament på op til 20 m i dia-
meter med underkant i 3 – 4 meters dybde.

Efter endt anlægsarbejde vil en del af fundamenter-
nes areal og arbejds- og vendepladser blive dækket med 
jord, så de fremstår som det øvrige nærområde og kan 

Foto 2.1 Nedtagning af ældre vindmølle.

Foto 2.2 Sving på arbejdsvej af jernplader.
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der støjforhold. Støjmålinger kan foretages for at sikre, 
at de gældende støjkrav bliver overholdt.

Driftsaktiviteter 
Aktiviteterne under drift vil typisk dreje sig om ser-
viceeftersyn på vindmøllerne. Der er regnet med mindst 
to serviceeftersyn ved hver vindmølle om året. 

Ud over disse eftersyn må der forventes et begræn-
set antal ekstraordinære servicebesøg, da daglig tilsyn 
og kontrol normalt vil foregå via fjernovervågnings-
systemer.

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

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

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

Isnedfald 
I frostvejr kan isslag under særlige forhold sætte sig på 
vingerne, når møllerne står stille. 

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

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

Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til 
service og med afstanden til naboboliger og offentlige 
veje ved projektet ved Lindum udgør brand ikke no-
gen væsentlig risiko.

Flysikkerhed
Der er ingen lufthavne eller flyvepladser i nærheden, 
og vindmøllerne påvirker dermed ikke sikkerheden ved 
start og landing af fly.

Vindmøllerne vil få monteret to lamper med lavin-
tensivt lys på toppen af møllehatten af hensyn til flysik-
kerheden. Lyset vil være rødt og lyse konstant 360 gra-

anvendes til landbrug. Selve kranpladsen vil blive lig-
gende af hensyn til senere service og vedligeholdelse 
af møllen. I møllernes levetid vil der være et arbejds-
areal på cirka 800 m2. 

Tilslutning til offentlig vej
Adgangsvej bliver etableret fra Batumvej to steder mod 
nord og syd til de to nordlige vindmøller og fra Fur Lan-
devej nord for Møjbæk ad eksisterende overførsel til de 
to sydlige vindmøller. Der vil blive anlagt en svingba-
ne for de store transporter af vindmølledele.  

Ved Batumvej vil vejen ved hovedforslaget blive 
omlagt, så der af sikkerhedsmæssige grunde bliver en 
afstand til vejskel på minimum 76 meter til vindmøl-
lens centrum.

Nettilslutning 
Energi Midt nettilslutter vindmøllerne via jordkabel 
fra 60/10 kV-stationen ved Risum. Der vil i umiddelbar 
nærhed af den ene vindmølle blive opsat en mindre 10 
kV koblingsstation og teknikbygning på ialt op til tyve 
kvadratmeter og med en højde på maksimalt 2,2 meter. 

Der er ingen bygninger ud over koblingsstationen 
og møllerne.

Vindmølleopsætning
Vindmøllerne i hovedforslaget vil ankomme på cirka 
40 større lastvognstog. På pladsen vil to store kraner 
arbejde i fire til fem dage med opsætningen af vind-
møllen. Herefter vil der skulle arbejdes yderligere tre 
til fem uger med indkøring af hver vindmølle i auto-
matisk drift. 

Ved alternativet vil der komme cirka 30 større last-
vognstog. Arbejdet vil i øvrigt være som ved hoved-
forslaget, bortset fra, at det er reduceret med en fjerde-
del. Således vil arbejdet være afsluttet cirka tre uger før

2.4 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar 
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har an-
svaret for driften og sikkerheden på anlægget, herun-

Foto 2.3 Lysafmærkning på vindmølle.
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der horisonten rundt med en styrke, der svarer til 9 W.  
Lyset er afskærmet nedad. På grund af lysets ringe styr-
ke og afskærmningen nedad vurderes det, at lyset ikke 
vil give gener for omkringboende.

2.7 Landskabelige forhold
Vindmølleområdet ligger i Skive Kommune, i den nord-
ligste del af Salling, ved Lindum, sydøst for Batum 
Kalkgrav. 

Vindmøllerne står i et åbent landbrugslandskab på 
den nordlige skråning af ådalen omkring Møjbæk. 
Vindmøllernes visuelle påvirkning af oplevelsen af 
landskabet (konsekvenszonen) er inddelt i tre zoner: 
Nærzonen indtil 4,5 km fra vindmøllerne, mellemzo-
nen indtil 10 km fra vindmøllerne og fjernzonen i af-
stande over 10 km.

Landskabsoplevelsen
Det er i VVM-redegørelsen vurderet, at de mest sårba-
re elementer i landskabet er ådalens svage hældning,  
lange kig over fladt terræn eller vand, samt kystnær-
hedszonenes landskabelige, rekreative og naturmæs-
sige værdier. 

Generelt er skalaen, det vil sige elementernes stør-
relsesforhold,  i nærzonen middelstor, mens den længe-
re ude i møllernes konsekvenszonen er stor. De man-
ge terrænbevægelser i nærzonen giver et varieret ople-
velsesbillede, mens landskabet længere sydpå er mere 
fladt og udstrakt.

Det er umuligt at opstille store vindmøller, uden de 
vil påvirke landskabsoplevelsen. De nye møller vil sær-
ligt påvirke landskabsoplevelsen i nærzonen, hvor der 
er flere udsigter, som i dag er fri for store vindmøller.

Det er vurderet, at opstillingen af de nye vindmøl-
ler kan ske i harmoni med landskabets skala og uden 
væsentlig uheldig påvirkning af de landskabelige vær-
dier af flere årsager:

• Mølleopstillingen vil understrege terrænbevægelser-
ne ved ådalen.

•  Møllerne vil påvirke udsigter og lange kig, men vil 
ikke fremtræde som en afskærmende barriere.

•  Møllerne vil påvirke kystnærhedszonen visuelt, men 
vil ikke hindre adgang til de rekreative og naturmæs-
sige værdier.

Oplevelsen fra nærmeste byer og veje
Møjbæk er en udløber af Hinnerup Å, som bevæger sig 
gennem landskabet. Omkring ådalen hæver bakkerne 
sig op, og de nærmeste byer og landsbyer ligger alle på 
toppen af disse bakker.

Fra udkanten af byerne vil der ofte være fri udsigt 
mod de nye vindmøller, hvis disse da ikke skjules af be-
voksning eller bebyggelse. Der er dog ikke meget skov 
i Nordsalling, og over de åbne marker vil der derfor of-
te være direkte udsigt mod vindmøllerne. Denne udsigt 
er særlig sårbar for slørende bevoksning og nybyggeri.

Det er vurderet, at de nye vindmøller ikke vil sløre 
udsigterne, men vil påvirke dem visuelt, så landskabet 
set fra byerne får et mere teknisk præg.

Trafikalt vil møllerne påvirke oplevelsen fra Fur 
Landevej og Batumvej, hvorfra de vil opleves meget 
markante.

Påvirkning af middelalderkirkerne
Middelalderkirkenes funktion som monumenter i det  dan-
ske landskab er generelt under pres fra moderne byggeri 
og tekniske anlæg. Skalaen på tekniske anlæg er vokset, 
og det betyder at kirkerne kommer til at virke mindre og 
ikke længere vil være primære pejlepunkter i landskabet, 
det vil sige punkter der nemt kan udpeges og genkendes. 

Det samme er gældende i projektområdets nærzone. 
De nye vindmøller vil ofte dominere kirkerne størrel-
sesmæssigt, når disse opleves på afstand, selvom kir-
kerne generelt er placeret højt i landskabet. 

Møllerne placeres udenfor kirkernes nærmeste om-
givelser og vil således ikke genere kirkernes betydning   
i landsbymiljøerne. Den nærmeste kirke i Selde er af-
skærmet mod møllerne af beplantning. 

Det er vurderet at den visuelle påvirkning af middel-
alderkirkerne er acceptabel.

Rekreative værdier
De rekreative interesser i projektområdets konsekvens-
zone er primært knyttet til kystlandskabet, det spæn-
dende og særprægede landskab på Fur og naturoplevel-
ser blandt andet ved Brokholm Sø.

Det er vurderet, at de rekreative værdier flere steder 
vil blive påvirket visuelt af de nye vindmøller, men ik-
ke i væsentlig grad.

Synlighed
Vindmøllerne vil være mest synlige fra Batumvej og 
Fur Landevej samt fra Selde, hvorfra møllerne vil op-
leves meget markante. 

Fra højdepunkter på Floutrupvej, på Fur og fra Sæ-
by vil møllerne også have en væsentlig indflydelse på 
udsigten. Det samme er gældende når møllerne ople-
ves på lang afstand over fladt terræn, som når man ser 
hen over den udtørrede Grynderup Sø og Selde Vig.

Møllerne vil generelt opleves markante i projekt-
områdets nærzone, mens de i mellemzonen er mindre 
synlige på grund af bevoksning og terræn. De vil dog 
stadig være tydelige og nemme at genkende på grund 
af deres størrelse.

I fjernzonen vil de også skille sig ud i horisonten, 
men vil ikke have en væsentlig effekt på den samlede 
landskabsoplevelse. De vil være mest synlige hvor de 
opleves over fladt terræn eller vand, som fra Nykøbing 
Mors eller Trend Strand.

Foto 2.4 Moler på Fur, udsigt mod nordvest.
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Samspil med eksisterende vindmøller
Salling er domineret af et hav af eksisterende vindmøl-
ler. I den nordligste del af Salling er der lidt længere 
mellem vindmøllerne, og der er ikke opstillet så mange 
store møller. De nye vindmøller vil sammen med plan-
lagte vindmøller ved Åsted blive de største i området 
og vil kunne genkendes på lang afstand.

De nye vindmøller vil skille sig ud i form af deres 
størrelse, mens design, farver og opstillingsmønster 
svarer til øvrige opstillinger i Salling. Møllerne vil op-
leves i samspil med eksisterende vindmøller fra man-
ge vinkler, og enkelte steder vil de nye vindmøller op-
leves som en væsentlig påvirkning af landskabet, som 
vil blive meget teknisk at se på.

Hovedforslag kontra alternativ
Hovedforslaget opstiller fire vindmøller ved Lindum, 
mens alternativet opstiller tre, ved at undlade den nord-
ligste af de fire møller.

Tre møller vil fylde mindre horisontalt, men den land-
skabelige påvirkning vil generelt være begrænset når 
møllerne opleves fra mellem- og fjernzone, og det vur-
deres, at den fjerde mølle ikke gør en væsentlig forskel 
på landskabsoplevelsen fra disse zoner.

I nærzonen vil der være en væsentlig forskel på op-
stilling af tre henholdsvis fire vindmøller. Særligt ved 

Batum Kalkværk vil den fjerde mølle have indflydelse 
på rekreative værdier mod nord, og på den trafikale op-
levelse af møllerne. Opstillingen af møllerne vil under 
alle omstændigheder opleves markante i projektområ-
dets umiddelbare nærhed, og de steder, hvor udsigten 
ellers er fri for store møller, vurderes forskellen mel-
lem tre og fire møller ikke at være væsentlig.

Ved at opstille fire vindmøller vil gruppen ved Lin-
dum matche gruppen ved Åsted, som også vil bestå af 
fire møller. Dette vil komme til udtryk fra mange vink-
ler, hvor de to næsten ens møllegrupper vil give et sam-
let, harmonisk billede. Der er fundet et enkelt tilfæl-
de af uheldigt samspil mellem de to møllegrupper, og 
her gør det ingen forskel om der opstilles tre eller fire 
møller. Samlet set er det vurderet, at tre vindmøller vil 
være at foretrække i nærzonen, mens forskellen på tre 
og fire møller ikke er væsentlig i mellem- og fjernzo-
ne. Til gengæld vil to ens opstillinger ved Lindum og 
Åsted fremtræde harmonisk, når de opleves på afstand.

2.8 Naboforhold
Afstand og visuel påvirkning 
Inden for en kilometers afstand fra møllerne vil der lig-
ge 44 boliger i det åbne land.

I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden 
til nærmeste nabobolig skal være minimum fire gange 
vindmøllens totalhøjde, hvilket med de 130 meter hø-
je vindmøller ved Lindum medfører, at afstanden skal 
være mindst 520 meter. Dette er overholdt for samtli-
ge naboboliger. Nærmeste bolig ligger 521 meter fra 
vindmøllerne.

Det er for alle de 44 naboboliger inden for 1 km vur-
deret, hvor stor visuel påvirkning, der vil være ved bo-
ligerne. Ved naboboligerne 34, 36, 38, 41, 49 og 56 på 
Skivevej, nabobolig 58 på Lille Thorumvej og nabobolig 
66 på Batumvej 15 vil der være direkte udsigt til møl-
lerne, som står harmonisk på den store flade. Fra de øv-
rige 36 naboboliger er møllerne enten skjult eller de er 
delvist synlige over landbrugsbygninger og bevoksning 
omkring deres egen eller naboboliger. Hvor de opleves 
i fuld udstrækning er de markante, men står roligt og 

fremhæver fra nogle vinkler terrænforløbet, mens de 
fra andre vinkler forstyrrer oplevelsen af landskabet.

Støjpåvirkning
Ved beregning af støj er der ved både hovedforslag og al-
ternativ udført beregning både for Lindum-projektet ale-
ne sammen med de eksisterende vindmøller ved Sver-
rig, og for Lindum-projektet sammen med de eksisteren-
de vindmøller ved Sverrig samt de planlagte vindmøller 
syd for Åsted. Beregningerne viser, at kravene i Støjbe-
kendtgørelsen er overholdt for alle naboboliger. Dog lig-
ger to boliger over lovkravet, som vist på kort 2.3. Fo-
gedgård, markeret med A, vil blive nedlagt ved realise-
ring af projektet, og nabobolig 33, hvor en af projektdel-
tagerne bor, og støjkravene derfor ikke skal overholdes. 

Støjpåvirkningen er ved flere naboboliger mindre end 
2,0 dB(A) under grænseværdierne. Skive Kommune vil 
derfor kræve en støjmåling efter idriftsættelse af møl-
lerne. Største støjbelastning fra vindmøllerne modtager 
nabobolig 60, Lille Thorumvej 10, med 43,9 dB(A) ved 
vindhastigheden 8 m/s ved både hovedforslaget og al-
ternativet, hvis også Åsted projektet realiseres og 43,6 
dB(A), hvis kun Lindum-projektet realiseres. Hvis støj-
målingen viser, at støjpåvirkningen ikke holder sig un-
der 42,0 og 44,0 dB(A) ved henholdsvis vindhastighe-
derne 6 og 8 m/s, skal møllerne støjdæmpes.

Reglerne i lovgivningen betyder, at vindmøllerne 
ved Lindum ikke må støje mere end 44 dB(A) ved en 
vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 42 dB(A) ved 6 
m/s, ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i det 
åbne land, mens møllerne kun må støje 39 dB(A) ved 
vindhastigheden 8 m/s og 37 dB(A) ved 6 m/s i Selde 
og Åsted, der er nærmeste støjfølsomme anvendelse.

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

Foto 2.5 Landskab øst for Flourupvej.
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mært fra kølesystemet og rotorens omdrejning, hvor 
især vingernes passage af tårnet kan give støj. 

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

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger og-
så af baggrundstøjens niveau. Selvom støjemissionen 
fra en vindmølle stiger med stigende vindhastighed, vil 
baggrundsstøjen som regel „overdøve“ støjen fra vind-
møllen, hvis vindhastigheden er over 8 – 12 m/s. Støj-
niveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboliger bety-
der, at der ved udendørs opholdsareal kan være en støj, 
der svarer til lidt mindre end sagte tale. Støjen kan dog 
være generende for nogle mennesker, der er følsomme 
for støj. Støjen vil komme som et sus, der for møllerne 
ved Lindum bliver gentaget mellem hvert andet og hvert 
sekund - afhængig af vindstyrken. Monotonien vil væ-
re en del af problemet ved påvirkningen, men støjen vil 
næppe kunne skelnes fra baggrundsstøjen fra bevoks-
ning og bebyggelse med en vindhastighed over 8 – 12 
m/s, der svarer til frisk til hård vind.  

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

Der har gennem de seneste år været en del usikker-
hed omkring infralyd og lavfrekvent støj fra vindmøl-
ler. Et forskningsprojekt om problemet er afsluttet i ef-
teråret 2010. Projektet udføres med Delta som projekt-
leder og overvåges af Miljøstyrelsen. Der blev i 2008 
lavet en foreløbig konklusion ud fra målinger på eksi-
sterende vindmøller. Konklusion var, at grænseværdi-
erne for infralyd og lavfrekvent støj vil være overholdt 
i den afstand fra vindmøllerne, hvor grænseværdierne 
i støjbekendtgørelsen for vindmøller er overholdt. Den 
nye undersøgelse bekræfter dette, blandt andet ud fra 
nye målinger på kommercielle serieproducerede vind-
møller, der er opstillet siden 2008. 

I 2010 har Aalborg Universitetscenter offentliggjort 
en rapport, der mener, at grænseværdierne for lavfre-
kvent støj ikke kan overholdes. Rapporten er baseret på 

A

Kort 2.3 Støjkurver ved 8 m/s vindhastighed

500 meter

Nabobolig med nummer29

Eksisterende vindmølle

Bolig, der nedlægges ved projektets realisering 
og ikke indgår i VVM-behandlingen

A

Ny vindmølle med nummer

39,0 dB(A), støjgrænse for støjfølsom 
arealanvendelse ved 8 m/s vind

44,0 dB(A), støjgrænse for naboboliger i  
det åbne land ved 8 m/s vind

5

Kort 2.3 viser støjkurverne ved vindhastigheden 
8 m/s, hvor støjbidraget fra vindmøllerne ved na-
boboligerne i Lindum-projektet ligger tættest på 
grænseværdierne og tættest på boligerne. Nabo-
numrene under 22 og nye møllenumre under 5 ved-
rører ikke Lindum-projektet, men Åsted-projektet. 

N
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Kort 2.4 Skyggekast fra vindmøllerne ved Lindum, Åsted og Sverrig
en anden tolkning af de måleresultater, der indgår i den 
ovenfor omtalte rapport. Den seneste rapport fra Aal-
borg Universitet giver fortsat ikke Miljøstyrelsen an-
ledning til at forvente, at der skulle opstå særlige pro-
blemer med lavfrekvent støj fra vindmøller. Det skyl-
des at rapporten bygger på de målinger, som blev ud-
ført til den første delrapport, og den nye afsluttede rap-
port bekræfter de tidligere konklusioner.

Støjmåling og støjdæmpning
Ved ejerens anmeldelse af vindmøllen efter Bekendtgø-
relse om støj fra vindmøller vil Skive Kommune kræve, 
at der efter idriftsættelse af vindmøllerne bliver foreta-
get en støjmåling af vindmøllernes kildestøj med efter-
følgende beregning af støjen ved alle naboer, der iføl-
ge tabel 5.3 ligger mindre end 2 dB(A) fra grænsevær-
dien. Hvis efterfølgende støjmåling viser, at vindmøl-
lerne ikke overholder gældende lovkrav, skal de støj-
dæmpes, eller driften skal indstilles. Støjen kan dæm-
pes ved at nedsætte vingernes rotationshastighed ved 
de vindstyrker, hvor støjen er kritisk.

Skyggekast
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger 
sig hen over en flade, hvor man opholder sig. Det er ge-
nevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem 
solen og opholdsarealet. For at der kan opstå skygge-
kast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samti-
dig rotere. Genevirkningen vil typisk være størst inde i 
boligen, men kan også være stor ved ophold udendørs, 
hvor skyggen fejer hen over jorden. Skyggekastets om-
fang afhænger af:

* Hvor solen står på himlen.
* Om det blæser og hvorfra.
* Antallet af vindmøller i en gruppe og deres
 placering i forhold til naboboligerne.
* Møllens rotordiameter.
* De topografiske forhold.

Der er ikke indført danske normer for hvor store gener 
fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne. Mil-
jøministeriets Vejledning om planlægning for og landzo-

0 timer skyggekast om året

10 timer skyggekast om året

25 timer skyggekast om året

5 timer skyggekast om året

Ny vindmølle med nummer

Signaturer kort 2.4

Eksisterende vindmølle 

34 Nabobolignummer

1:25.000
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Naboboligerne 63 – 66 modtager samlet under 10 ti-
mer skyggekast fra de to vindmøllegrupper, og Skive 
Kommuneplans krav er således overholdt.

For nabobolig 60 viser figur 5.3, at skyggekastet fra 
Lindummøllerne kommer fra de to sydligste vindmøl-
ler, mølle 5 og 6 på kort 5.3. For nabobolig 61 kommer 
skyggekastet fra Lindummøllerne tilsvarende fra al-
le fire vindmøller. Skyggekastet fra Åstedmøllerne er 
ubetydelig i denne sammenhæng. For både nabobolig 
60 og 61 udgør skyggekastet fra Åstedmøllerne under 
2½ time om året. Skive Kommune vil i VVM-tilladel-
sen kræve, at vindmøllerne i Lindumprojektet, der gi-
ver skyggekastet, bliver stoppet i alle de beregnede 
skyggekasttimer for de naboboliger, der får over 10 ti-
mer skyggekast om året, når skærmende driftsbygnin-
ger og bevoksning er indgået i beregningen. 

Naboboliger til Åstedprojektet 
I Åstedprojektet modtager tre naboboliger teoretisk over 
10 timer udendørs skyggekast om året fra Åstedmøller-
ne. Skyggekast fra Lindummøllerne medfører, at yder-
ligere to naboboliger til Åstedprojektet teoretisk mod-
tager mere end 10 timer udendørs skyggekast om året.

Det drejer sig om nabobolig 3 og 4. Begge boliger er 
omgivet af høj og tæt bevoksning mod begge vindmøl-
legrupper, men især mod Lindummøllerne, og da skyg-
gekastet fra Lindummøllerne falder tidligt om morge-
nen i sommerhalvåret, hvor der er løv på træerne, vil 
boligerne næppe modtage skyggekast fra Lindummøl-
lerne i virkeligheden. 

Skulle en beregning, der tager hensyn til skærmen-
de driftsbygninger og bevoksning, alligevel vise, at bo-
ligerne modtager mere end 10 timer udendørs skygge-
kast om året, vil Skive Kommune i VVM-tilladelser-
ne kræve, at vindmøllerne fra både Lindumprojektet og 
Åstedprojektet bliver stoppet i alle de beregnede skyg-
gekasttimer, da begge møllegrupper ifølge nuværen-
de beregninger yder en væsentlig del af skyggekastet.

Både i Lindumprojektet og Åstedprojektet kan det 
således blive nødvendigt at indføre skyggestop. Der-
med bliver ingen boliger udsat for mere end 10 timer 
skyggekast om året, heller ikke når boligerne modta-
ger skyggekast fra to vindmøllegrupper. 

De eksisterende vindmøller ved Batum bliver ned-
taget i forbindelse med projektets realisering, og deres 
skyggekast indgår derfor ikke i beregningerne. 

De eksisterende vindmøller ved Sverrig og Tønde-
ring giver ikke skyggekast ved naboboligerne til Lin-
dumprojektet.

Beregnede skyggekastværdier
Toogtyve naboboliger får teoretisk over ti timer uden-
dørs skyggekast om året ved hovedforslaget, mens 19 
naboboliger får det ved alternativet, når man forud-
sætter, at også Åsted-projektet realiseres. Ser man på, 
hvilke af de 22 henholdsvis 19 naboboliger, der har af-
skærmning fra bygninger eller bevoksning, vil kun ot-
te naboboliger reelt få det fulde beregnede skyggekast.

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

Samlet vurdering af påvirkning ved naboer
Blandt de ni boliger, der har størst udsyn til vindmøl-
lerne, vil de seks boliger på Skivevej også få en støj der 
er mindre end 2 dB(A) fra grænseværdierne og mere 
end ti timer skyggekast om året. Samlet set er nabobo-
lig nr. 34 - Skivevej 47, nabobolig nr. 36 - Skivevej 74, 
nabobolig nr. 38 - Skivevej 78, nabobolig nr. 40 - Ski-
vevej 80, nabobolig nr. 41 - Skivevej 82, og nabobolig 
nr. 49 - Skivevej 98, således de mest udsatte boliger.

2.9 Øvrige miljøforhold
Luftforurening, klima og miljø
Projektet vil i sin tekniske levetid spare atmosfæren 
for en udledning på i alt ca. 432.000 ton CO2, eller 
ca. 22.000 t/år. Det svarer til knap 1,5 promille af den 
mængde, Danmark ifølge Kyoto-aftalen har forpligti-
get sig til årligt at spare inden år 2012. Projektets bi-
drag er i sig selv således beskedent, om end målbart, 
og vil som sådan ikke få nogen mærkbar indvirkning 

netilladelse til opstilling af vindmøller anbefaler, at na-
bobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 ti-
mer om året, beregnet som reel skyggetid. Beregningen 
foretages for udendørs opholdsarealer eller for indendørs 
opholdsareal ved et lodret vindue vendt mod vindmøller-
ne. I Lindumprojektet er der beregnet både udendørs og 
indendørs skyggekast. Kommuneplan 2009 – 2021 for 
Skive Kommune kræver, at de ti timer bliver overholdt.

Skyggekast fra to vindmøllegrupper
Foruden skyggekast fra Lindummøllerne modtager nog-
le naboboliger teoretisk også skyggekast fra Åstedmøl-
lerne. Der er derfor i Lindumprojektet beregnet for bå-
de et vindue vendt mod Lindumvindmøllerne og for et 
vindue vendt mod Åstedvindmøllerne samt tilsvaren-
de for et udendørs opholdsareal på 15 x 20 meter i ret-
ning mod vindmøllerne ved henholdsvis Lindum og 
Åsted. Syv naboboliger modtager teoretisk skyggekast 
fra begge vindmøllegrupper. Det er naboboligerne nr. 
60 – 66. Se tabel 5.4..

Af disse syv naboboliger står bolig 62 ubeboet, og 
der er driftsbygninger mellem boligen og Lindummøl-
lerne, og driftsbygningerne står tæt på boligen. I prak-
sis vil boligen således næppe modtage skyggekast fra 
Lindummøllerne, og skyggekastet fra Åstedmøllerne 
er ubetydelig i denne sammenhæng.

Foto 2.6 Vindmøllerne ved Tøndering.
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på de klimaændringer, som bliver konsekvensen af en 
fortsat emission af CO2 i uændret målestok. Set i et bre-
dere perspektiv er projektets bidrag dog værdifuldt og 
uundværligt, da den totale reduktion kun kan opnås 
gennem mange mindre bidrag. Sammenlagt bliver mil-
jøet desuden sparet for en affaldsproduktion på knap 
24.500 ton slagger og flyveaske, eller 1.200 ton pr. år.

Ved alternativet vil der være sparet cirka 77% af ho-
vedforslaget.

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

Naturbeskyttelse
Internationale beskyttelsesinteresser
Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyt-
tet naturområde. Nærmeste Natura 2000-område er 
habitatområdet Risum Enge og Selde Vig ca. 1,5 km 
nord for møllerne. Områdets sydlige afgrænsning føl-
ger engene langs Selde Vig, og ser man på udpegnings-
grundlaget fremgår det, at der udelukkende er tale om 
en række forskellige landskabs- og naturtyper, som na-
turligvis ikke forstyrres, når møllerne placeres på af-
stand og uden for området. 

Afstanden til nærmeste Ramsarområde er ca. 10 km, 
og alene af den grund vil møllerne heller ikke få no-
gen negative effekter på de fuglearter, der udgør ud-
pegningsgrundlaget for dette område.. 

Beskyttede naturområder
Tre af vindmøllerne bliver placeret på dyrket mark, 
mens den fjede, nr. to fra syd, bliver placeret meget tæt 
på det beskyttede vandløb Møjbæk, der er beskyttet af 
§ 3 i Naturbeskyttelsesloven. 

For at undgå at beskadige bækken, skal der holdes en 
afstand fra fundaments-kant til brinken på minimum 
otte meter. Kan det ikke lade sig gøre, skal vandløbet 
omlægges, så afstanden kan overholdes. Tilkørselsve-
jen til den sydlige vindmølle krydser Møjbæk. Kryds-

ningen skal udarbejdes i overensstemmelse med anvis-
ninger fra Skive Kommune.  

De sydligste vindmøller bliver desuden placeret på 
grænsen af „særligt beskyttelsesområde“, som er en 
bræmme langs bækken. Det samme gælder serviceve-
je til møllerne, som heller ikke kommer til at berøre be-
skyttede områder.  Tages der fornødent hensyn til Møj-
bæk, eventuelt med omlægning af bækken, ved trans-
port med de tunge arbejdsredskaber samt under oplag 
af materiel, vil opstilling af møllerne ikke få nogen ne-
gative konsekvenser for bækken eller andre naturlokali-
teter i nærområdet, idet opstillingen og driften kan ske 
helt uden at berøre områderne. 

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

Fuglefaunaen i selve mølleområdet, der er opdyrke-
de marker adskilt af enkelte læhegn, er året rundt be-
skeden, både arts- og antalsmæssigt, og da risikoen for 
kollisioner er minimal, er det vurderet, at den største 
gene for fuglelivet af møllerne vil være en forstyrrel-
seseffekt, og måske i beskeden grad også et tab af fou-
rageringsområde. Det vurderes derfor at etablering af 
en ny vindmøllepark vedLindum ikke vil påvirke fug-
lelivet i området i væsentligt omfang.

Vindmøllerne bliver som nævnt placeret i et intensivt 
opdyrket landbrugsområde med spredte, levende hegn 
og nogle mindre naturområder i nærområdet. Marker-
ne behandles maskinelt og gødskes og sprøjtes på nor-
mal vis. Dyr i nærområdet vil derfor fortrinsvis skulle 
findes i skel og hegn og i - og omkring - lunde og an-
dre små oaser i området. 

Der findes givetvis en pæn bestand af rådyr i områ-
det. Derudover er det sandsynligt, at der også vil være 
ræv og hare i hegn og på markerne. 

Ifølge EU’s Habitatdirektiv skal det desuden vurde-
res, hvorvidt et projekt eventuelt kan have negativ ef-
fekt på en række dyrarter, der er særligt truede. Denne 
forpligtigelse gælder også uden for disse arters egen-
tlige hovedområder. Listen, bilag IV til Habitatdirekti-

vet, omfatter en lang række arter, hvoraf nogle måske 
kan findes i nærområdet til projektområdet. 

Sandsynligheden for at finde arterne i området er be-
dømt ud fra deres forekomst på egnen ifølge en optæl-
ling, hvor dyrenes forekomst i landet som helhed er re-
gistreret inden for såkaldt UTM-kvadrater på 10 x 10 
km2 i perioden 1973 – 2005. De nævnte arter vil derfor 
måske også kunne findes i nærheden af vindmøllerne, 
hvis forholdene ellers er passende. I tabel 6.5 i VVM-
redegørelsen og miljørapporten er den pågældende dy-
rearts primære ynglebiotop og levevis nævnt, og det er 
på den baggrund vurderet, om arten også med nogen 
sandsynlighed vil kunne træffes i nærheden af møller-
ne og eventuelt blive påvirket negativt heraf. 

Endelig er arternes generelle bevaringsstatus nævnt 
i VVM-redegørelsen og miljørapportens kapitel 6. 

Det er muligt, at der i området vil kunne træffes en 
række arter af flagermus - enten under fouragering el-
ler på træk. 

Der er en mindre sø i nærheden af projektområdet, 
hvor der måske vil kunne findes padder og insekter.

Herudover er der ikke kendskab til, at der i mølleom-
rådet skulle leve eller skulle kunne træffes andre arter, 
der kræver særlig beskyttelse ifølge Habitatdirektivet. 

 Ud over de nævnte arter er der ikke kendskab til, at 
der i området eventuelt skulle findes andre dyr, der er 
beskyttede ifølge habitatdirektivet, eller området even-
tuelt skulle rumme andre arter af dyr, som er særligt 
beskyttelseskrævende, f.eks. arter på rød- og gul-lister. 
Ud over vandhullet indeholder projektområdet heller ik-
ke småbiotoper, som kunne antyde en eventuel tilste-
deværelse af sådanne arter.

Vurdering af konsekvenser
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet, må 
formodes at blive skræmt væk i anlægsfasen og søge 
mod læhegn og plantager i nærheden. Når møllerne er 
i drift, vil dyrene givetvis igen bevæge sig frit mellem 
lokaliteterne efter en kortere tilvænningsperiode, og de 
vil næppe heller blive påvirket væsentligt af møllerne 
i driftsperioden. I forbindelse med opstilling af møl-
lerne bliver fire ældre møller taget ned. Dyrene i nær-
området er således allerede tilvænnet tilstedeværelsen 
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af vindmøller, og vil derfor ikke i stor grad blive me-
re påvirket end i dag.

Påvirkning af flora 
Arealerne, hvor møllerne placeres, er som nævnt ager-
jord i omdrift, hvor der for tiden dyrkes enårige afgrø-
der. Der findes derfor ikke vilde plantearter, som kræ-
ver særlig beskyttelse. I - og omkring - lunden, bækken 
og kalksøen findes en forholdsvis rig flora, men etab-
leringen af vindmøllerne vil ikke berøre disse områ-

der og dermed heller ikke påvirke plantelivet negativt 
- hverken i anlægs- eller driftsfasen.

2.10 Udtaget areal af landbrugsdrift
Omkring hver mølle bliver der udtaget et areal på ca. 
800 m2 i møllernes levetid til fundament og arbejdsare-
al. Vendepladser, der benyttes alene i forbindelse med 

opførelsen, bliver reetableret. Der bliver desuden anlagt 
575 m tilkørselsvej. Vejene optager dermed et samlet 
areal på 0,11 ha, hvoraf cirka 0,05 ha bliver udtaget af 
landbrugsdrift. I alt bliver der i møllernes levetid udta-
get omkring 0,3 hektar jord af landbrugsdrift ved ho-
vedforslaget og 0,22 hektar ved alternativet. 

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

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

2.12 Ledningsanlæg
Der er ingen ledningsanlæg i nærheden af projektområdet.

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

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

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.

Tabel 2.1 Projektet opsummeret
Projektforslag

fire møller
Alternativ
tre møller

0-alternativ
eksisterende forhold

Antal møller 4 3 4

Effekt pr. mølle (MW) 3,0 3 0,6

Samlet kapacitet (MW) 12,0 9 2,4

Navhøjde (m) 79,5 79,5 47,5

Rotordiameter, (m) 101 101 43

Totalhøjde, maksimum (m) 130 130 69

Rotoromdrejninger pr minut, maksimum 16 16 32
Produktion pr. år, cirka (MWh) 30.800 23.500 5.600
Samlet produktion vindmøllerne er 20 år, cirka (MWh) 616.000 470.000 28.000 1

Støj, maksimal dB(A) ved nabobolig ved vindhastighed 6 m/s og 8 m/s3 41,0 og 43,92 41,0 og 43,92 ikke beregnet
Skyggekast, maksimalt ved nabobolig om året, indendørs og udendørs 
(timer:minutter) 24:13 og 18:512 24:13 og 18:512 ikke beregnet

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

Kuldioxid (CO2) 432.400 329.900 19.700 1

Svovldioxid (SO2) 74 56 3 1

Kvælstofoxider (NOx) 585 446 27 1

Slagger og flyveaske 24.500 18.700 1.100 1

1  I de eksisterende vindmøllers tekniske/økonomiske restlevetid på fem år.    
2   Inklusiv støj og skyggekast fra vindmøllerne ved Sverrig og nye vindmøller ved Åsted
3  Lovkrav: Maksimalt 42 og 44 dB(A)
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Udledningerne fra kraftværkerne belaster både klima-
et, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektricitet 
fra vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i 
den grad, som el fra vindkraft erstatter el fra kraftværker.

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboliger 
betyder, at der udendørs kan være en støj, der svarer til 
lidt mindre end sagte tale. Støjen kan dog være generen-
de for nogle mennesker, der er følsomme for støj. Støjen 
vil komme som et sus, der for møllerne ved Lindum bli-
ver gentaget mellem hvert andet og hvert sekund afhæn-
gig af vindstyrken. Monotonien vil være en del af pro-
blemet ved påvirkningen, men støjen vil næppe kunne 
skelnes fra baggrundsstøjen fra bevoksning og bebyg-
gelse med en vindhastighed over 8 – 12 m/s, der svarer 
til frisk til hård vind. Der kan være en øget oplevelse af 
stress, hvis skyggekastet falder på tidspunkter, hvor man 
er til stede. Derfor kræver kommuneplanen, at naboer 
ikke udsættes for mere end 10 timer skyggekast årligt. 

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

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

Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan for 
overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkravene. 
Heri kan både indgå måling ved idriftsættelse og målinger 
ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt. Endvidere 
skal kommunen sikre, at der bliver taget hensyn til Møj-
bæk, samt der sker en eventuel omlægning af Batumvej.  

Klage fra naboer kan også medføre, at kommunens 
miljøtilsyn pålægger ejeren af vindmøllen at få fore-
taget en støjmåling eller måling af skyggekastet, hvis 
miljøtilsynet vurderer, at der er grundlag for klagen. 
Kommunen kan herefter om fornødent pålægge eje-

ren at dæmpe støjen eller stoppe møllen, hvis kravene 
i VVM-tilladelsen ikke er overholdt.

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

2.16 Hovedkonklusioner  
 for projekterne
Hovedforslaget med fire vindmøller og alternativet med 
tre vindmøller er kort opridset i tabel 2.1 for så vidt an-
går de faktuelle emner. Tabellen viser, at hovedforsla-
get miljømæssigt er bedst, idet det genererer den stør-
ste produktion og dermed også en større CO2-bespa-
relse og en større reduktion af udledning af svovldio-
xid samt kvælstofoxider og affald.

Fordele og ulemper ved de to forslag set i forhold til 
hinanden er sammenfattet nedenfor. Forhold, hvor de 
to forslag er ligeværdige er ikke medtaget. Det drejer 
sig for eksempel om maksimal antal timer med skyg-
gekast, som er det samme for begge forslag.

Hovedforslaget
Fordele
* Stor fortrænging af kul-, svovl- og kvælstofilter.
*  Stor produktion af elektricitet.
* Udnytter potentialet i området fuldt ud.
* Harmonerer i antal med Åsted-projektet
* Med tiden vil de store vindmøller ændre det eksiste-

rende virvar af mange mindre vindmøller, så der bli-
ver få, men meget store vindmøller tilbage, der alle 
står samlet i klynger.

Ulemper 
* Batumvej skal omlægges på en mindre strækning.
* Større påvirkning af landskabet i nærzonen.
* Flere naboer på den nordlige del af Skivevej vil få 

mere skyggekast end ved alternativet. Men da det vil 
være over 10 timer årligt, skal der installeres skyg-
gestop, således at disse naboer ikke får skyggekast.

* Støjpåvirkningen ved naboer nord for Batumvej og 
den nordlige del af Skivevej vil være større. Græn-
seværdierne vil dog være overholdt.

Alternativet
Fordele
* Mindre visuel påvirkning af landskabet i nærzonen.
* Mindre forstyrrelse af rekreative værdier ved kalk-

søen og et evt. senere rekreativt område i det aktive 
kalkgraveområde.

*  Mindre påvirkning med støj ved naboer nord for Ba-
tumvej og på den nordlige del af Skivevej.

*  Mindre påvirkning med skyggekast ved naboer nord 
for Batumvej og på den nordlige del af Skivevej.

*  Batumvej skal ikke omlægges

Ulemper
* Mindre fortrængning af kul-, svovl- og kvælstofilter
*   Mindre produktion af elektricitet
*  Udnytter ikke områdets muligheder fuldt ud.
*  Harmonerer ikke i antal med Åsted-projektet, hvil-

ket medfører, at de to projekter fremtræder forskel-
ligt.

Sammenfattende er der ikke fundet ulemper ved ho-
vedforslaget, der er så væsentlige, at man bør foretræk-
ke alternativet.

25



Arbejdsvej

Ny vindmølle

Arbejdsareal

Eksisterende vej

Omlagt vej

Signaturer kort 3.1 og 3.2

N

250 meter

3 Beskrivelse af anlægget

3.1 Anlægget
Dette kapitel beskriver anlægget ved hovedforslaget 
og alternativet. Ved hovedforslaget bliver der opstillet 
fire vindmøller på en række fra sydøst til nordvest fra 
syd for Møjbækken til nord for Batumvej. Ved alterna-
tivet opstilles tre vindmøller, idet den nordligste vind-
mølle er udtaget.

Tabel 3.1 giver de faktuelle oplysninger for projekt-
forslagene og for 0-alternativet, som er en fortsættelse 
af eksisterende forhold.  

Vindmøllerne 
Hovedforslag
Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger og 
rørtårn. Farven på møllen vil være lys grå. Vingerne 
bliver overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 
30, så de fremstår med en mat overflade og reflekser 
fra vingerne minimeres. 

Vindmøllen vil være uden gearkasse, med såkaldt di-
rekte drevet generator. Det giver en mere robust møl-
le, der også støjer lidt mindre, idet der ikke er støj fra 
gearkassen. Denne form for mølle har et lidt anderle-
des design, idet møllehuset er forskubbet i forhold til 
tårnet, så tårnet er placeret længere bagude.

Vindmøllerne får en navhøjde på 79,5 meter og en ro-
tordiameter på 101 meter. Totalhøjden er dermed 130,0 
meter. Der kan måske blive tale om at opstille en anden 
vindmølle med lidt mindre rotordiameter, hvis det viser 
sig mere attraktivt på tidspunktet for realisering. Total-
højden vil formentlig ligge på 130,5 meter, og rotordia-
meteren på 93 meter. Denne mølle vil have gearkasse 
og dermed have tårnet placeret langt fremme på huset.

Møllerne vil stå på en lige række med en indbyr-
des afstand på cirka 330 meter. Se kort 3.1. Afstanden 
mellem vindmøllerne er cirka tre vingediametre. Det 
er den mindste afstand, der er teknisk mulig, og afstan-

Kort 3.1 Placering af møller, veje og arbejdsarealer ved hovedforslaget

Kort 3.2 Placering af møller, veje og arbejdsarealer ved alternativet
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den skyldes alene, at vindmøllerne står optimalt for den 
maksimale udnyttelse af projektområdet og dermed af 
vindressourcerne.

Alternativet
Ved alternativet opstilles samme type vindmøller, som 
ved hovedforslaget, men antallet er reduceret til tre.

0-alternativet
De eksisterende fire vindmøller ved Batum bibeholdes. 
Vindmøllerne er 600 kW møller med navhøjde 47,5 m 
og rotordiameter 43 m. Totalhøjden er dermed 69 m. 
Vindmøllerne er lys grå på hele møllen. Vindmøllerne 
står i en firkant med en indbyrdes afstand på 183 meter 
nord – syd og 320 m øst – vest, der svarer til fire vin-
gediametre nord – syd og knap 7,5 rotordiametre øst –
vest. Den relativt store afstand øst – vest skyldes, at de 
i denne retning indbyrdes skygger for de fremhersken-
de vindretninger.

Arbejdsveje, pladser og fundamenter
Hovedforslaget og alternativet
I tilknytning til vindmøllerne bliver der anlagt veje 
med en bredde på cirka 5,5 meter, mens vejene i svin-
gene vil blive bredere. 

Ved hver mølle bliver der anlagt en arbejds-, kran- 
og vendeplads med et areal på cirka 1500 m2. Arealet 
bliver efter anlægsfasen reduceret til et arbejdsareal på 

cirka 800 m2, der benyttes til servicesyn og lignende i 
møllernes levetid. Endvidere kan arealet fungere som 
kranplads ved udskiftning af større dele på møllen. 

Tilkørselsveje, arbejds-, kran- og vendepladser har 
en belægningsopbygning af grus eller andet godkendt 
stabilt vejmateriale. Tilkørselsvej til den næstsydlig-
ste vindmølle vil blive anlagt fra Fur Landevej i øst 
og fortsætte ad eksisterende markvej frem til møllen. 
Knap 100 m vest for Fur Landevej vil tilkørselsvejen-
vejen få en afgrening mod syd, der vil være tilkørsel til 
den sydligste vindmølle. Vejen til den sydligste vind-
mølle vil krydse Møjbæk. De to nordligste vindmøller 
vil få tilkørselsveje fra Batumvej. Batumvej vil blive 
omlagt, så den i et blødt sving passerer den nordligste 
vindmølle i en afstand på 1,5 gange rotorradius, det vil 
sige 75,5 meter, se kort 3.1. Vejenes nærmere placering 
bliver fastlagt i lokalplanen. 

Fundamentets størrelse og udformning er afhængig 
af geotekniske forhold samt vindmøllens størrelse. Det 
vil sandsynligvis blive et pladefundament på 20 m i dia-
meter med underkant i 3 – 5 meters dybde. Se figur 3.1. 

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

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

0-alternativet
Ved 0-alternativet står vindmøllerne syd for Batumvej 
med tilkørselveje herfra. Vejene er cirka 3,5 meter bre-
de. Der er kun udtaget et mindre areal omkring vind-
møllerne til vendeplads.

Nettilslutning 
Tilslutningen til elnettet sker i jordkabler fra 60/10 kV-
stationen ved Risum. Transformere bliver installeret in-
de i tårnet. Der vil eventuelt blive opsat en mindre tek-
nikbygning og en 10 kV koblingsstation på op til tyve 
m2 i alt og med højden maksimalt 2,2 meter i umiddel-
bar nærhed af den ene vindmølle. 

Ved koblingsstationen opstilles eventuelt en mindre 
antenne på cirka fire meter i højden til telekommuni-
kation til vindmøllerne. Der er ingen bygninger og an-
læg ud over dette.

Vindressourcerne og produktion 
Vindressourcerne ligger i grænseområdet mellem det 
bedste og næstbedste i Salling og Danmark, som det 
fremgår af kort 3.3. Der er beregnet en middelvindha-
stighed på 7,1 meter pr sekund i navhøjde, 79,5 m over 
terræn. 

Hovedforslaget. Den årlige produktion på de fire 
vindmøller er beregnet til 30,8 millioner kWh. Det 
svarer til det årlige elforbrug til apparater og lys i cir-
ka 8.850 husstande i 2008. Reference /1/ 

Alternativet. Den årlige produktion på de fire vind-
møller er beregnet til 23,5 millioner kWh. Det svarer 

Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag

Antal 
møller

Navhøjde 
meter

Rotor-diameter 
meter

Totalhøjde 
meter

Effekt pr mølle 
MW

Årlig produktion 
1.000 MWh

Produktion til møllerne  
er 20 år. 1.000 MWh 

Hovedforslag 4 79,5 101,0 130 3,0 30,8 616

Alternativ 3 79,5 101,0 130 3,0 23,5 470

0-Alternativet
(eksisterende forhold) 4 47,5 43,0 69,0 0,6 5,6 28
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Figur 3.1 Principtegning af pladefundament

27



til det årlige elforbrug til apparater og lys i cirka 6.750 
husstande i 2008. Reference /1/ 

0-alternativet. Den årlige produktion for de eksiste-
rende vindmøller er i et gennemsnitsår cirka 5,6 milli-
oner kWh, der svarer til cirka 1.500 husstandes elfor-
brug til apparater og lys i 2008.

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen
Nedtagning af eksisterende vindmøller
Før de nye vindmøller kan opstilles, skal de eksisteren-
de fire 600 kW vindmøller ved Batum nedtages. Vind-
møllerne vil blive nedtaget med henblik på genanven-
delse på en anden lokalitet. 

Vindmøllen vil blive adskilt og de enkelte dele bort-
transporteret på lastvognstog. Fundamenterne vil blive 
knust. Hvis det mod forventning ikke er muligt, vil de 
blive sprængt. I det tilfælde vil der blive lagt en spræng-
måtte over fundamentet for at forhindre, at skærverne 

bliver spredt over omgivelserne. Med en afstand til nær-
meste naboer på minimum 200 meter vurderes rystelser-
ne ved sprængning af fundamentet ikke at være kritisk. 
Betondele vil blive knust og genanvendt som vejmate-
riale ved anlæg og udvidelse af veje til de nye vindmøl-
ler. Armering vil blive separeret og bortskaffet til gen-
anvendelse i henhold til affaldsregulativerne. Fjernelsen 
af henholdsvis vinger, møllehat og tårn vurderes ikke 
at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Ved fjernelsen vil der 
blive anvendt samme typer kraner, køretøjer og mate-
riel, som bliver benyttet i forbindelse med opstillingen. 

Stabilt vejmateriale bliver genanvendt i de nye veje 
og arbejdsarealer. Nedgravede kabler og øvrige instal-
lationer bliver fjernet. 

Arealerne ved de eksisterende møller bliver reetab-
leret som landbrugsjord. Et pløjelag på minimum 0,3 
m i samme beskaffenhed og bonitet som det omgiven-
de jordlag afslutter arbejdet med at reetablere området, 
der efter et par års drift fremstår som oprindeligt. De-
monteringen skønnes at vare to til tre uger, og påvirk-
ningen af miljøet vil have nogenlunde samme karak-
ter som i anlægsfasen. Demonteringen af henholdsvis 
vinger, møllehat og tårn vurderes ikke at udgøre no-
gen sikkerhedsrisiko.

Opstilling af vindmøller
Anlægsfasen forventes at strække sig over 3 – 5 måne-
der, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige vind-
møllerne er rejst, tilkoblet elnettet og idriftsat. Arbej-
det omfatter nedenstående aktiviteter.

Vindmøllefundamenter og arbejdspladser og -veje
Veje, arbejds-, kran- og vendepladser bliver anlagt, in-
den vindmøllen bliver rejst. Fundamentet til møllen bli-
ver etableret omkring en måned før, vindmøllen bliver 
rejst, sluttet til elnettet og sat i drift. Omkring 800 m3 
armeret beton udgør fundamentet. Det er estimeret, 
at der til støbning af et enkelt fundament bliver brugt 
cirka 100 læs beton, eller i alt ved hovedforslaget cir-
ka 400 læs beton og ved alternativet cirka 300 læs be-
ton. Derudover vil der komme cirka ti større lastbiler 
med fundamentsdele. 

Den eksisterende markveje skal forstærkes og udvi-
des til 5,5 meter med 35 cm stabilt vejmateriale. I alt 
bliver der anlagt 0,2 kilometer ny vej samt udvidet og 
forstærket 375 meter eksisterende vej. Til anlæg af ve-
je, arbejdspladser, kranpladser og vendepladser vil der 
blive brugt cirka 2.200 m3 stabilt vejmateriale, som vil 
blive transporteret på cirka 220 - 300 lastbiler ved ho-
vedforslaget og 1.900 m3 stabilt vejmateriale, som an-
kommer på cirka 190 – 260 lastbiler ved alternativet.  

En del af materialet vil blive genanvendt nedbryd-
ningsmateriale fra de eksisterende vindmøller. Ud over 
arbejds- og vendepladser vil der blive etableret midler-
tidige pladser til arbejdsskure og P-pladser og til kort-
varig opbevaring af større vindmølledele.

Tilslutning til offentlig vej 
Adgangsvej bliver etableret fra Fur Landevej ved ek-
sisterende overførsel til markvej lige nord for Møjbæk 
og fra Batumvej. Der etableres forstærkede tilslutnin-
ger med svingradius på minimum 34 m, som er nød-
vendig for transport af store vindmølledele, èn ved Fur 
Landevej og to henhodsvis et sted ved Batumvej ved 
hovedforslaget henholdsvis alternativet.

Nettilslutning 
EnergiMidt slutter møllen til elnettet via jordkabel fra 
transformerstation ved Risum cirka 1,5 km nord for den 
nordligste vindmølle. Sammenhørende hermed bliver 
der fremført telekabel for fjernovervågning og fjern-
styring. EnergiMidt forventes at træffe de nødvendi-
ge aftaler med de berørte lodsejere, herunder aftaler 
om økonomi, nedgravningsdybde, placering af kabler 
og tinglysning.

Vindmøller 
Der vil komme omkring 40 større lastvognstog med 
vindmølledele ved hovedforslaget og 30 ved alternati-
vet. Endvidere vil to store kraner operere i fire til fem 
dage ved opsætning af hver mølle. 
Efter opsætning forventes yderligere tre til fem uger til 
indkøring af hver vindmølle i automatisk drift. I an-
lægsfasen vil trafik- og støjbelastningen for området 
være som for en byggeplads. 

Kort 3.3 Vindressourcerne

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

N

Projektområde

kWh/m2/år

Reference /2/

Energiindhold i vinden 
i 100 meters højde i 

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

3.3 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar 
Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har an-
svaret for driften og sikkerheden på anlægget, herun-
der støjforhold. 

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

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

3.4 Sikkerhedsforhold
Havari 
Risiko for havari med vindmøller er minimale for af-
prøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er 
det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold 
til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesord-
ning, inden de opstilles. 

Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overens-
stemmelse med gældende krav til sikkerhedssystemer, 
mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og 
elektrisk sikkerhed. 

Der har i 2008 været et par større, spektakulære ha-
varier af vindmøller omkring 600 kW i Danmark, for-
modentlig på grund af mangelfuld service. Blandt an-

det var der et havari på en vindmølle ved Halling den 
22. februar 2008. Det har medført, at kravene til ser-
vice på vindmøllerne er blevet skærpet, så befolknin-
gen kan være sikker på, at bremsesystemer og øvrigt 
sikkerhedsudstyr bliver holdt i orden. Reference /3/

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

For de tidligste, små vindmøller er der set møller, 
hvor hele vingen på ti meter er blevet kastet af møl-
len ved meget høje omdrejningstal under løbskkørsel 
og smidt 400 meter væk. Nye, større møller kører væ-
sentlig langsommere rundt, og derfor vil en hel vinge, 
eller dele af en vinge, kastet fra en større mølle ikke 
kunne nå så langt ud. 

Der har også været vinger, der er knækket af ved no-
minelt omdrejningstal, det vil sige normal drift, hvor 
møllen har været i drift med generatoren tilsluttet. I den-
ne situation falder vingen ned på jorden i en afstand fra 
møllen på 0 til 50 meter. 

Ved skaden på møllen ved Halling, der skete i me-
get stærk blæst, blev vingerne slået i stykker, og alle 
de store dele faldt ned mindre end 100 m fra møllen, 
men nogle lettere dele med stort areal, der ville kunne 
skade en person, var i stand til at flyve længere væk. 
Reference /3/

Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til 
service og med afstanden til naboboliger og offentlige 
veje ved projektet ved Lindum udgør havari ikke no-
gen væsentlig risiko. 

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

Da alle møller er placeret mindst 521 m fra nærme-
ste nabobolig vil der ikke være risiko for isnedfald ved 
naboboligerne.

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

Med eksisterende erfaringer, de skærpede krav til 
service og med afstanden til naboboliger og offentlige 
veje ved projektet ved Lindum udgør brand ikke no-
gen væsentlig risiko.

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

3.5 Retablering efter endt drift
Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllerne på 
afviklingstidspunktet forpligtiget til at fjerne alle an-
læg i et omfang, som svarer til de krav, som lokalplan 
og deklaration fastsætter. 

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

Demonteringen af vindmøllerne og retableringen af 
landbrugsjorden vil foregå efter samme metode som 
ved fjernelsen af de eksisterende vindmøller. Demon-
teringen skønnes at vare tre – fem uger, og påvirknin-
gen af miljøet vil have nogenlunde samme karakter 
som i anlægsfasen.
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4 Landskabelige forhold

4.1 Indledning
Kapitel 4 indeholder en registrering og en analyse af 
det eksisterende landskab, en sammenholdning af ho-
vedforslagets og alternativets visuelle påvirkning, samt 
en vurdering af den visuelle påvirkning fra de planlag-
te vindmøller.

Arbejdsmetode
Registrering
Registreringen er udført på baggrund af kortmateria-
le, litteraturstudier og flere besigtigelser af landskabet 
omkring mølleområdet ved Lindum. 

Besigtigelsen er anvendt til at registrere forhold som 
ikke fremgår af kortmaterialet, herunder højder på be-
byggelser og bevoksning samt en grundig afsøgning af 
mulige udsigtspunkter i landskabet. 

Besigtigelserne ved Lindum er udført primo septem-
ber 2010. Desuden er området besøgt i februar 2010 i 
forbindelse med udarbejdelse af debatfolder.

Analyse
Landskabsanalysen indeholder en tematisk gennem-
gang af de registrerede elementer i landskabet, - her-
under terræn, bevoksning, bebyggelse, tekniske an-
læg, kulturhistoriske elementer og rekreative interesser. 

Elementerne er beskrevet og analyseret i særskil-
te afsnit, hvor analysearbejdet omfatter en vurdering 
af elementernes karakteristika, og på den baggrund, 
hvorvidt de enkelte elementer medfører at landskabet 
er sårbart overfor en visuel påvirkning fra de planlag-
te vindmøller. 

Landskabsanalysen omfatter desuden en analyse af 
de fremtidige forhold såfremt mølleprojektet ved Lin-
dum  bliver realiseret. I den forbindelse er der foretaget 
en overordnet synlighedsanalyse, forstået som en ud-
pegning af de områder eller punkter, hvorfra de plan-

Kort 4.1 Eksisterende vindmøller og afstandszoner

1:100.000
N

Møller 0 - 450 kW

Møller 450 - 1500 kW

Afstandszonernes grænser

Planlagte møller større 
end 1500 kW

Projekterede møller 
større end 1500 kW

10 km

10 km
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lagte vindmøller vil være synlige og dermed påvirke 
oplevelsen af landskabet. 

Vindmøllernes design og opstillingsmønster er i 
den henseende afgørende faktorer, og disse forhold og 
deres betydning er derfor beskrevet og vurderet som 
en vigtig del af analysearbejdet, da det er et brugbart 
værktøj til at aflæse de udarbejdede visualiseringer af 
de fire vindmøller ved Lindum. 

Vurdering
Vurderingen af den visuelle påvirkning fra de planlag-
te vindmøller er udarbejdet på baggrund af registre-
ringer, visualiseringerne og landskabsanalysen, som 
er gengivet i rapporten. 

Visualiseringerne viser, hvordan de planlagte vind-
møller vil se ud i det eksisterende landskab. Vurderin-
gerne beskriver om vindmøllerne virker dominerende 
eller forstyrrende i forhold til landskabets karaktergi-
vende elementer og landskabets skala, som tilsammen 
er et udtryk for landskabets sårbarhed. 

Afstandszoner
For at kunne systematisere landskabsanalysen i for-
hold til vindmøllernes visuelle påvirkning, er omgi-
velserne til projektområdet ved Lindum inddelt i tre 
afstandszoner; en nærzone tæt ved møllerne, en mel-
lemzone og en fjernzone. 

Zoneinddelingen er anvendt til at udvælge særskilte 
elementer i landskabet i forhold til den visuelle påvirk-
ning fra vindmøllerne. Zonernes udstrækning er fastlagt 
på baggrund af egne iagttagelser og lignende undersø-
gelser af vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter. 

De tre zoner er indtegnet med en præcis afgræns-
ning på kort 4.1, men i virkeligheden vil overgangen 
fra den ene zone til den anden opleves i et mere gli-
dende forløb, hvor møllernes påvirkning gradvis æn-
drer sig. De tre afstandszoner omkring projektområ-
det ved Lindum er som følger:

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

nes størrelse i forhold til andre elementer i landskabet 
fremgår klart. Sigtbarheden har meget lille betydning. 

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

Mellemzonen 4,5 – 10 kilometer 
I mellemzonen virker møllerne generelt mindre end i 
nærzonen og virker ikke dominerende, men kan være 
det fra enkelte punkter. Beskueren oplever samspillet 
med andre møller og opfatter større forskelle i vind-
møllernes design. Møllernes størrelse kan være svæ-
re at opfatte, idet afstanden til dem kan være vanskelig 
at vurdere. Bevoksning og terræn er afgørende for, om 
møllerne er synlige. Sigtbarheden spiller en stor rolle. 
I mellemzonen registreres større landskabselementer, 
hovedfærdselsårer og udsigtspunkter.

Fjernzonen over 10 kilometer 
I fjernzonen spiller terrænet og sigtbarheden en afgø-
rende rolle. Møllerne vil især være synlige fra kyster el-
ler fra enkelte højdepunkter. I fjernzonen oplever man 
især samspillet med andre vindmøller.

4.2 Eksisterende forhold
Landskabets dannelse og terrænformer
Salling skyder sig ud i Limfjorden mellem Skive Fjord, 
Hvalpsund, Risgårde Bredning, Livø Bredning med 
Fur, Salling Sund, Lysen Bredning, Kås Bredning og 
Venø Bugt.

Projektområdet ligger på den nordligste del af halv-
øen Salling, på grænsen mellem to typer yngre moræ-
nelandskaber af henholdsvis overvejende sandbund, 
henholdsvis lerbund. Ved Batum når kridtundergrun-
den helt op til jordoverfladen, og her brydes der kalk 
til anvendelse i jordbruget. Reference /1/

Projektområdet ligger mellem 5 og 15 meter over havet 
og mellem 2,2 og 2,7 km fra kysten. Vindmøllerne place-
res på den nordlige skråning ned mod Møjbæk, en udløber 
af Hinnerup Å, som er en rest af en vig fra Limfjorden.

De brede dale omkring Hinnerup Å og Møjbæk er 
lavtliggende og her afløses den intensive opdyrkning af 
morænefladen af eng- og mosearealer. Mange steder af-
græsses engene af heste, køer, får og æsler. Mod øst de-
ler Møjbæk sig på den østlige side af Fur Landevej, og 
her breder en større lavtliggende slette sig mod Sverrig. 
Sletten ligger noget højere end ådalen omkring Hinne-
rup Å, og her er jorden intensivt opdyrket.

Nord for møllerne rejser terrænet sig en smule, før 
det igen falder ned mod de lavtliggende arealer ud til 
Selde Vig. Nordvest for projektområdet rejser terrænet 
sig til et mindre plateau nordøst for Batum Kalkbrud.

Nordøst for projektområdet rejser sig et bakkedrag 
i nordvest-sydøstlig retning. Bakkedraget er et resultat 
af isfremstød i en kuldeperiode, hvor sedimenterne er 
blevet presset sammen og opad. Højeste punkt er Ur-
høje, med sine 53 meter over havets overflade. Skræn-
terne mod nordøst er generelt stejle og danner en dra-
matisk kystlinje, som kan iagttages fra den østlige si-
de af Risgårde Bredning.

Mod nordvest ligger det meste af kystnærhedszo-
nen meget lavt og der er et langt kig fra Grynderupvej 
mod syd hvor terrænet hæver sig ved Durup. Man ser 
ud over den nu udtørrede Grynderup Sø, som er blevet 
drænet til brug for opdyrkning.

Få minutters sejlads mod nord fra Branden, ligger 
den 22 km2 store ø Fur. Den sydligste del af øen er en 
forholdsvis jævn moræneflade som står i kontrast til det 
spektakulære landskab som hæver sig op til 76 meter 
over havets overflade ved Bette Jenses Hyw. Den øst-
vest-vendte bakkeryg er formet af en gletsjer fra nord 
som har dannet skrænter på op mod 45 meter mod nord-
kysten. Her er der gode muligheder for at kunne iagt-
tage de geologiske formationer.

Konklusion
Det bølgede landskabet med sine højdepunkter og mar-
kante skrænter er præget af gletsjeres bevægelser i is-
tiden. Havbunden har hævet sig siden stenalderen, og 
den tidligere fjordarm som gik ned syd om Åsted, vi-
ser sig nu i landskabet som lavbundsarealerne omkring 
Hinnerup Å.
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rænbevægelserne, og en placering på skrå af terrænet 
vil understrege bevægelsen.

Bevoksning
Nordsalling er meget tyndt bevokset og større skov-
områder skal man i fjernzonen for at finde, ved hen-
holdsvis Trend Skov og plantagerne omkring Nykø-
bing Mors. 

I mellemzonen findes mindre og mere fragmenterede 
skovbevoksninger ved Brokholm Sø, nord for Glyng-
øre, på den nordlige del af Fur og ved Junget Øre.

I nærzonen er der stort set ingen fredskovsarealer, 
og området er intensivt opdyrket. Der er begrænset be-
voksning i tilknytning til Ågårdsholm ved Ll. Thorum 
syd for møllerne samt enkelte mindre bevoksninger i 
tilknytning til bebyggelse. Området er præget af dræ-
ning og langs de mange drænrender er der flere steder 

De lavtliggende dale omkring Hinnerup Å og Møj-
bæk hvor projektområdet ligger, omkranses af moræ-
nebakker som hæver sig som øer nord for Åsted, nord-
øst for Selde og omkring Thorum landsby i syd. 

Mod vest er der langt kig over den udtørrede Gryn-
derup Sø, og dette landskab står i kontrast til moræne-
formationen langs Nordsallings nordøstkyst, hvor ter-
rænet hæver sig over 50 meter over havets overflade og 
danner stejle skrænter mod øst.  

Landskabets dannelsesformer er sårbart overfor ele-
menter som slører terrænformerne, såsom bevoksning 
og bebyggelse. Høje elementer, som vindmøller, vil pri-
mært påvirke landskabet vertikalt, og sætter kun små 
punktaftryk i landskabet.

Ådalens skråninger har en svar hældning som er sår-
bar overfor høje elementer som placeres i bunden. Dette 
vil udviske højdeforskellene mellem bund og top. Pla-
ceres høje elementer på toppen, vil dette forstærke ter-

etableret levende hegn. Langs Hinnerup Å og Møjbæk 
er der begrænset bevoksning, som særligt knytter sig 
til vådområder, eng- og mosearealer. Afgræsning for-
hindrer tilgroning, som vil kunne sløre terrænformer-
ne i området. 

Kalkbrydning syd for Batumvej er ophørt, og siden 
har søen henligget som beskyttet område, efter Na-
turbeskyttelseslovens § 3. Søen har stejle skrænter og 
randbevoksning. Mod Fur landevej er der enkelte ste-
der mindre grupper bevoksning og fritstående træer 
langs vejen. Batumvej ligger frit i landskabet med ud-
sigt over de lavere liggende områder mod syd. 

Konklusion
Bevoksning i projektområdet er især tilknyttet eng- og 
mosearealer, hvor afgræsning forhindrer tilgroning og 
dermed sløring af landskabsformerne i området.

Kort 4.2 Landskabets dannelse

VindmølleprojektområdeN Reference /2/
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Enkelte fragmenter af bevoksning ses i tilknytning 
til bebyggelse, og levende hegn bryder den domineren-
de opdyrkede flade. Man skal ud i projektets fjernzone 
for at finde større sammenhængende skovområder. Der 
vil således være frit udsyn til møllerne mange steder.

Den eksisterende bevoksning er generelt i lille skala 
og er sårbar overfor yderligere rydning. Omvendt er den 
struktur som småbevoksningerne danner sårbar over-
for yderligere tilgroning, som desuden vil sløre land-
skabets terrænformer.

Bebyggelse
Landskab og bebyggelse er præget af Østergård, en 
gammel hovedgård vest for projektområdet, som i dag 
er et stort landbrug med mange store driftsbygnin-
ger, siloer og gyllebeholdere. Østergårds omfangsri-
ge bygningsmasse sløres til dels af beplantning. Nord 
for Østergård ligger den gamle landsby Åsted, og hele 
godslandskabet og bymiljøet er i kommuneplanen ud-
peget som beskyttet kulturmiljø. Referencer /3/ og /4/

Omkring de brede ådale ligger flere mindre bebyg-
gelser og landsbyer på plateauer hævet over ådalene. 
Mod nordøst ligger Selde By, mod sydøst Thorum og 
mod sydvest ligger Bjergbybebyggelsen. Spredt langs 
infrastrukturen i området ligger flere husmandsste-
der og landbrugsejendomme, hvoraf flere står tomme.

Selve ådalene ligger meget lavt og er fri for bebyg-
gelse. I tilknytning til kalkgravene ved Batumvej er der 
opført flere markante driftsbygninger.

nærmeste mølle. Endnu en luftledning passerer ådalen 
nord om Åsted. 

Konklusion
Den primære trafik i området sker ad Fur Landevej som 
passerer øst om projektområdet. Projektområdet om-
kredses af mindre biveje og Fur Landevej. Rekreativ 
trafik sker ad cykelveje og margueritruten langs kysten.

Elledninger passerer Hinnerup Ådal flere steder.
Opstillingen af nye vindmøller ved Lindum vil ik-

ke være til gene for nogen former for trafik i området.

Eksisterende vindmøller
Efter kommunesammenlægningen rummer Skive Kom-
mune 168 vindmøller med en samlet kapacitet på ca. 85 
MW, hvilket svarer til knap 3 % af landets vindmølle-
kapacitet. Reference /5/

Vindmøllerne i Salling er opstillet i forskellige møn-
stre afhængigt af størrelsen. Mange små møller, med 
en effekt på under 450 kW, er spredt over hele halvø-
en, og står fortrinsvist enkeltvist eller parvist. De stør-
re møller med effekt mellem 450 og 1.500 kW er op-
stillet i større grupper på op til ni møller, de fleste på 
rette linjer som opstillingsmønster. De nye store møl-
ler, både ved Lindum og ved Åsted, opstilles i grupper 
på fire, ligeledes på en ret linje. Placeringen af projek-
terede og eksisterende vindmøller kan ses på kort 4.1.

Mere end halvdelen af møllerne er gamle og står for 
at skulle udskiftes over de næste 10 år, og samtidig er 
mange placeret uhensigtsmæssigt i landskabet. Derfor 
har Skive Kommune i 2009 udarbejdet en temaplan for 
opstilling af nye, større og mere effektive møller. Te-
maplanens retningslinjer foreskriver blandt andet, at 
eksisterende vindmøller som står udenfor udpegede 
vindmølleområder, ikke kan genopføres eller udskiftes.

Der er ikke opstillet møller på 150 meter andre ste-
der i Nordsalling.

Nærzonen
I projektets nærzone står i alt 13 små vindmøller med 
effekter under 450 kW. De små møller står primært ale-
ne, og vil i kraft af deres ringe størrelse ikke generere 
et uheldigt samspil med de nye møller, men vil bidra-

Nærmeste byer med udlagt byzone er Selde og Du-
rup By. Selde By ligger i en afstand af 1.350-1.650 me-
ter nord for projektområdet, mens Durup By ligger ca. 
fem kilometer sydvest for projektområdet.

Nærmeste sommerhusområder er Fursundparken, 
som ligger ud til Limfjorden nordvest for projektområ-
det, og Eskov Strandpark som putter sig neden for høj-
deryggen ved Floutrup nordøst for projektområdet. Fur-
sundparken ligger i en afstand af 4,1 kilometer nordvest 
for projektområdet, mens Eskov Strandpark ligger ca. 
4,4 kilometer nordøst for projektområdet. Der er i kom-
muneplanen ikke udpeget områder til fremtidig udvi-
delse af sommerhusområderne.

Konklusion
Projektområdets bebyggelsesstruktur i nærzonen er 
præget af spredt bebyggelse, større landbrug og lands-
byer lokaliseret højt i terrænet over ådalene.

Ved kysten ligger der flere sommerhusområder. De 
største byer i området er Durup og Selde, hvor der er 
udlagt byzone. 

De nye vindmøller kommer ikke i konflikt med frem-
tidige byzoneudvidelser og sommerhusområder.

Tekniske anlæg
Infrastruktur
Projektområdet ligger umiddelbart vest for Fur Lan-
devej, når man bevæger sig nordpå fra Skive mod Fur.  
Landevejen er en klasse 1 trafikvej, en gennemfartsvej.

Nord om projektområdet passerer Batumvej, som fø-
rer til Åsted Landsby og møder Bjergbyvej, som passe-
rer vest om området - sydpå mod Tøndering. Batumvej 
er en klasse 2 trafikvej. Reference /3/

 I møllernes nærområde bevæger Ll. Thorumvej sig 
over Lille Thorum og ådalen ved Møjbæk.

Margueritruten bevæger sig gennem kystlandskabet 
nord om projektområdet, og kystvejen er ligeledes en 
del af den nationale cykelrute, Limfjordsruten. En del 
af ruten følger det gamle jernbanetracé fra den nu ned-
lagte jernbanerute fra Skive over Salling til Glyngøre. 

En 60 kV luftledning passerer Hinnerup Å vest for 
projektområdet, i en afstand på ca. 1,5 kilometer fra den Foto 4.1 Udsigt fra Selde
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ge til det samlede billede af udnyttelsen af vindener-
gien i området. 

De små møller har en hurtig omdrejningshastighed, og 
vil kunne opfattes som en forstyrrende underskov i forhold 
til de nyere og større møller. I takt med at de små møller 
udfases, vil det samlede billede af vindenergiproduktio-
nen blive mere roligt. Skive Kommune har kendskab til, 
at to af vindmøllerne forventes nedtaget inden for kort tid.

I projektområdets nærzone står fire grupper af lidt 
større møller. 

Ca. 2,2 km øst for projektområdets sydligste mølle 
står fire møller ved Sverrig. De har hver en kapacitet på 
850 kW, og har en totalhøjde på 81 m. Der er lavet lo-
kalplan for opstillingen i 2002, så møllerne er ikke så 
gamle. Møllerne står i et vindmølleområde som juste-
res og overgår til muligt vindmølleområde. 

Ca. 4,5 km syd for projektområdets sydligste møl-
le står fire møller ved Rybjerg. De har hver en kapa-
citet på 600 kW og har en totalhøjde på 67 m. Der er 
lavet lokalplan for opstillingen i 1995, så møllerne er 
ved at være af ældre dato. Møllerne står ikke i et ud-
peget vindmølleområde, og kan derfor ikke genopfø-
res når de er udtjente.

Ca. 3,3 km sydvest for projektområdet står tre møl-
ler ved Bjergby nord for Tøndering. De har hver en ka-
pacitet på 850 kW og har en totalhøjde på 76 m. Der er 
lavet lokalplan for opstillingen i 1999, og møllerne står 

i et område som fastholdes som muligt fremtidigt vind-
mølleområde.

Ca. 700 m. vest for den nordligste mølle står fire møl-
ler ved Batumvej på hver 600 kW og en totalhøjde på 
69 m. I forbindelse med opstilling af nye vindmøller 
ved Lindum og Åsted, vil de fire møller blive taget ned. 

Den nye vindmøllegruppe ved Åsted kommer til at 
stå ca. 2 km vest for projektområdet. Møllerne ved Lin-
dum placeres på en skrå ret linje i en vinkel som min-
der om den vinkel møllerne ved Åsted opstilles efter.

Mellemzonen
I møllernes mellemzone står der rigtigt mange vind-
møller – særligt mod syd omkring Kirkeby. Når man 
kommer kørende ad landevejen sydfra, står møllerne 
som en sværm i horisonten. 

Temaplanen foreskriver at mange af disse møller ikke 
genopføres, når de er udtjente. Større møller med roli-
gere omdrejningshastighed vil tage over, og der vil så-
ledes blive ryddet op i horisonten. Der vil i fremtiden 
være ca. 5 km eller mere mellem vindmølleområderne, 
bortset fra de to møllegrupper ved Lindum og Åsted.

I projektområdets mellemzone, som går fra 4,5 km 
til 10 km fra møllerne, står 16 små vindmøller med en 
kapacitet på under 450 kW. Møllerne står spredt en-
keltvis og i små grupper, flere steder i tilknytning til 
møllegrupper med større møller. Skive Kommune har 

kendskab til, at fire af vindmøllerne forventes nedta-
get inden for kort tid.

I mellemzonen står desuden 27 møller med en ka-
pacitet på mellem 600 og 850 kW. Ingen af disse står 
i udpeget vindmølleområde. Gruppen på seks møller 
ved Toustrupvej står i ”muligt fremtidigt mølleområde”. 

I Temaplan for vindmøller er der udpeget et nyt vind-
mølleområde ved Bajlum syd for Roslev. Her er der en 
planlægningsproces i gang som vedrører opstilling af 
fem 3 MW vindmøller på 131 meters højde.

Fjernzone
Længere mod syd er der også mange eksisterende både 
små og mellemstore vindmøller. Hele Salling er såle-
des domineret af vindmøller. De fremtidige mølleom-
råder er spredt over hele halvøen med større afstande 
mellem områderne end det er tilfældet i dag.

Fra højeste punkt på Fur er der udsigt over Salling, 
Mors, Limfjorden og fastlandet mod øst. Herfra er der 
talt over 100 møller i horisonten, og det må konkluderes 
at hele egnen er præget af udnyttelse af vindressourcerne.

Konklusion
De nye vindmøller bliver de næststørste i Nordsalling, 
efter den nye vindmøllegruppe som opstilles ved Åsted. 
Tilsvarende møller er under planlægning ved Bajlum.

De eksisterende møller i Nordsalling er primært en-
keltstående små møller eller mindre grupper af mellem-
store møller som er placeret i mulige fremtidige vind-
mølleområder. De eksisterende små og mellemstore 
vindmøller dominerer i høj grad landskabet på Midts-
alling. Hvor end man retter blikket mod land ser man 
møller, og der er ingen møllefri pauser. 

De eksisterende vindmøller vil blive oplevet sam-
men med de nye vindmøller fra flere vinkler. Samspil-
let mellem de eksisterende og nye vindmøller er vist på 
mange visualiseringer og vurderet i afsnit 4.5.

Kulturhistorie
Kulturhistorisk er nærzonen præget af:

•  Kirkeomgivelserne til Selde, Junget, Thorum, Tøn-Foto 4.2 Eksisterende vindmøller ved Bjergby nord for Tøndering. Møllerne har en totalhøjde på 76 meter.
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dering og Åsted Kirker
• Beskyttede diger syd for Møjbæk
• Tidligere arkæologiske fund

Projektets visuelle indflydelse på de kulturhistoriske 
spor og elementer vil blive behandlet og vurderet i det-
te afsnit og ud fra visualiseringer. En samlet vurdering 
er beskrevet i afsnit 4.4. 

I afsnittet er kritiske betragtningsvinkler for påvirk-
ning af kulturhistorisk væsentlige byer og kirker vur-
deret. Det vil sige vinkler, hvor vindmøllerne vil stå li-
ge foran eller lige bag byen eller kirken og dermed væ-
sentlig ændre oplevelsen af anlægget.

Mølleområdet ligger primært i Selde Sogn i Nørre 
Herred. Grænsen går langs Møjbæk, og syd for bækken 
ligger Thorum Sogn. Landskabet er let bølget, næsten 
skovløst og af betydelig frugtbarhed. Sognet er præget 
af landbrugsdrift. Reference /1/

Kort 4.3 viser blandt andet kirkeomgivelser. Kirkeom-
givelserne er udlagt af de tidligere amter og viser områ-
der omkring kirkerne, hvor de mest markant kan iagtta-
ges. Inden for kirkeomgivelsesområderne vil nyt byg-
geri og anlæg særligt kunne påvirke oplevelsen af kir-
ken i kulturlandskabet. Kirkerne kan dog ofte også op-
leves fra punkter uden for kirkeomgivelsesområderne.  

Nærmeste byer og kirker
Selde landsby og Kirke
Selde landsby ligger 1,75 km nordøst for den nordligste 
mølle ved Lindum. Landsbyen ligger højt, ca. 22 meter 
over havets overflade, og passeres som den sidste byzo-
neby når man kører af landevejen mod Fur. 

Selde præges af rødstenshuse, parcelhuse og insti-
tutioner. Byen er opstået omkring den højt beliggende 
Selde Kirke og langs Furvej/Skivevej, og ligger natur-
skønt nær Selde Vig og Fur. Reference /4/

Der vil være udsigt mod vindmølleområdet fra den 
sydvestlige del af byen, hvor der er fri udsigt over mar-
kerne. Terrænet vil dog skjule dele af møllerne. Forhol-
det er vist og vurderet på visualisering nr. 1. 

Selde Kirke ligger i midten af byen ud til Furvej. Den  
opleves særligt fra sydvest hvor der er udpeget beskyt-

Kort 4.3 Kirkeomgivelser og kulturområder Kirkeomgivelser

Kirke og 
kirkebyggelinje

Kulturområde

Skiveegnens cykelrute
National cykelrute

Fredet gravhøj med byggelinjex

Ny vindmølle

Kulturhistorisk interessepunkt

N
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tede kirkeomgivelser i kommuneplanen. De nye vind-
møller kommer ikke i konflikt med disse udpegninger.  
Kirken kan ses fra højereliggende udsigtspunkter, som 
på visualisering nr. 10 fra Floutrupvej, på nr. 2 fra Tho-
rum og på nr. 26 fra Tøndering Kirkegård. 

Udsigten fra kirkegården er begrænset på grund af 
bygninger og bevoksning, og der vil være meget begræn-
set sigt af nye vindmøller mod sydvest. Mest kritisk er 
oplevelsen fra Lille Thorumvej mod vindmøllerne, hvor 
kirken vil kunne opleves stående bag møllerne. Forhol-
det er visualiseret og vurderet på visualisering nr. 11.

Selde kirke, muligvis opført i 1100-tallet, består af 
romansk skib og kor, med profileret dobbeltsokkel. Kor 
og skib har hver et tilmuret rundbuet vindue. En kor-
sarm mod nord er opført i 1500-tallet af kvadre fra en 
anden kirke, muligvis ”Lund Kirke”. Også kirkeski-
bet er forlænget og ombygget mod vest. Mod syd er i 
1600-tallet tilføjet et gravkapel. Kirken er i dag ind-
rettet som en korskirke. Kirken er hvidkalket og bly-
tækt. Reference /1/

Konklusion
Selde Landsby ligger højt og udsigten fra de vestlig-
ste og sydligste dele af byen vil blive påvirket af de nye 
vindmøller. Selde Kirke opleves viden om på grund af 
den høje beliggenhed. Udsigten fra kirkegården er skær-

met af mod vindmøllerne af bevoksning og byggeri, og 
det vurderes at der vil være begrænset sigt af møllerene.

Junget landsby og Kirke
Junget ligger 3,3 kilometer øst for projektområdet, på 
den markante højderyg som danner stejle skrænter mod 
Risgårde Bredning. Landsbyen ligger op til 30 meter 
over havets overflade og der er udsigt over landskabet 
mod vest gennem ådalen omkring Møjbæk. Bevoks-
ning og bebyggelse skærmer dog for udsigten fra Ju-
get Kirke, som ligger i den nordlige del af byen. Udsig-
ten fra Junget er vist og vurderet på visualisering nr. 5.

Landsbyen er bygget op omkring herregården Jun-
getgård, og består af ca. 40 husstande, hvoraf de fleste 
ligger langs Fjordvej. Hovedgården ligger på fladt ter-
ræn ud mod Risgårde Bredning, og ligger så lavt, at der 
ikke er udsigt mod vindmølleområdet. Reference /4/

Junget Kirke ligger i den nordlige ende af byen, ca. 
22 meter over havets overflade. Der er i kommunepla-
nen udpeget kirkeomgivelser både nord, syd og vest for 
kirken. De nye vindmøller kommer ikke i konflikt med 
disse udpegninger. På den østlige side af byen falder ter-
rænet dramatisk mod kysten, og man vil således ikke op-
leve de nye vindmøller i et uskønt samspil med kirken.

Kirken var oprindeligt en romansk kvadrestensbyg-
ning, hvoraf nu kun skibet er bevaret. Kirken er blevet 

ombygget ad flere omgange, tidligst i senmiddelalde-
ren. Reference /1/ 

Kirken er omgivet af træer på række, og der vil ikke 
være sigt af de nye vindmøller herfra. Der er ikke la-
vet visualiseringer som viser samspillet mellem kirken 
og de nye vindmøller, da den kritiske vinkel ligger lavt 
på den modsatte side af den afskærmende højderyg.

Konklusion
Junget Landsby ligger højt og udsigten fra de vestligste 
dele af byen vil til dels blive påvirket af de nye vind-
møller. Junget Kirke ligger midt i byen omkranset af 
beplantning, og der vil ikke være sigt af møllerne. 

Thorum landsby og Thorum Kirke
Thorum landsby ligger 1,5 kilometer syd-sydøst for pro-
jektområdet. Bebyggelsen er lokaliseret langs to kryd-
sende veje og ligger på en næsten vandret slette. Stør-
stedelen af Thorums bebyggelse består af rødstenshu-
se fra andelstiden, hvoraf flere vurderes at være sane-
ringsmodne. Reference /4/

Landsbyen ligger frit i landskabet omgivet af op-
dyrket land, med spredte store landbrugsejendomme.  
Landsbyen ligger på en bakkeø som også omfatter be-
byggelsen Lille Thorum, og som er omgivet af ådalene 
omkring Hinnerup Å og Møjbæk. Fur Landevej pas-
serer vest om landsbyen, og den vold der er opbygget 
omkring vejen, vil til dels skærme for noget af udsigten 
mod møllerne sammen med bevoksning ved Lille Tho-
rum. Forholdet er vurderet ud fra visualisering nr. 2.

Kirken i Thorum ligger umiddelbart syd for lands-
byen, og er skærmet for ud- og indsigt mod nord af be-
voksning. Der er udpeget kirkeomgivelser i smalle kor-
ridorer mod nordvest og nordøst, og kirken vil opleves 
markant når man nærmer sig landsbyen ad Fur Lande-
vej og fra Præstegårdsbakken. Kirken vil markere sig 
mod øst og vest, og er visualiseret sammen med de nye 
vindmøller på visualisering nr. 9 fra Batumvej, på nr. 
14 fra Skove og på nr. 16 fra Brokholm Sø.

Thorum Kirke er fra middelalderen har romansk kor 
og skib, og tre sengotiske tilbygninger. Kirken er bygget 
op af granitkvadre og har skråkantsokkel. Reference /1/Foto 4.4 Junget Kirke ligger i den nordlige del af byen og 

er omgivet af træer.
Foto 4.3 Selde Kirke ligger midt i byen, og markerer sig 
særligt mod sydvest.
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Mod nord er kirkegården afskærmet af beplantning, 
mens der er frit udsyn over markerne mod vest og øst. 
Fra kirkegården i Thorum kan man opleve de  eksiste-
rende vindmøller ved Batum. Udsigten fra kirkegården 
er visualiseret på visualisering nr. 28.

Konklusion
Thorum Landsby ligger på et hævet plateau over åda-
lene omkring Hinnerup Å og Møjbæk. Udsigten fra 
landsbyen mod de nye vindmøller vil delvist blive skær-
met af bevoksning, terræn og hævet vold omkring Fur 
Landevej. Fra kirkegården i Thorum kan man opleve 
de eksisterende vindmøller ved Batum og vil kunne se 
dele af de nye møller. 

Tøndering Landsby og Kirke
Tøndering ligger øst for Durup i en afstand af 3,9 ki-
lometer sydvest for vindmølleområdet. Landsbyen er 
opstået omkring vejkrydset Tønderingvej og Vilholm-
vej, ligger højt, og er delvist afgrænset mod omgivel-
serne af bevoksning. De nye vindmøller ved Lindum-
vil kunne erkendes når man kører mod nord ad Bjerg-
byvej mod Åsted, og når man nærmer sig Tøndering 
landsby fra syd. 

Kirken ligger øst for landsbyen og herfra er der frit 
udsyn ud over landskabet mod nord og vest. Der er 

udpeget kirkeomgivelser i flere retninger blandt andet 
mod nordvest. De nye vindmøller kommer ikke i kon-
flikt med disse udpegninger. Den mest kritiske vinkel 
er mod syd-sydvest hvor møllerne kan opleves bag kir-
ken, se visualisering nr. 25. Kirken optræder desuden 
på visualisering nr. 12 fra Harre.

Kirkegården er omgivet af en lav mur, med enkel-
te træer. Kirken har romansk skib og kor, med senere 
sengotiske tilbygninger. Tårnet er hvidkalket og kirken 
har generelt tegltag - apsis dog blytægt. Reference /1/

Fra Kirkegården har man et frit udsyn over Bjergby 
og den bagvedliggende ådal. Man kan se helt til Selde, 
hvor tårnet på kirken markerer sig i horisonten. 

Konklusion
Tøndering ligger højt i landskabet og herfra er der ud-
sigt helt til Selde over Bjergby og Møjbæk Ådal hvor 
møllerne skal rejses. Kirken i Tøndering markerer sig  
tydeligt i landskabet på grund af den høje placering, fri 
for omgivende beplantning og bevoksning. Kirken kan 
således erkendes helt fra Harre. 

Gl. Åsted Landsby og Kirke
Gammel Åsted og Åsted Landsby ligger 2,3 kilometer 
øst for projektområdet, omkring krydset mellem Ba-
tumvej, Gl. Åstedvej og Bjergbyvej. 

Byen ligger på grænsen til stenalderhavets kyst, som 
nu er hævet havbund og ådal omkring Hinnerup Å. Ter-
rænet hæver sig mod nord og øst bag byen, og der vil 
være udsigt mod møllerne fra de sydøstlige dele af by-
en. Se visualisering nr. 3. Gl. Åsted ligger terrænmæs-
sigt afskærmet fra de nye vindmøller. Når man bevæger 
sig nordpå og kommer op i terrænet vil der være sigt af 
møllerne mod sydøst. Se visualisering nr. 7.

Kirken ligger i Åsteds østlige hjørne, og fungerer 
som bindeled mellem Østergård og landsbyen. Der er 
udpeget kirkeomgivelser mod øst og syd mod Øster-
gård, som ikke bliver berørt i forbindelse med etable-
ring af møllerne. Kirkegården er afskærmet mod syd 
mod Østergård af høje træer, mens der er åbnet mod øst 
langs Batumvej, hvor de eksisterende vindmøller ved 
Batum står markante, højt i landskabet. Udsigten fra 
Åsted Kirkegård er vist på visualisering nr. 27.

Åsted Kirke er inviet til Skt. Hans og har romansk kor 
og skib, og et tilbygget, sengotisk tårn. Middelalderkir-
ken er bygget op i kvadrer og munkesten, er hvidkal-
ket med blytægt henholdsvis tegltægt tag. Reference /1/

Konklusion
Åsted Landsby ligger hævet over ådalen, på grænsen 
til den gamle stenalderkyst. Der er udsigt mod vind-
mølleområdet fra landsbyens sydøstlige grænse, mens 

Foto 4.5 Ved Thorum Kirke er der udsigt mod vindmølle-
området i nordvest.

Foto 4.6 Tøndering Kirke ligger højt, og har udsigt blandt 
andet mod vindmølleområdet i nord.

Foto 4.7 Åsted Kirke ligger i det beskyttelsesværdige kul-
turmiljø omkring Åsted Landsby og Østergård.
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dele af Gl. Åsted ligger terrænmæssigt afskærmet mod 
møllerne. Der vil være udsigt fra kirkegården mod møl-
lerne i øst. 

Rybjerg Kirke
Kirkeby ligger udenfor projektområdets nærzone, men 
kirkeomgivelserne til Rybjerg Kirke, når ind i nærzo-
nen. Opstilling af vindmøller ved Lindum kommer ik-
ke i konflikt med kirkeomgivelserne.

Fur By
Inden for projektområdets nærzone ligger også Fur By. 
Fra den sydligste del af byen vil der være frit kig mod 
møllerne over Fur Sund. De nederste dele af tårnene 
vil dog blive skjult af terrænet ved kalkgraven. Se Vi-
sualisering nr. 4. Eventuelle byudvidelser i Fur By er 
planlagt nord for byen, og kommer ikke i konflikt med 
opstilling af vindmøller ved Lindum.

Durup
Durup ligger 5 kilometer sydvest fra projektområdet, 
og er en af de større byer i Nordsalling. Durup er en 
tidligere stationsby og en markant håndværker- og in-
dustriby. Reference /4/. Byens vartegn, de store siloer 
til Axel Toft Foods, ses viden om. Den højeste del af 
siloerne rækker 38 meter op i luften.

Byen ligger 15-20 meter over havet, i bunden af dal-
sænkningen mellem Tøndering og Toustrup. Fra by-

en åbner landskabet sig mod nord mod den udtørrede 
Grynderup Sø. Der vil sansynligvis være udsigt mod 
de nye vindmøller fra byens nordøstlige udkant. Bak-
kedraget ved  Bjergby vil formodentlig afskærme for 
udsigt til bunden af dalen, og dermed til mølletårnenes 
fulde udstrækning. Se visualisering nr. 13.

Konklusion
Durup er en af de større byer i Nordsalling, og byen 
har tidligere været stationsby. Byens vartegn er de hø-
je siloer hos Axel Toft Foods, som kan ses på lang af-
stand. Byens kirke ligger i den østlige del af byen og er 
afskærmet mod vindmøllerne i nordøst. 

Samlet konklusion byer og kirker
Byerne i projektområdets nærzone er generelt mindre 
landsbyer med undtagelse af Selde og Durup. Lands-
byerne ligger alle højt i terrænet og der vil ofte være 
udsigt mod møllerne fra randbebyggelsen i retning af 
projektområdet.

Kirkerne er generelt hvidkalkede og ligger højt i land-
skabet. Derfor markerer de sig også tydeligt på lang af-
stand, hvis de ikke afskærmes af terræn og bevoksning. 
Selde, Thorum og Tøndering kirker, samt siloerne i Du-
rup markerer sig på flere visualiseringer hvor de kom-
mer til syne. Fra Tøndering og Åsted Kirker er der di-
rekte sigt mod møllerne. 

Kommuneplanens udpegninger af kirkeomgivelser 
kommer ikke i konflikt med opstillingen af møllerne.

Beskyttede sten og jorddiger
I området er der flere beskyttede diger, som vist på kort 
4.4. Digerne i området ligger generelt på tværs af høj-
dekurverne, og tydeliggør dermed terrænbevægelser-
ne i området. 

Der nærmeste dige (D00.121.648), ved den sydligste 
mølle, ligger ca. 55 meter øst for møllens centrum. Vest 
for den næstsydligste mølle ligger endnu et beskyttet 
dige (D00.121.650), i en afstand af 85 meter fra møllen. 

Digerne er beskyttede mod tilstandsændringer efter 
Museumslovens § 29A og bør bevares i deres helhed. 
Hvis der skal foretages gennembrud i forbindelse med 

tilkørselsveje, kræver dette en dispensation fra Kultur-
arvsstyrelsen. Reference /6/

Der vil blive tilkørsel til de to sydligste møller fra 
nord, og digerne vil i den forbindelse ikke blive berørt. 
Se kapitel 3, beskrivelse af anlægget.

Konklusion
De beskyttede diger i nærheden vil ikke blive berørt 
af anlægsarbejdet. Hvis et dige alligevel skulle blive 
beskadiget under anlægsarbejdet, skal det reetableres 
straks efter, anlægsarbejdet er afsluttet.

Arkæologi
Synlige arkæologiske spor
I projektområdets nærhed findes ikke fredede fortids-
minder som kommer i konflikt med opsætningen af de 
nye vindmøller. 

På kort 4.3 kan ses de fredede fortidsminder med til-
hørende 100 meters beskyttelseslinje. Nærmeste frede-

Foto 4.8 Siloerne ved Axel Toft Foods i Durup kan ses vi-
den om, og fungerer som landmark.

Kort 4.4 Fredede jord- og stendiger (orange markeringer) 
ved projektområdet ved Lindum.

Kort 4.4 Fredede jord- og stendiger
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de fortidsminde er Møjbækshøj, som ligger syd for pro-
jektområdet i en afstand af ca. 850 meter. Der er tale 
om en rundhøj fra oldtiden. Reference /6/ 

Opstillingen af de nye vindmøller vil ikke komme i 
konflikt med fredede fortidsminder og tilhørende be-
skyttelseslinjer.

Arkæologiske fund
Der er registreret enkelte arkæologiske fund omkring 
projektområdet. Udgravningerne er afsluttet, og lokali-
teterne er ikke fredede. Kort 4.5 viser et udsnit af fun-
dene i området. Reference /7/

Nord for den sydligste mølle, og øst for den næst-
sydligste er der registreret en overpløjet høj - Sælshøj.  
Højen er fra jernalderen, og man regner med at det er 
er en jættestuetomt. Nord for Batumvej, ud mod Fur 
Landevej, er der fundet spor fra en bosættelse, ligele-
des fra jernalderen. Fundene blev gjort under en tidli-
gere udvidelse af Batumvej, og området nord for vejen 
kan rumme en større jernalderlokalitet.

Museum Salling ønsker - i god tid - at foretage prø-
veudgravninger forud for rejsning af møllerne, på grund 
af de tidligere fund i området. Det påhviler bygherren at 
betale for de arkæologiske undersøgelser, med mindre 
det berørte areal er mindre end 5.000 m2. Reference /8/

Konklusion arkæologi
Der er ingen synlige arkæologiske spor i nærheden af 
projektområdet, som berøres af vindmølleprojektet.

Der er tidligere gjort arkæologiske fund i området, og 
det anbefales at der foretages prøveudgravninger for at 
få klarlagt, om der vil fremkomme anlæg, der skal un-
dersøges efter Museumslovens bestemmelser.

Beskyttet Kulturmiljø
Omkring Østergård Hovedgård og Åsted er der i kom-
muneplanen udpeget et beskyttet kulturmiljø. Se kort 
4.3. De nye vindmøller ved Lindum kommer ikke i kon-
flikt med denne udpegning.

Rekreative forhold
De rekreative interesser i området knytter sig primært 
til landskabelige oplevelser og kulturhistoriske interes-
ser, som omtalt ovenfor. 

Nordsallings landskabelige, kultur- og naturmæssi-
ge interesser kan blandt andet opleves via Marguerit-
ruten og øvrig infrastruktur, samt fra rekreative støt-
tepunkter.

Cykelruter
Den nationale cykelrute nr. 12, Limfjordsruten, passe-
rer nord om projektområdet langs kysten. Ruten følger 
den nationale Margueritrute som går nord om Selde og 
følger kysten mod øst. 

På Fur og sydpå ved Grættrup møder den Skiveeg-
nens cykelrute. På kort 4.3 er dele af cykelrutens for-
løb markeret. Cykelruten passerer nord om projektom-
rådet i en afstand af 1,6 kilometer.

Der er desuden etableret en cykelsti på det nedlagte 
jernbaneterræn mellem Skive og Glyngøre, via Jeberg og 
Durup. Cykelstien passerer sydvest om projektområdet.

Møllerne vil fra cykelstierne opleves bag kystland-
skabet og oftest i samspil med eksisterende vindmøl-
ler længere inde i landet. 

Landskabsstrategi for Selde
I Plan09 er der foreslået en ny sti som skal supplere en 
eksisterende omkring Elkær. Stierne vil blive etable-
ret så de kan tåle ridning. 

Fra stierne vil man tydeligt kunne se de nye vind-
møller, men det vil være kystlandskabet mod nord som 
er den primære attraktion. Der er i tilknytning til stisy-
stemet planer om opsætning af fugletårne med udsigt 
over Selde Vig. De nye vindmøller vil ikke have betyd-
ning i denne sammenhæng. Reference /9/

Kystlandskabet
Langs Sallings nordkyst er der flere muligheder for re-
kreation. Der ligger flere gode badestrande som lokale 
rekreative støttepunkter, typisk med sommerhusområ-
der og campingpladser tilknyttet.

Når man kommer fra Fur og kører ad Fur Landevej 
mod syd, vil de nye vindmøller opleves mod syd, og 
vil  påvirke landskabsoplevelsen over Selde Vig og det 
marine forland ved Elkær.

De nye vindmøller er placeret inden for kystnær-
hedszonen, og møllernes påvirkning af kystlandskabet 
er vurderet og visualiseret på visualisering nr. 4 og 6.

I Temaplan for vindmøller beskrives en vision om at 
sanere kystnærhedszonen for mindre møller. Ved ned-
tagning af mindre møller og opsætning af  nye og stør-
re vindmøller som dem ved Lindum og Åsted, vil kyst-
nærhedszonen fremstå mere harmonisk. De nye vind-
møller vil desuden have en langsommere omdrejnings-
hastighed, stå på lige rækker og dermed fremstå som  
mere klart definerede og roligere grupper i landskabet. 

I forbindelse med opsætning af nye vindmøller ved 
Lindum og Åsted, nedtages fire mindre vindmøller ved 
Batum, en ved Nørreeng og to på Fur. Nordøst for pro-
jektområdet står en lille mølle 390 meter fra kysten. 
Møllen er pr. juli 2010 ansøgt nedrevet. Nordøst for 
Selde står tre mindre møller i afstande på 1.000-1.600 
meter fra kysten. Alle disse møller står, eller stod, ik-
ke i eksisterende, nye eller fremtidige vindmølleom-

Ny vindmølle N
Kort 4.5 Arkæologiske fund (blå prikker). Omkring 
projektområdet er der gjort flere arkæologiske fund

Kort 4.5 Arkæologiske fund
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råder, og kan ikke genopføres eller udskiftes. Det for-
ventes at der tre møller nordøst for Selde nedtages in-
denfor en kort årrække.

Dermed erstatter de i otte nye vindmøller ved Lin-
dum og Åsted i alt 11 mindre vindmøller, som alle står 
- eller har stået - tættere på kysten, og kommunens vi-
sion om en sanering af kystlandskabet for mindre vind-
møller vil blive opfyldt.

Oplevelsesområde
I kommuneplanens rammebestemmelser for Nordsal-
ling er der reserveret et areal mellem Skivevej og Fur 
Landevej til et oplevelsescenter i forbindelse med Cir-
kusskolen. Arealet ligger i en afstand mellem 450 og 
700 meter sydøst for den sydligste vindmølle og møl-
lerne vil have en betydelig visuel effekt på landskabs-
oplevelsen herfra. 

Batum Kalkgrav
Der graves stadig kalk nord for Batumvej, mens area-
let syd for er retableret som naturområde. Plan09 be-
skriver som en ide, at området efter endt råstofbryd-
ning med fordel vil kunne anvendes til rekreativt for-
mål, enten som naturområde eller som westernby, in-
spireret af den store hesteinteresse i området.

Kalkgravsområdet nord for Batumvej ligger ca 200 
meter fra den planlagte nordligste vindmølle. Undlades 
den nordligste mølle vil afstanden til nærmeste møl-
le være ca. 530 meter som vist på visualisering nr. 9. 

Brokholm Sø
Brokholm Sø er blevet genoprettet i 1998, efter samling 
af ca. 300 ha landsbrugsjord nord for Breum. 

I området er også afgræssede enge og en nyetable-
ret skov, Havbjerg Skov. Der er etableret et naturcen-
ter ved søens østside, og herfra kan fuglelivet iagttages 
fra opstillede fugletårne. Reference /10/

Brokholm Sø ligger lige udenfor projektområdets 
nærzone, i en afstand af ca. 4,5 kilometer mod sydøst.

De nye vindmøller vil få en ubetydelig indflydelse på 
landskabsoplevelsen herfra. Udsigten mod vindmølle-
området fra Brokholm Sø er blandt andet vurderet ud 
fra visualisering nr. 16. 

Grynderup Sø
Der er i 2007 givet grønt lys fra miljøministeren til at 
forsøge at gennemføre et naturgenopretningsprojekt, 
hvor Grynderup Sø skal genopstå med 140 ha og til-
knyttede enge med mere, så det samlede areal er 423 ha.

Søen har været afvandet siden midten af 1800-tal-
let, og det påtænkes at bringe pumper og eksisterende 
dræn ud af drift. Reference /11/

De rekreative værdier i naturoplevelserne ved Gryn-
derup Sø formodes at være betydelige, og de nye vind-
møller vil have en indflydelse på landskabsoplevelsen  
set fra nordvest. Forholdet er vurderet på visualisde-
ring nr. 19.

Konklusion, rekreative forhold
Den væsentligste rekreative værdi i nærheden af pro-
jektområdet er kystlandskabet, som både benyttes af 
cylister, badende, camperende og folk i sommerhus-
områderne.

De nye vindmøller vil påvirke oplevelsen af Nords-
allings kystlandskab og vil have visuel indflydelse på 
landskabsoplevelsen fra rekreative støttepunkter. 

Nedtagning af eksisterende vindmøller tæt på ky-
sten, vil give et samlet mere roligt billede af vindener-
giproduktionen i området.

Landskabets samlede karakter
Karaktergivende elementer
Landskabsrummet, der omfatter projektområdets nær-
zone, har følgende væsentlige karaktergivende elemen-
ter:

1. De lavbundede arealer omkring Møjbæk. De bløde 
skråninger hælder svagt ned mod åløbene og er op-
dyrkede.

2. Fravær af sammenhængende bevoksninger betyder, 
at man ofte kan se langt.

Foto 4.9 Udsigt over Batum Kalkgrav 2010.
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3. Kystlandskabets rekreative og naturmæssige kvaliteter 
omkring det marine forland ved Elkær og Selde Vig.

4. Dramatiske landskabsformationer mod nordøst.
5. De mange vindmøller præger især landskabsoplevel-

sen syd for projektområdet.

Skalaforhold i landskabet
Landskabets skala, det vil sige størrelsen på elementer-
ne, har stor betydning for indpasning af store elementer 
som vindmøller. Jo større skala, jo bedre indpasning. 

Den storbølgede moræneflade i nærzonen, med sto-
re markenheder og landsbyer hævet over ådalen, har 
en middelstor skala. De store landbrugsarealer og byg-
ninger betyder at skalaen er stor nok til at kunne bære 
storskala-vindmøller.

Mod nord er skalaen omkring kystlandskabet større 
og de store vindmøllers vertikale indflydelse vil kun-
ne bæres af de åbne vidder.

Morænelandskabet i mellemzonen er generelt stor-
formet, jævnt og ret åbent. Jorden er intensivt opdyr-
ket og der er rejst rigtigt mange vindmøller.

Synlighed 
I det åbne morænelandskab med begrænset bevoksning 
er der stor synlighed. Der er mange lange kig, hvor hø-
je elementer markerer sig i afstande over ti kilometer, 
men også mindre elementer som hegn, enkeltstående 
træer, bygninger, som nedsætter synligheden. 

Terrænets bevægelser omkring Møjbæk er i man-
ge tilfælde med til at skjule dele af de nye vindmøl-
ler. Fra kanterne af bakkerne, som omgiver dalene, vil 
man ofte kunne se projektområdet, da området er me-
get åbent. Men flere steder ligger landsbyerne trukket 
lidt tilbage fra disse kanter, og dele af møllerne vil så-
ledes skjules af terræn. 

Fra højdepunkter på randmorænen mod nordvest 
kan man se meget langt, og herfra vil møllerne ople-
ves markante. Ligeledes vil der være udsyn til møller-
ne  fra lang afstand over vandet. Fra kysterne ved Ny-
købing Mors i vest og ved Risgårde Brednings østkyst 
vil det ofte være muligt at se dele af møllerne, hvor sig-
ten er fri. Urhøje som det højeste punkt vil ikke skju-
le det øverste af vingespidserne for udsigten fra øst.

tensivt landbrug og begrænset bevoksning. Dertil kom-
mer den store mængde af eksisterende vindmøller.

Der er i området etableret flere tværsgående leven-
de hegn, som når de vokser til, både kan være med til 
at understrege terrænbevægelserne, men også forhin-
dre lange kig gennem ådalen. 

Landskabets terrænbevægelser er ligeledes sårbar over-
for byggeri og anlæg som vil udviske disse bevægelser. 
Det kunne være udvidelse af landbyerne på skråningerne.

Ådalens skala er sårbar overfor høje elementer place-
ret på langs af dalen, da saddelformen vil opleves min-
dre markant. En placering på tværs vil derimod kunne 
forstærke terrænbevægelsen.

Kystnærhedszonens landskabelige, naturmæssige og 
rekreative interesser skal beskyttes, så de bevares som  
landskabelige helheder. De nye vindmøller vil påvir-
ke den visuelle oplevelse af landskabet, men vil som 
punktelementer ikke have en væsentlig barrieremæssig 
betydning, som vil kunne hindre den rekreative brug 
af området. Desuden placeres møllerne på sydsiden af 
højdedraget langs Lindum og Batum, som således vil 
skjule dele af møllerne når disse opleves nordfra.

Fra Åsted By vil de nye vindmøller særligt opleves 
øst for byen, når man kører østpå af Batumvej.

I byområderne i Thorum og Selde kan man flere 
steder fra byernes kant se de eksisterende vindmøller, 
mens huse og bevoksning nedsætter synligheden inde i 
byerne. Ofte kan man dog fra veje, der har retning mod 
vindmøllerne, eller fra anden sal eller højere, se vind-
møllerne hen over byen.

De eksisterende møller ved Batum kan give en pej-
ling på synligheden, da de er placeret tæt på opstillings-
området. Deres totalhøjde er 69 meter til vingespids, 
når denne står i lodret position. Batummøllerne står ca. 
20 meter over havets overflade, og i alt rager de således 
ca. 90 meter op over havets overflade. Til sammenlig-
ning er de nye vindmøllers navhøjde 79,5 meter, her-
til skal så lægges terræn og vingelængde. Batummøl-
lerne ses på stort set alle visualiseringerne, og synlig-
heden af de nye vindmøller vil være mere omfattende.

Sårbarhed
Nordsalling er præget af landskabets dannelsesformer, 
landsbyerne placeret på terræn hævet over ådalene, in-

Foto 4.10. Visualisering af udsigt mod øst fra Bjergbyvej forbi Østergård Hovedgård. De eksisterende Batummøller er 
fjernet på denne visualisering. Her oplever man det lange kig gennem ådalen samt skalaforholdet i landskabet vest for 
projektområdet. De nye vindmøller ved Lindum står i horisonten og den nordligste af de kommende vindmøller ved Åsted 
står længst til højre og er meget dominerende.
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I nærzonen er udbredelsen af tekniske elementer be-
grænset. Der er opført mindre grupper af vindmøller, 
og den almindelige infrastruktur og forsyningsstruktur 
gennemskærer landskabet med udgangspunkt i lands-
byerne. Store landbrugsbygninger er spredt jævnt over 
den storbølgede moræneflade, og skalaen vurderes at 
kunne bære store vindmøller.

Konklusion
De mest sårbare landskaber er ådalen omkring Mølbæk 
og kystlandskabet langs Fur Sund. Set i forhold til vind-
møller, der markerer sig vertikalt, er påvirkningen af 
ådalene i nærzonen væsentlig. Placeringen vil dog for-
stærke terrænbevægelserne, og møllerne vil ikke dan-
ne en barriere for lange kig.

Kystnærhedszonen er mest sårbar overfor høje elemen-
ter på nordsiden af højdedraget ved Lindum og Batum. 

Manglen på bevoksning og de ensartede opdyrke-
de flader betyder, at projektområdet vil kunne opleves 
på lang afstand. 

Terrænformerne understreges af bebyggelse og infra-
struktur på kanterne, og begrænset bevoksning i bun-
den. Hvis bevoksningen får lov til at udvikle sig frit, og 
der tilføjes mange større tekniske elementer samt be-
byggelse i bunden af dalen vil denne terrænform sløres.

4.3 Fremtidige forhold
Synlighed af vindmølleprojektet
På kort 4.6 er terrænbevægelserne i projektområdets 
nær-, mellem og de dele af fjernzonen, som ligger i Sal-
ling, illustreret. Kortet viser terrænet farveaftrappet, så 
de lavest liggende områder er mørkeblå og de højeste 
dele er mørkebrune.

Terrænet har betydning for de nye vindmøllers syn-
lighed på afstand. Højdepunkter tæt på vindmøllernes 
placering kan tage meget af synligheden. I projektom-
rådets nærzone ligger landsbyerne på hævede plateauer 
omkring ådalene. Landsbyerne ligger generelt et sted 
mellem 20 og 35 meter over havet (m.o.h.). Mod øst 
ses højdepunkterne mod kystskrænterne ved Floutrup, 
45 m.o.h. og Urhøje, 56 m.o.h. Se visualisering nr. 10.

Højdepunkterne vil skærme for større eller mindre 
dele af møllerne, særligt når de er tæt på. Men kom-
mer man på lang afstand, som eksempelvis ved Trend 
Strand, vil højdepunkterne ikke være store nok til at 
skjule møllerne helt.

Der er terrænmæssig mulighed for visuel kontakt 
til projektområder fra ådalene omkring udløberne fra 
Hinnerup Å. Det drejer sig om indsigt fra vest over 
Grynderup Sø over Møjbæk Ådal og øst over sletten 
ved Sverrig. 

Kortet viser også hvordan, der vil være frit syn mod 
mølleområdet fra landsbyernes grænser, med mindre 
det begrænses af bevoksning eller bebyggelse. Se visu-
aliseringer fra nærmeste landsbyer nr. 1-5.

Bevoksning har også betydning, og projektområ-
dets nær- og mellemzone er meget skovfattig. Derfor 
vil der  ofte være frit udsyn til vindmøllerne, hvor ter-
rænet ikke skærmer.

Kortet viser litorina-havets udbredelse i form af den 
hævede havbund omkring Hinnerup Å og den udtør-
rede Grynderup Sø. Fra Nykøbing Mors er der næsten 
frit syn til de nye vindmøller over Grynderup Strand 
og det lave terræn omkring Grynderup Sø. Se visua-
lisering nr. 24

 Fra Fur vil terrænet, som hæver sig en smule umid-
delbart nord for møllerne, skjule dele af mølletårnene, 
men ellers vil der være frit syn mod projektområdet - 
særligt fra højdepunkter. Se visualiseringer nr. 4 og 20.

Fra Trend Strand på den anden side af vandet mod 
nordøst, vil dele af møllerne blive skjult af terrænet som 
hæver sig betydeligt mod Sallings nordøstkyst. Se vi-
sualisering nr. 21.

Fra syd ved Hvalpsund vil terrænbevægelserne skju-
le dele af møllerne. Se visualisering nr. 22.

Konklusion, synlighed
På baggrund af kortet og analyse af eksisterende for-
hold er følgende vurderet:

• Manglende bevoksning og vidtrækkende ådale kan 
betyde, at der er lokaliteter, hvor man ser rigtig langt 
og kan opleve møllerne i fuld højde fra fjerntliggen-
de punkter.

• Synligheden af de nye 130 m høje vindmøller ved 
Lindum vil være størst i det åbne morænelandskab i 
ådalene omkring Hinnerup Å syd for Batum og om-
kring Møjbæk ved Sverrig.

• I nærzonen vil møllerne være synlige overalt i de åb-
ne områder på morænefladen. De vil opleves mest 
markant fra Selde og over Selde Vig, fra Fur Lande-
vej, Batumvej og Ll. Thorumvej.

• Terrænbevægelserne omkring åløbene betyder, at 
der er dannet højtliggende plateauer omkring pro-
jektområdet, hvorfra der vil være udsigt mod møl-
lerne. Det er her områdets landsbyer er placeret, og 
udsigten fra landsbygrænserne vil blive påvirket.

• Jo længere man bevæger sig indad på de hævede pla-
teauer, desto mere vil terrænet skærme for mølletår-
nene.

• I fjernzonen vil møllerne markere sig tydeligere, når 
de opleves over vand som fra Nykøbing Mors, fra Fur 
og fra Trend Strand, end når de opleves fra selve Sal-
ling, hvor de oftest vil skjules delvist af terræn.

Samspil med andre vindmøller
Ifølge vindmøllecirkulæret skal det visuelle samspil 
med eksisterende eller planlagte vindmøller inden for 
en afstand af 28 gange totalhøjden fra projektområ-
det vurderes. 

Hvis der findes vindmøller inden for denne afstand, 
skal vindmøllerne samlet set virke ubetænkelige. 

Inden for en afstand på 28 gange totalhøjden, det vil 
sige 3,7 km fra projektområdet, er der opstillet flere min-
dre vindmøller med en effekt under 450 kW. 

Møllerne vil i kraft af deres størrelse ikke indgå i et 
uheldigt samspil med de nye vindmøller. 

Der er desuden opstillet to vindmøllegrupper, som 
sammen med de nye møller ved Åsted vil agere visu-
elt sammen med de nye vindmøller ved Lindum. Det 
drejer sig om eksisterende vindmøller ved Sverrig og 
Tøndering. 

Forholdet er vist på mange af visualiseringerne, da 
begge nye vindmøllegrupper er medtaget for at illu-
strere det fremtidige samspil. Der kan opstå uheldi-
ge samspil.
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Vindmøllernes udseende
Vindmøllernes design vil svare til øvrige moderne møl-
ler. En 3-vinget rotor på et rørtårn. Møllen vil have en 
lys grå farve, der reducerer synligheden mod himlen. 

På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning. 
Lyset vil være rødt og lyse konstant med en intensitet 
på mindst 10 Candela. Ti Candela svarer til lyset fra 
en 9 W glødepære.

Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er 1:1,27 
hvilket ligger i det interval, som Temaplan for vindmøl-
ler angiver som harmonisk. Her anses et forhold mel-
lem 1:1,1 og 1:1,3 for at være acceptabelt. 

Rotorens omdrejningshastighed vil være ca. 7 – 14 
omdrejninger pr minut afhængig af vindstyrken. Det 
betyder, at vindmøllen virker langt mere rolig end de 
eksisterende vindmøller, hvor rotoren har en hastighed 
på op til 32 omdrejninger pr minut.

Opstillingsmønster
Vindmøllerne opstilles på en ret linje med en indbyrdes 
afstand på mellem 330 og 345 meter. Forskellen er så lil-
le, under fem procent, at den betragtes som uvæsentlig. 

Opstillingsmønsteret svarer til øvrige vindmølle-
grupper i Salling, som generelt er opstillet på rette lin-
jer. Desuden opstilles møllerne ved Åsted efter sam-
me mønster og i en orientering efter verdenshjørnerne, 
som nærmer sig Lindummøllernes.

Det er vurderet, at opstillingsmønsteret er enkelt og 
letopfatteligt fra alle vinkler.

Konklusion
De nye vindmøller vil være synlige i store dele af nær-
zonen og vil opleves mest markant fra kanterne af åda-
len og fra steder, hvor man ser igennem ådalen.

I mellemzonen vil møllerne være mest markante fra 
højdepunkter, hvor de ses i hele deres udstrækning. Fra 
flere landsbyer vil terrænet skjule dele af møllerne, så 
de ikke opleves i deres fulde udstrækning.

I fjernzonen vil møllerne opleves mest markante, når 
de betragtes over vand fra kysterne på Mors og Him-
merland. Ellers vil man ofte kunne se dele af møller-
nes rotorer, som vil skille sig størrelsesmæssigt ud fra 
eksisterende møller.

De nye vindmøller vil fra de fleste vinkler opleves i 
samspil med nye vindmøller ved Åsted, og ofte i sam-
spil med eksisterende møllegrupper ved Sverrig og Tøn-
dering. Der kan opstå uheldige samspil.

Møllernes design og opstillingsmønster svarer til 
øvrige moderne vindmøller og de principper, der er 
brugt for mølleopstilling på det øvrige Salling. Stør-
relsesmæssigt vil møllerne skille sig ud og derved væ-
re genkendelige.

Visualisering
Der er visualiseret fra steder, hvor folk færdes, hvor 
de bor, og hvor de tilbringer fritiden. Desuden er der 
anvendt fotopunkter fra udsigtspunkter. Fotopunkter-
ne ligger i den nærmeste boligbebyggelse, i byer, på 
færdselsårer og i rekreative områder. Endvidere be-
skriver visualiseringerne forskellige vinkler, afstan-
de og landskaber. 

Fotopunkterne er vist på kort 4.7. Visualiseringer fra 
nærmeste naboer er behandlet i kapitel 5 sammen med 
andre konsekvenser for naboer. Der er visualiseret fra 
fem naboboliger.

Der er visualiseret en vindmølle på 79,5 m i navhøjde 
og 101 m i rotordiameter. For at kunne vurdere fremtidi-
ge forhold, er der på visualiseringerne yderligere indsat 

fire planlagte møller ved Åsted, som har en navhøjde 
på 90 m og en rotordiameter på 120 m. Endelig er ind-
sat fem planlagte vindmøller ved Bajlum, Roslev. Dis-
se møller er magen til de planlagte møller ved Lindum.

På visualiseringerne er vindretningen valgt som den, 
der var den dag, fotoet er taget, så det svarer til eksi-
sterende vindmøller, hvor disse er synlige. På større 
afstande kan både de eksisterende og foreslåede vind-
møller være optegnet med en vindretning, der beskriver 
den mest markante situation, hvor man ser hele rotoren. 
Desuden kan vindmøllerne være trukket op for at vi-
se den situation, hvor man har en usædvanlig god sigt. 

Både de eksisterende og de nye vindmøller fremtræ-
der således ofte tydeligere på visualiseringen og bille-
det af de eksisterende forhold, end de gør på original-
fotografiet.

Nærzone, 0 – 4,5 km
Nærmeste byer
1.  Selde, lige syd for byen, hvor der er udsigt mod syd 

og vest.
2.  Thorum, ved den nordvestlige udkant af byen.
3.  Åsted, ved forsamlingshuset i byens østlige udkant, 

hvor Batummøllerne opleves på tæt hold.
4.   Fur By, udsigt fra molen øst for havnen.
5.   Junget lige nord for byen.

Kystlandskabet
6.   Selde Vig på Fur Landevej, hvor man ser ind over 

nordkysten af Salling med vindmøllerne i baggrun-
den af kystlandskabet.

Kulturlandskabet
7.   Gl. Åsted Landsby, fra højdepunkt mod nord

Veje
8.  Skivevej syd ved Fur Landevej, hvor man følger 

vejen på det første stykke i en afgravning og ser 
møllerne i bunden af dalen bag afgravningen.

Landskabet
9.   Batum Kalksø, hvor møllerne opleves helt tæt 

på.

Foto 4.11 Visualisering af to nye vindmøller ved Lindum.
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10. Floutrupvej, udsigt fra højtliggende punkt nordøst 
for møllerne. Man kan se langt ud over landskabet 
med de mange møller.

11. Lille Thorumvej ved nr. 25 – 27.

Mellemzone, 4,5 – 10 km
Nærmeste byer
12. Harre, nordvest for byen, hvor man ser mod eksi-

sterende vindmøller tæt på byen og de nye møller 
i baggrunden.

13. Durup, på den nordlige side af byen.

Samspil med eksisterende møller
14.  Området ”Skove” på Fjordvej, hvor man ser eksi-

sterende lokale møller i samspil med de nye.
15. Grinderslev, fra Grinderslevvej hvor man ser en 

vrimmel af vindmøller i forgrunden og de nye i 
baggrunden.

Landskabet
16. Brokholm Sø ved naturcentret, hvor man har søen 

i forgrunden, med eksisterende vindmøller i mel-
lemgrunden tæt på søen, og de nye vindmøller i 
baggrunden.

17. Kirkeby, vest for byen
18.  Udsigten fra Sæby Kirke mod vindmølleområ-

det. Man står højt og kan skue ud over det bakke-
de landskab, hvor der er et utal af vindmøller syd 
for projektområdet.

19. Grynderupvej syd for campingplads, hvor man ser 
hen over den udtørrede Grynderup Sø.

20. Furs højeste punkt, Bette Jenses Hyw. Udsigt over 
Fur Sund, kystlandskabet i Salling med bagvedlig-
gende bølget landskab og masser af vindmøller.

Fjernzone, 10 km og derover
I fjernzonen er der først og fremmest udsigt til vind-
mølleområdet fra kysterne på Mors og Vesthimmer-
land, men også fra enkelte højdepunkter i Salling
21. Trend Strand, hvor man ser ud over Fur, Fur Sund 

og ser møllerne i horisonten på det nordlige Sal-
ling.

22. Hvalpsund, set over havnen mod Sundsøre og op 

ad kysten langs Risgårde Bredning. Man ser det 
øverste af de nye møller i horisonten.

23. Krejbjerg, fra et højtliggende punkt 30 meter over 
havets overflade ses mod vindmølleområdet. Møl-
lerne skjules næsten helt af terrænet.

24. Nykøbing By, udsigt set over Nykøbing Bugt. De 
nye møller markerer sig bag bygningskroppene på 
Ørodde.

Kirker i nærzonen
25. Tønderingvej syd for kirken, hvor vindmøllerne 

vil ses bagved  eller ved siden af kirken.
26. Udsigt fra Tøndering Kirkegård mod vindmøller-

ne i nordøst.
27. Udsigt mod øst fra Åsted Kirkegård.
28. Udsigt mod vindmøllerne fra Thorum Kirke-

gård.

Metode for visualisering
De fleste anvendte fotografier til visualiseringerne er 
optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normalop-
tik, der svarer til 45 mm brændvidde, dog med enkel-
te undtagelser: Nr. 3: 40 mm, nr. 11: 38 mm, nr. 19: 50 
mm og nr. 24: 48 mm

Undtagelserne er foretaget, hvor det har været hensigts-
mæssigt i forhold til billedets præsentation af motivet.

Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordi-
nater. Fotografierne er taget i starten af september 2010. 

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

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

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

Det giver ved den trykte A4-udgave af rapporten 
en ideel betragtningsafstand på 35 cm med hensyn til 
sammenligning af elementerne i landskabet for bille-
derne optaget med 45 mm og 22 cm for billederne op-
taget med 28 mm. Ideel betragtningsafstand skal ikke 
forveksles med læserens foretrukne læseafstand.
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Foto 4.12 og 4.13 Motiv fotograferet i Randers kommune. 
De to foto, der er taget fra samme punkt med henholdsvis 45 
mm, nederst, og 300 mm, øverst, illustrerer den ideelle be-
tragtningsafstand. Begge foto er forstørret 4,8 gange. For-
holdene mellem elementerne i landskabet er ens på de to fo-
to, men skal man sammenligne forholdene i de to billeder 
med hinanden, bør det nederst billede betragtes på en af-
stand af 22 cm og det øverste på en afstand af 144 cm. Beg-
ge afstande er nok urealistiske i forhold til den foretrukne 
læseafstand, men fotoene viser, at optik  - og forstørrelses-
grad - naturligvis indvirker på oplevelsen af billedmotivet.
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1

Nærzone, Selde Syd. Oplevelsen fra en af de nærmeste by-
er, Selde. Billedet viser udsigten over landskabet når man 
kører ud ad byen sydpå. På dette sted er landskabet fri for 

tekniske installationer som elledninger og vindmøller. Eksiste-
rende vindmøller står skjult bag bevoksning. Møllerne ved Batum 

1 kan heller ikke ses fra denne vinkel. Ideel betragtningsafstand er 
35 cm i rapportens trykte A4-udgave.

Eksisterende vindmøller ved 
Tøndering bag bevoksning
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1Nærzone, Selde Syd. Visualisering mod syd langs Skivevej. Afstanden til nærmeste 
mølle er 1.300 meter. De nye vindmøller ved Lindum dominerer udsigten og opleves 
meget store på denne afstand. Man kan ikke se den nordligste mølle på dette billede - 

den vil stå længere til højre. Man ser næsten hele tårnet på møllen længst til højre, og sam-
menholdt med det lange kig over åbent land, kan størrelsen på møllerne bedre fornemmes, 

end hvis alle mølletårnene stod skjult bag bevoksning, som møllen længst til venstre. Udsig-
ten, som ellers har været fri for store møller er blevet væsentligt påvirket. De nye vindmøl-
ler ved Åsted kommer til at stå til højre for billedet, og samlet vil de otte nye vindmøller give 
landskabsoplevelsen et væsentligt teknisk præg.
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Selde Kirke

Fur Landevej

22 Nærzone, Thorum. Eksisterende forhold set mod nord-
nordvest fra Sølvvej nordvest for Thorum By. Her kan man 
få en fornemmelse af oplevelsen fra Fur Landevej, som 

passerer 350 meter fremme efter svinget. Man kan se langt og se 
terrænet hæve sig markant øst for Selde. Selde Kirke er særligt 

markant længst til højre i billedet på grund af vejrliget. Afstanden 
til kirken er ca. 3,6 kilometer. Også fra denne standplads er ud-
sigten uforstyrret af tekniske anlæg, hvis man ser bort fra lande-
vejen.
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2 Nærzone, Thorum. Visualisering af de nye vindmøller ved Lindum set fra Sølv-
vej nord for Thorum mod nordvest. Afstanden til nærmeste mølle er 1.680 meter. 
Møllerne står i en klart defineret gruppe, og man kan se en del af mølletårnet på 

den sydligste mølle længst til højre. Rotorerne på alle møllerne vil dog ”slå ned” i foran-
liggende bevoksning. Møllerne er tegnet mørkere op, end de vil opleves i virkeligheden. 

Landskabsoplevelsen, som ellers er fri for store vindmøller, vil blive påvirket af de sto-
re møller, men det omkringliggende landskabs storskala kan bære møllerne, som desuden 
vil understrege perspektivet i billedet. Selde Kirkes funktion som monument i landskabet 
forstyrres ikke af den nye vindmøller.
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3

3 Nærzone, Åsted Landsby. Eksisterende forhold set fra Ba-
tumvej ved forsamlingshuset mod øst. Afstanden til nær-
meste vindmølle ved Batum er ca. 850 meter. Disse møller 

har en væsentlig indflydelse på oplevelsen, og står ca. 900 meter 
fra Åsted Kirke. På billedet ses luftledningen som passerer Hin-

nerup Ådal. Optaget med 40 mm optik. Ideel betragtningsafstand 
er 31 cm.

Vindmøller ved Batum
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3 Nærzone, Åsted Landsby. Visualisering mod øst af de nye vindmøller ved Lindum. 
Afstanden til nærmeste vindmølle er godt 2,3 kilometer. Batum-møllerne er taget 
ned, og de nye vindmøllers indflydelse er ikke nær så stor som de gamles. Lindum-

møllerne står i en klar defineret gruppe, og understreger terrænet i området. Mølletår-
nene skjules mere eller mindre af terræn og bevoksning, og møllevingerne kommer såle-

des til at ”slå ned” i samme, og det kan forekomme noget uroligt. Samlet set har udskift-
ningen af møllerne en positiv indflydelse på landskabsoplevelsen fra Åsted Landsby.
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4

4 Nærzone, Fur By. Eksisterende forhold set fra Fur Fær-
gehavn på molen mod syd. Afstanden til nærmeste Batum-
mølle er 4,2 kilometer. Ud over Batummøllerne er kysten 

fri for store vindmøller. Møllerne er tegnet op for at tydeliggøre 
deres fremtoning.

Eksisterende vindmøller ved Batum
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Nærzone, Fur By. Visualisering af de to nye vindmøllegrupper oplevet fra Færge-
lejet ved Fur By. Afstanden til nærmeste nye vindmølle ved Lindum er 4,1 kilome-
ter. Vindmøllegruppen opleves klart defineret og adskilt fra Åsted-møllerne. Møl-

lernes placering betyder at man, i modsætning til møllerne ved Åsted, kan se det meste 
af mølletårnene. Det gør møllerne mere harmoniske at se på. Opstillingen af møller ved 

4 Lindum og Åsted betyder at oplevelsen af kystlandskabet, bliver væsentligt ændret til et 
teknisk landskab. De planlagte vindmøller ved Bajlum vil desuden kunne opleves i hori-
sonten på dage med god sigt.

Nye vindmøller ved Lindum Nye vindmøller ved Åsted

Planlagte vindmøller ved Bajlum
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5 Nærzone, Junget. Eksisterende forhold set mod sydøst. Bil-
ledet er taget lidt nord for byen, da der ellers er begrænset 
sigt mod vindmølleområdet. Junget ligger højt, men bak-

kekammen som byen ligger på, skærmer delvist for udsigten til 
Hinnerup Ådal. Eksisterende møller ved Sverrig sætter sit præg 

på udsigten, og i horisonten ses både de store siloer så langt væk 
som i Durup, samt eksisterende møller ved både Batum og Tøn-
dering. Afstanden til nærmeste mølle ved Sverrig er 1,1 kilometer, 
og der er mere end 8,5 kilometer til Durup.

5

Eksisterende vindmøller ved Sverrig Eksisterende 
vindmøller 
ved Batum

Eksisterende vindmøller ved Tøndering

Axel Toft Food, Durup
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Nærzone, Junget. Visualisering af de nye vindmøllegrupper set fra Floutrupvej, li-
ge nord for Junget. Afstanden til nærmeste nye vindmølle ved Lindum er 3,3 ki-
lometer, mens der er 5,5 kilometer til møllerne ved Åsted. Udsigten er blevet væ-

sentligt mere teknisk efter de to nye vindmøllegrupper er kommet til. Ved denne vinkel er 
samspillet ikke så heldigt, da grupperne vil opleves stående bag hinanden, hvorved der 

5 opstår et uskønt samspil. Det er ikke lige til at skille de to møllegrupper fra hinanden. 
Man vil dog kunne se mølletårnene på de fleste af møllerne, så de enkeltvis optræder har-
moniske. De nye møller giver større dybde og perspektiv til landskabsoplevelsen.

Nye vindmøller ved Lindum

Nye vindmøller ved Åsted
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6

6 Nærzone, Selde Vig. Eksisterende forhold set fra Fur lan-
devej over Selde Vig og det bagvedliggende kystlandskab. 
Strandengen er en del af Natura-2000 habitatområdet, 

som også omfatter en del selve Selde Vig. Afstanden til Batum-
møllerne til venstre i billedet er 3,5 kilometer mens den til Tøn-

dering-møllerne er 6,1 kilometer. Ideel betragtningsafstand i rap-
portens trykte A4-udgave er 35 cm.

Eksisterende vindmøller ved BatumBatum Kalkbrud Eksisterende 
vindmøller ved 

Tøndering
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6 Nærzone, Selde Vig. Visualisering af de to nye mølleopstillinger bag kystlandska-
bet ved Selde Vig. Afstanden til nærmeste nye vindmølle ved Lindum er 3 kilome-
ter, mens der er 4,8 kilometer til nærmeste vindmølle ved Åsted. Møllegrupperne 

opleves klart adskilte, og møllerne ved Lindum opleves harmoniske, fordi man ved flere 
af dem kan se mølletårnene i næsten fuld udstrækning. Udsigten over Selde Vig er blevet 

væsentligt påvirket, men de store vidder kan bære vindmøllernes størrelse, som nedtones 
af  manglen på visuel kontakt til det nederste af tårnene.

Nye vindmøller ved Åsted Nye vindmøller ved Lindum
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7

7 Nærzone, Gl Åsted. Eksisterende forhold set mod sydøst 
mod de eksisterende vindmøller ved Batum. Afstanden til 
nærmeste mølle er ca. 1,6 kilometer. Billedet er taget nord 

for byen fra et højdepunkt, og man ser hen over et råstofgrave-
område. Terrænet skærmer for udsigt til Hinnerup Ådal, men 

man kan ses det yderste af vingerne på to af Sverrig-møllerne som 
står øst for projektområdet.

Eksisterende vindmøller ved BatumEksisterende vindmøller ved Sverrig
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Nærzone, Gl. Åsted. Visualisering mod sydøst af de nye vindmøller ved Lindum. 
Afstanden til nærmeste vindmølle er 2,7 kilometer. Batummøllerne er taget ned, 
og Lindummøllerne er tegnet kraftigere op end de vil opleves i virkeligheden. Det 

er svært at vurdere størrelsen på møllerne da der ikke rigtigt er noget at relatere dem til. 
Møllerne virker derfor ikke så store fra dette fotostandpunkt. De står roligt, i en klart de-

7 fineret gruppe, og man ser en stor del af tårnene, så møllerne fremstår harmoniske. Den 
landskabelig påvirkning er begrænset, og når der kommer afgrøder på marken vil den 
reduceres endnu mere.
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8

8 Nærzone, Skivevej / Fur Landevej. Eksisterende forhold 
set mod nord-nordvest, langs Fur Landevej ved krydset ved 
Skivevej. Vejen er lagt lidt ned i terræn, og man kan ikke se 

ned i ådalen. Til gengæld kan man se helt til Fur. Den lille vind-
mølle til højre for midten af billedet står på Fur i en afstand af 7,9 

kilometer. Gården med tilhørende silo længst til højre ligger i en 
afstand af 1.600 meter fra fotostandpunktet.

Eksisterende vindmølle på Fur Skivevej 72
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Nærzone, Skivevej / Fur Landevej. Visualisering af de nye vindmøller ved Lindum 
tæt på Fur Landevej. Afstanden til nærmeste vindmølle er 900 meter. Vindmøller-
ne er tegnet kraftigere op end de vil opleves i virkeligheden. Møller opleves store 

på denne afstand, men skjules delvist af både volden omkring Fur Landevej og bevoks-
ningen på denne. Udsigten mod Fur  og nordøst-Salling berøres ikke, men de nye vind-

8 møller vil sætte sit præg på oplevelsen når man kommer kørende nordpå ad Fur Lande-
vej. Møllerne vil ikke stå i landevejens sigtelinje og vil således ikke almindeligvis virke di-
straherende for trafikanter.

Nye vindmøller
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9

9 Nærzone, Batum Kalksø. Eksisterende forhold fra Batum-
vej over den gamle kalkgrav og mod sydøst. Udsigt over de 
lavtliggende området omkring Møjbæk, hvis forløb kan ses 

i marken. Afstanden til nærmeste vindmølle, længst til højre, er 
2,3 kilometer, mens der til vindmøllen i midten af billedet er ca. 

4,3 kilometer. Ideel betragtningsafstand i den trykte A4-udgave af 
redegørelsen er 35 cm.

Thorum Kirke
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9 Nærzone, Batum Kalksø. Visualisering af tre af de fire nye vindmøller ved Lin-
dum. Den nordligste mølle vil stå udenfor billedet til venstre, og møllerne er teg-
net mørkere op end de vil fremstå i virkeligheden. Afstanden til nærmeste mølle 

længst til venstre er 530 meter. Møllerne er meget store når man kommer så tæt på. Det 
åbne landskab og de lange kig nedtoner møllernes størrelse, især da der ikke i umiddel-

bar nærhed er bygninger, eller andet af kendt størrelse, som møllerne størrelsesmæs-
sigt kan relateres til. Det er vurderet at møllerne påvirker landskabsoplvelsen i væsent-
lig grad, men at landskabets storskala kan bære kan bære de store møller. Thorum Kirke 
mister sin funktion som monument i landskabet, da de store møller stjæler billedet.
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10

Nærzone, Floutrupvej. Eksisterende forhold set langs 
Floutrupvej mod sydvest. Afstanden til nærmeste ek-
sisterende vindmølle ved Batum er 4,6 kilometer. Til 

højre ses gravhøjen Tornhøj. Fotostandpunktet ligger 40 meter 
over havets overflade, og herfra kan man skue ud over det meste 

10 af Nordsalling. Blandt andet ses seks eksisterende vindmøller ved 
Harre, som står over 10 kilometer væk.

Selde KirkeAxel Toft Food, Durup

Eksisterende vindmøller ved Harre

Eksisterende 
vindmøller ved 

Tøndering

Bakkegård Eksisterende vindmøller ved Batum Tornhøj
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Nærzone, Floutrupvej. Visualisering af landskabsoplevelsen fra et af de hø-
jeste punkter i Nordsalling. Afstanden til nærmeste nye vindmølle ved Lindum 
er 3,5 kilometer, mens der er 5,5 kilometer til de nye møller ved Åsted. De nye 

møller er tegnet op med mørk farve for at tydeliggøre placeringen. De nye vindmøller er 
lette at adskille fra eksisterende møller på grund af deres størrelse. De to grupper lap-

10 per horisontalt ind over hinanden, uden at der derved opstår et uskønt samspil. Udsigten 
er blevet væsentligt påvirket af de nye vindmøller, som fylder meget i horisonten i kraft 
af deres størrelse. Selde Kirke bliver meget underlegen i sin størrelse i forhold til de nye 
møller.

Tre af fire nye vindmøller ved Lindum Nye Vindmøller ved Åsted
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11Nærzone Ll. Thorumvej. Eksisterende forhold set mod 
nordøst fra Ll. Thorumvej. Man ser hen over en bak-
ke som rejser sig mellem åløbene til henholdsvis Hin-

nerup Å og Møjbæk. Foto taget med 38 mm optik. Ideel betragt-
ningsafstand i den trykte A4-udgave af redegørelsen er 30 cm.

11

Selde Kirke Toppen af siloerne ved Bakkegård
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Fjenneslev Kirke

11 Nærzone, Ll. Thorumvej. Visualisering mod nordøst af de nye vindmøller ved 
Lindum. Afstanden til nærmeste vindmølle er 590 meter. Møllerne står roligt 
over horisonten, og deres opstillingsmønster er let at aflæse. De to møller til 

højre har en større del af tårnene skjult bag terræn og bevoksning, og fremstår derfor 
noget uharmoniske. På grund den bløde bakke lige foran fotostandpunktet, er det svært 

at vurdere afstanden til møllerne, som således nedskaleres størrelsesmæssigt. Det er vur-
deret at landskabsoplevelsen, fra dette fotostandpunkt, skalamæssigt kan bære de store 
møller. Selde Kirke underordnes størrelsesmæssigt de nye møller.
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1212 Mellemzone, Harre. Eksisterende forhold set fra Sal-
lingsundvej ved Harre. Man ser forbi rækken af seks 
vindmøller nord for Harre. De eksisterende møller 

fremtræder uens på grund af vekslen mellem sol og skygge som fe-
jer over landskabet. Afstanden til de nærmeste møller som domine-

rer udsigten er 1.400 meter. Horisonten præges af flere vindmøller 
og elledninger. Tøndering Kirke opleves mellem eksisterende møl-
ler ved Tøndering. Møllerne ved Batum som skal nedtages kan ikke 
ses på dette billede.

Tøndering Kirke

Vindmøller ved Tøndering
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12 Mellemzone, Harre. Visualisering af udsigten mod de nye møller set fra Sal-
lingsundvej ved Harre. Afstanden til nærmeste vindmølle ved Åsted er 6,5 ki-
lometer, mens afstanden til de nye møller ved Lindum er 8,8 kilometer. Det 

yderste af vingespidsen på den nordligste mølle ved Lindum vil kunne ses over trætoppe-
ne når den er i lodret position. Ellers ses rotorerne på de andre tre møller. Møllegrup-

pen har et uheldigt samspil med møllerne ved Tøndering, som fra denne afstand, og på 
grund af terrænforskelle, fremstår som værende af samme størrelse som de nye vindmøl-
ler ved Lindum. Særligt uheldigt er det at Tøndering Kirke klemmes ind imellem de sam-
menfiltrede møllegrupper. Afstanden til møller og kirke samt møllerne ved Harres domi-
nans betyder imidlertid at påvirkningen ikke vurderes som væsentlig.

Nye vindmøller ved Åsted

Nye vindmøller ved Limdum
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Vindmøller ved 
Tøndering

Elmast

Elmast

1313 Mellemzone, Durup. Eksisterende forhold set fra Du-
rup øst-nordøst fra Vilholmvej på den nordlige side af 
byen. Afstanden til nærmeste vindmølle ved Tøndering 

er godt 2 kilometer. Tønderingmølleren står nogenlunde på højde 
med fotostandpunktet, og morænebakkens udbredelser skærmer 

for udsigt til ådalen omkring Hinnerup Å hvor de nye møller pla-
ceres. I horisonten ses ledningsmaster som bærer den luftledning 
som passerer tværs over ådalen.
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To sydligste nye møller ved Åsted

Nye vindmøller ved Lindum

13 Mellemzone, Durup. Visualisering fra Vilholmvej nord for Durup. Afstanden 
til nærmeste nye mølle ved Lindum er 5 kilometer mens nærmeste vindmøl-
le ved Åsted er omkring 2,5 km kilometer. Det øverste af vindmøllerne vil kig-

ge op over horisonten, og på den nordligste mølle er det muligt at se tårnet. Hvis man 
vælger kun at rejse tre møller vil denne forsvinde. Møllerne ved Åsted er den domineren-

de faktor i denne visualisering, og møllerne ved Lindum underordnes disse og sidestilles 
skalamæssigt med Tønderingmøllerne.
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Thorum Kirke Vindmøller ved SverrigVindmølle ved Møgelthorum

1414 Mellemzone, Skove. Eksisterende forhold fotograferet 
mod nordvest fra Fjordvej ved Skove på Sallings nord-
østkyst. Man ser ud over højdedraget hvor Møgeltho-

rum ligger og ser Thorum Kirke længst mod venstre. Afstand til 
nærmeste vindmølle er ca. 560 meter. Møllerne er 62 meter høje 

fra bund til vingespids når denne er i lodret position. Vindmøller-
ne ved Batum er skjult bag terræn og bevoksning.
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14 Mellemzone, Skove. Visualisering mod nordvest fra Fjordvej ved Skove. Afstan-
den til nærmeste nye mølle ved Lindum er 6 kilometer. De nye møller ved Åsted 
står i en afstand af 7,7 kilometer. Møllerne ved Lindum står som en klart define-

ret gruppe og kan størrelsesmæssigt sidestilles med de eksisterende møller ved Sverrig, som 
på samme måde akkurat lader rotorerne på møllerne kigge op over bevoksningen i horison-

ten. Møllerne ved Åsted kommer fra denne vinkel til at til stå lige bag den eksisterende møl-
le ved Møgelthorum, og det giver et uskønt samspil. Det er vurderet at den samlede landska-
belige påvirkning fra de nye møller ikke er væsentlig på grund af, at vindmøllerne optager en 
lille del af horisonten. Kirkens fremtræden er begrænset og påvirkes ikke uheldigt.

Nye vindmøller ved Åsted Nye vindmøller ved Lindum
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Rybjerg Kirke

15
15 Mellemzone, Grinderslev. Eksisterende forhold set 

mod nordvest fra Grinderslevvej. Billedet er taget lige 
efter Grinderslev Kloster og illustrerer oplevelsen af 

de mange eksisterende vindmøller i området nordvest for Breum. 
Afstanden til nærmeste vindmølle helt til højre i billedet er 1.200 

meter. I horisonten anes vindmøllerne ved Batum, som skal tages 
ned. Til højre i billedet fornemmes terrænspringet fra fotostand-
punktet 40 meter over havet, til ådalen omkring Hinnerup Å.

Eksisterende vindmøller ved Batum
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15 Mellemzone, Grinderslev. Visualisering mod nordvest fra Grinderslevvej. Af-
standen til nærmeste nye mølle ved Lindum 6,9 kilometer, mens afstanden til 
de nye møller ved Åsted er ca. 7,1 km. På Billedet er Batum-møllerne fjernet, 

men eksisterende vindmøller dominerer stadig horisonten. Vindmøllerne er optegnet ty-
deligere, end de vil være i virkeligheden, og de nye vindmøller ved Åsted er vist i fuld ud-

strækning for at tydeliggøre deres placering. Det er vurderet at de nye møller ikke har 
væsentlig effekt på landskabsoplevelsen. Det er svært at adskille de mange vindmølle-
grupper i området fra hinanden, men da der er så mange, vurderes det, at der ikke tale 
om uheldigt samspil.

Nye vindmøller ved Åsted Nye vindmøller ved Lindum
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16
16 Mellemzone, Brokholm Sø. Eksisterende forhold set 

mod nordvest over Brokholm Sø. Billedet er taget ved 
naturcentrets fugletårn, og man ser over søen mod 

højdedraget omkring Thorum. Højdedraget skærmer for udsigten 
til ådalen omkring hinnerup Å, og Batummøllerne kan ikke ses 

- de er skjult bag bevoksning og terræn. Afstanden til nærmeste 
mølle er 2,9 kilometer, mens der er omkring 6 kilometer til møl-
lerne ved Tøndering, som kommer fri af højdedraget og næsten 
ses i fuld udstrækning.

Thorum Kirke Vindmølle ved 
Gårdstofte

Vindmøller ved 
Tøndering
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16 Mellemzone, Brokholm Sø. Visualisering over Brokholm Sø mod vindmølle-
området bag højdedraget ved Thorum. Afstanden til nærmeste nye mølle ved 
Lindum er 5,1 kilometer og ved Åsted er den 6,1 kilometer. De nye vindmøl-

ler opleves vertikalt som værende af samme størrelse som eksisterende, men rotorernes 
størrelse fylder mere, og vil have en roligere omdrejningshastighed, og vil derfor skil-

le sig ud. Begge nye vindmøllegrupper opleves mere eller mindre på langs ad rækken, og 
derfor vil grupperne fremtræde noget rodet, når rotorerne står bag hinanden. Det er vur-
deret at de nye møller passer skalamæssigt fint til eksisterende elementer og ikke vil for-
styrre udsigten væsentligt. Kirkens fremtræden er begrænset og påvirkes ikke uheldigt.

Nye vindmøller ved 
Åsted

Nye vindmøller ved 
Lindum
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1717 Mellemzone, Kirkeby. Eksisterende forhold set fra Yt-
trupvej vest for Kirkeby. Der er udsigt over de blø-
de bakkedrag omkring Hestbæk og Thorum og det er 

ikke muligt at se ned i Hinnerup Å-dalen. De eksisterende møl-
ler ved Batum ses helt yderst til venstre. Afstanden til nærme-

ste vindmølle er 750 meter. Billedet er meget repræsdentativt for 
landskabsoplevelsen i området: Intensiv opdyrkning, spredte 
landbrugsejendomme, begrænset bevoksning og allesteds nærvæ-
rende vindmøller.

Eksisterende vindmøller 
Nord for Kirkeby
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17 Mellemzone, Kirkeby. Visualisering fra Yttrupvej mod nord-nordøst. Vindmøller-
nes rotorer ses bag bakkekammen. Afstanden til nærmeste mølle er 4,9 kilometer. 
I dette tilfælde er der sat ekstra lys på møllerne for at gøre dem tydeligere, og 

møllerne vil ikke træde så meget frem i virkeligheden. Det vurderes at møllerne normalt vil 
opfattes som mindre end de i virkeligheden er, på grund af afstanden. 

Nye vindmøller ved 
Lindum
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Eksisterende vindmøller 
ved Tøndering

18

Mellemzone, Sæby Kirke. Eksisterende forhold set stik 
mod øst mod vindmølleområdet. Man står højt, om-
kring 19 meter over havet, og skuer ud over det bak-

kede landskab. Afstanden til nærmeste mølle ved Tøndering er 
5,3 kilometer mens den er 5,7 kilometer til nærmeste mølle ved 

Batum. Fra fotostandpunktet ses ud over de lavtliggende områder 
omkring afvandingsrenderne fra den udtørrede Grunderup Sø 
mod nord. Vender man blikket mod sydøst vil man fra fotostand-
punktet se en sværm af vindmøller.

18

Eksisterende 
vindmøller ved Batum
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Nye vindmøller ved Lindum Nye vindmøller ved Åsted

Mellemzone, Sæby Kirke. Visualisering stik øst mod vindmølleområderne. Af-
standen til nærmeste mølle ved Åsted er omkring 4,8 kilometer, mens afstan-
den til Lindum-møllerne er ca. 7,2 kilometer. På billedet er møllerne ved Ba-

tum taget ned og de to nye grupper ved Lindum og Åsted er tegnet op for at tydeligøre 
placeringen. De to grupper står tæt på hinanden i horisonten, men er lette at adskille på 

18 grund af afstandsforholdene. Det er vurderet at møllerne har en væsentlig indflydelse på 
udsigten over Nordsalling, da denne ellers er fri for store møller. Udsigten mod øst bliver 
væsentlig mere forstyrret af vindmøller. Uden for billedet vil der dog være mange møller 
at se mod syd, hvilket betyder at påvirkningen samlet set ikke opfattes som væsentlig.
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19

Mellemzone, Grynderupvej. Eksisterende forhold set 
mod sydøst fra Grynderupvej umiddelbart syd for 
campingpladsen ved Sæbygårds Hage. Afstanden til 

nærmeste eksisterende vindmølle ved Batum er 4,6 kilometer. 
Fra fotostandpunktet ses hen over den udtørrede Grynderup Sø, 

og den hævede havbund som ligger meget lavt i terrænet. Åsted 
Landsby og Kirke putter sig bag højdedraget og kan ikke ses på 
billedet.19

Eksisterende vindmøller 
ved Tøndering

Eksisterende vindmøller 
ved Batum
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Nye vindmøller ved Lindum Nye vindmøller ved Åsted

19 Mellemzone, Grynderupvej. Visualisering af de nye vindmøller ved Lindum og 
ved Åsted set mod sydøst fra Grynderupvej. Møllerne ved Batum er taget ned. 
Afstanden til nærmeste vindmølle ved Lindum er 5,8 kilometer, mens afstan-

den til nærmeste mølle ved Åsted er 4,6 kilometer. Vindmøllegrupperne optræder klart 
adskilte - også fra eksisterende møllegruppe ved Tøndering. Lindummøllerne fremstår 

væsentligt mindre end møllerne ved Åsted, og kan visuelt sidestilles med Tønderingmøl-
lerne. Møllerne ved Åsted har en væsentlig vertikal indflydelse på landskabet i forhold til 
de andre møller og da de opleves over åbent terræn over lang afstand, fremstår de store 
og bryder skalaen i forhold til øvrige elementer.
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20

20Mellemzone, Fur. Eksisterende forhold set mod syd 
over Fur Sund fra det højeste punkt på Fur, Bette Jen-
ses Hyw, 75 meter over havets overflade. Eksisteren-

de møller er tegnet op med mørk farve for at kunne se dem bed-
re. Afstanden  til Batummøllerne er ca. 7,3 kilometer. Man ser 

de mange vindmøller i Salling, og det er svært at skille de enkelte 
møllegrupper fra hinanden - horisonten er stærkt præget af vind-
møllerne.

Vindmøller ved 
Toustrupvej

Vindmøller ved Batum Vindmøller ved TønderingKirken i Nederby, Fur 
Molerværket ved Branden
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20Mellemzone, Fur. Visualisering mod syd over Fur Sund fra det højeste punkt 
på Fur, Bette Jenses Hyw, 75 meter over havets overflade. Afstanden til nær-
meste nye mølle ved Lindum er 7,5 km. Det er vurderet, at vindmøllegruppen 

ved Lindum står klart defineret i landskabet på trods af de mange eksisterende møller. 
Møllerne skiller sig ud i kraft af deres størrelse og nærheden til kysten. Samtidigt funge-

Nye vindmøller 
ved Bajlum

Nye vindmøller ved Lindum Nye vindmøller ved Åsted

rer samspillet med den nye vindmøllegruppe ved Åsted fint, da møllerne fra begge grup-
per fremtræder ens.
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21

21 Fjernzone, Trend Strand. Eksisterende forhold foto-
graferet mod sydvest over Bjørnsholm Bugt fra 
hovedvej 553. Man ser at Fur rejser sig mod nord til 

højre i billedet, og er væsenligt højere end Salling. De eksisteren-
de møller i Salling vidner om Skive Kommunes indstas for 

produktion af vedvarende energi. Batummøllerne ses i horisonten 
i en afstand af 15,5 kilometer, tillige med adskillige møller i bag-
landet. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke generer oplevelsen 
af kystlandskabet omkring bugten. Eksisterende møller er gjort 
tydeligere med hvid farve.

Batummøllerne som nedtages Nederby, Fur
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21 Fjernzone, Trend Strand. Visualisering mod sydvest over Bjørnsholm Bugt 
fra hovedvej 553. Afstanden til den nærmeste nye mølle ved Lindum er 14,4 ki-
lometer. Man ser rotorerne på de nye vindmøller ved både Lindum og Åsted. 

De to grupper er ikke til at adskille, heller ikke fra eksisterende møllegrupper. På visua-
liseringen er vist fire møller ved Lindum, og møllerne ved Batum er fjernet. Det vurderes 

at de nye møller ikke påvirker oplevelsen af kystlandskabet i væsentlig grad på grund af 
den store afstand, som medfører at møllerne ikke er tydelige.

Nye vindmøller ved Lindum og Åsted
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2222 Fjernzone, Hvalpsund. Eksisterende forhold set mod 
nordvest fra Hvalpsund Havn. Billedet er taget fra 
en højtliggende tilkørselsvej til færgelejet. Til venstre 

for midten stikker det øverste af møllevingerne op bag bevoks-
ningen. Denne mølle står i en afstand af 3,2 kilometer. Langs ky-

sten ses flere steder de stejle klinter som er blevet skubbet opad af 
isen. Ideel betragtningsafstand er 35 cm ved raportens trykte A4-
udgave. 

Eksisterende vindmølle 
ved Nørre Thise
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22 Fjernzone, Hvlapsund. Visualisering mod nordvest fra Hvalpsund Havn. Af-
standen til nærmeste nye mølle ved Åsted er 13 kilometer mens der er ca. 11,5 
kilometer til nærmeste nye mølle ved Lindum. Man ser de nye vindmøller stikke 

vingerne op over horisonten, som to klart adskilte anlæg. De nye vindmøller er alle tegnet 
op for at tydeliggøre placeringen. Til forskel for eksisterende mindre møller som skjules af 

terrænet, er oplevelsen fra havnen blevet lidt mere urolig, da vindmøllerne og deres bevæ-
gelse vil kunne ses i horisonten. Det er sammenlagt vurderet, at ændringen ikke er betyde-
lig, på grund af den relativt store afstand til vindmøllerne.   

Nye vindmøller ved Åsted Nye vindmøller ved Lindum
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23

23 Fjernzone, Krejbjerg. Eksisterende forhold set fra et 
højtliggende punkt, 30 meter over havet, nordøst for 
Krejbjerg. Man ser igennem rækken af eksisteren-

de vindmøller ved Nørre Andrup, ud over det bølgede landskab 
som rejser sig over 50 meter over havet ved Hjerk. Bakkekammen 

skjuler udsigt over Harre Vig. Mellem fotostandpunktet og Hjerk, 
graver Hjerk Nor sig ind i landskabet fra vest, men opleves ikke 
på billedet her. Møllerne ved Nørre Andrup er mellem 59,4 og 72 
meter høje og ikke af samme fabrikat. De står med en afstand på 
1.700 meter til fotostandpunktet.

Vindmøller ved Nørre Andrup Hjerk Kirke
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23 Fjernzone, Krejbjerg. Visualisering fra et højtliggende punkt, 30 meter over 
havet, nordøst for Krejbjerg. Afstanden til nærmeste nye vindmølle ved Åsted 
er 13 kilometer. De nye vindmøller er langt væk, men vil kunne iagttages når 

vingespidserne når op over terræn og bevoksning. På billedet er de nye møller trukket 
fuldt op for at illustrere placeringen. De to nye vindmøllegrupper vil ikke kunne adskil-

les, og vil kunne opfattes som på en lang række. Møllerne vil stå lige bag den eksisteren-
de række af møller ved Nørre Andrup, dog uden at der opstår et uheldigt samspil, da me-
get af de nye møller vil være skjult.

Nye vindmøller ved LindumNye vindmøller ved Åsted 
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24

24 Fjernzone, Nykøbing Mors. Eksisterende forhold set 
mod sydøst fra bunden af Nykøbing Bugt. Betragt-
ningsretningen fører over den udtørrede Grynderup 

Sø på Sallingsiden, og på grund af det meget flade terræn kan 
man se langt. Man ser Batummøllerne som skal tages ned, og li-

Vindmøller ved Batum og Sverrig Vindmøller ved Tøndering

ge bag dem står møllerne ved Sverrig. Afstanden til nærmeste Ba-
tummølle er ca. 9,6 km. Durup By gemmer sig bag terræn og be-
voksning længst til højre i billedet. . Foto taget med 48 mm optik. 
Ideel betragtningsafstand i den trykte A4-udgave af redegørelsen 
er 37 cm.
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24 Fjernzone, Nykøbing Mors. Visualisering af de nye vindmøller set mod syd-
øst fra bunden af Nykøbing Bugt. Afstanden til den nærmeste nye mølle ved 
Åsted er omkring 9 kilometer mens den er omkring 11 kilometer til nærme-

ste Lindum-mølle. Møllerne ved Batum er på denne visualisering taget ned, og møllerne 
ved Lindum fremstår som er klart defineret gruppe bag fabriksbygningerne på Ørodde. 

Nye vindmøller ved Lindum Nye vindmøller ved Åsted

De nye vindmøller opleves væsentligt større end eksisterende, men vurderes ikke væsent-
ligt generende for oplevelsen af udsigten over Nykøbing Bugt, hvor det dominerende tek-
niske element er de store fabriksbygninger. Vindmøllerne er gjort tydeligere for at frem-
hæve deres placering. 
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21

25 Tøndering Kirke. Eksisterende forhold set fra Tønde-
ringvej, ud for nr. 70, mod nordøst. Afstanden til nær-
meste eksisterende vindmølle ved Tøndering er 1,6 ki-

lometer. Udsigten er præget af større tekniske anlæg i form af ek-
sisterende vindmøller og højspændingsledninger. Kirkens funk-

tion som landmark reduceres af de store tekniske elementer som 
markerer sig vertikalt. Kirken fungerer dog stadig som blikfang i 
billedet.. Foto taget med 5 mm optik. Ideel betragtningsafstand i 
den trykte udgave af redegørelsen er 43 cm.

Eksisterende vindmøller ved TønderingTøndering KirkeEksisterende vindmøller ved Batum

25

96



Tøndering Kirke Visualisering af de nye vindmøller bag Tøndering Kirke, set 
fra Tønderingvej, ud for nr. 70. Afstanden til nærmeste nye vindmølle ved Lin-
dum er 4,9 kilometer, mens den til Åsted møllerne er 3 kilometer. Lindum-

møllerne opleves i samspil med eksisterende møller ved Tøndering, men kan de to grup-
per kan adskilles på grund af størrelsen og samspillet vurderes ikke uheldigt. Lindum-

Nye vindmøller ved Åsted

møllerne er ikke dominerende fra denne afstand, men den ene mølle ved Åsted står meget 
uheldigt bag kirken, hvis form og funktion som landmark forstyrres væsentligt. Samlet set 
vurderes det, at udsigten fra Tønderingvej er blevet væsentligt mere teknisk.25

Nye vindmøller ved Lindum
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26 Tøndering Kirkegård. Eksisterende forhold set fra 
kanten af kirkegården mod nordøst. Kirken ligger højt 
i landskabet og der er frit udsyn mod mølleområdet. 

Man ser hen over det bølgede landskab ved Bjergby og hen over 
Hinnerup Ådal over Batum og til Selde. De eksisterende vindmøl-

ler ved Tøndering markerer sig vertikalt i landbrugslandskabet, 
og deres størrelse er nemme at aflæse i forhold til mejetærskeren. 
Uden den vil landskabets store skala nedtone møllernes størrelse.

Eksisterende vindmøller ved TønderingEksisterende vindmøller ved Batum Selde 
Kirke

26
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Tøndering Kirkegård. Visualisering af de nye vindmøller set fra kanten af kir-
kegården ved Tøndering Kirkegård mod nordøst. Afstanden til nærmeste nye 
vindmølle ved Lindum er 4.100 meter. På trods af nedtagningen af møller-

ne ved Batum, er udsigtens tekniske præg øget væsentligt. Møllerne står tæt i horisonten, 
men er til at adskille på deres størrelse. Den ene mølle ved Lindum står bag lygtepælen. 

De eksisterende vindmøller ved Tøndering er stadig den vertikalt dominerende faktor. 
Det er vurderet at de nye vindmøller påvirker landskabsoplevelsen væsentligt, men ska-
ber perspektiv i udsigten. Skalamæsigt kan landskabets åbne vidder og lange kig bære de 
store møller. Selde Kirkes fremtræden er begrænset og møllernes påvirkning er i den for-
bindelse ubetydelig.

26

Nye vindmøller ved LindumTre af fire nye vindmøller ved Åsted
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27 Åsted Kirkegård. Eksisterende forhold set fra kanten 
af kirkegården mod sydøst. Afstanden til nærmeste ek-
sisterende vindmølle ved Batum er 900 meter. Batum-

møllerne står terrænmæssigt højere end kirken, og de har en væ-
sentlig indflydelse på udsigten. I forgrunden ses bevoksningen i 

moseområdet sydøst for kirken. Ideel betragtningsafstand er 35 
cm for det trykte A4-udgave af rapporten.

27

Eksisterende vindmøller ved Batum
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Åsted Kirkegård. Visualisering af de nye vindmøller set fra kanten af Åsted 
Kirkegård. Afstanden til  nærmeste vindmølle er 2,4 kilometer. Den sydlig-
ste møller står skjult bag bevoksning. Efter nedtagningen af Batummøller-

ne er det tekniske præg på udsigten blevet reduceret. Møllegruppen kan opfattes mellem 
bevoksningen, opstillingsmønsteret er let aflæseligt og møllerne virker ikke domineren-

de. Springet på 10 meter mellem navhøjden på den nordligste og sydligste mølle forstær-
ker terrænbevægelserne, og forskellen bliver fra denne vinkel tydelig. Samlet set vurderes 
udskiftningen af møllerne at være en væsentlig forbedring af udsigten fra kirkegården.27

Ny vindmøller ved Lindum
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28 Thorum Kirkegård. Eksisterende forhold set fra Tho-
rum Kirkegård mod nordøst. Udsigten fra kirkegår-
den skærmes fra denne vinkel af bevoksning omkring 

Lille Thorum, syd for Ågårdsholmvej. Afstanden til nærmeste ek-
sisterende vindmølle ved Lille Thorum er 930 meter. Der er tale 

om en ældre lille vindmølle på 150 kW og en navhøjde på 30 me-
ter. 28

Eksisterende vindmølle ved Lille Thorum
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Thorum Kirkegård. Visualisering af de nye vindmøller set fra kanten af Tho-
rum Kirkegård. Afstanden til nærmeste nye vindmølle er 2,2 kilometer. De 
nye vindmøller ved Lindum vil ikke kunne ses fra denne vinkel. De er tegnet 

op for at tydeliggøre placeringen. Ideel betragtningsafstand er 35 cm i rapportens tryk-
te A4-udgave.

28
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4.4 Hovedforslag eller alternativ
I indeværende rapport beskrives og vurderes to alterna-
tive mølleopstillinger i forhold til den visuelle påvirk-
ning af landskabsoplevelsen. 

Hovedforslaget opstiller fire vindmøller, hvoraf den 
ene opstilles nord for Batumvej. Alternativet opstiller 
tre vindmøller - alle syd for Batumvej. Opstillingsmøn-
ster og placering af de enkelte vindmøller er den samme, 
den eneste forskel er den ene mølle nord for Batumvej.

I det følgende sammenholdes visualiseringer af de to 
forslag for de visualiseringspunkter i nærzonen, hvor 
den nordligste mølle kan ses, samt fra udvalgte visua-
liseringspunkter i mellem- og fjernzone.

Nærzone
2 A  Thorum
3 A  Åsted
4 A  Fur By
5 A  Junget
6 A  Selde Vig
7 A  Gl. Åsted
10 A  Floutrupvej
11 A  Ll. Thorumvej

Mellemzone
13 A  Durup
14 A   Skove
19 A  Grynderupvej
20 A  Fur

Fjernzone
24 A  Nykøbing Mors

Kirker
26 A   Tøndering Kirkegård
27 A  Åsted Kirkegård

Fordele og ulemper
Der er fordele og ulemper ved opstilling af både tre og 
fire møller. Her skitseres fordele og ulemper ved begge 
forslag, baseret på visualiseringerne på de følgende sider.

Begge opstillinger vil opleves som klart definerede 
grupper i et letaflæseligt opstillingsmønster, når de op-
leves i nærzonen, og i mellem- og fjernzonen over fladt 
terræn eller vand.

Effekten af at opstille tre møller frem for fire er størst 
i møllernes nærzone, hvor de fylder mest i horisonten.

Hovedforslag
Udsigten forstyrres alligevel
Når man oplever møllerne fra nærzonen og mod nord, 
som på visualiseringer nr. 2A fra Thorum, vil udsig-
ten mod Fur blive forstyrret uafhængigt af, om der op-
stilles tre eller fire vindmøller. 

Udsigten har hidtil været fri for store møller, og en 
påvirkning af landskabsoplevelsen kan ikke undgås. 
Forskellen mellem tre og fire møller vil være begrænset.

Mod øst og længere mod syd vil møllerne opleves i 
samspil med mange af de eksisterende møller, og for-
delen ved kun at  opstille tre møller vil være begræn-
set. Se visualisering nr. 10A og 26A.

Ens fremtæden
Ved opstilling af fire møller ved Lindum, vil de to grup-
per i området - Lindum og Åsted - fremstå ens, som det 
er beskrevet i temaplanens retningslinje 4. 

Når møllegrupperne opleves sammen, vil dette give 
et mere harmonisk udtryk. Dette er særligt tydeligt på 
visualisering nr. 4A, 6A, 19A og 20A.

Ingen forskel ved uheldigt samspil
Det uheldige samspil mellem møllegrupperne, som kan 
ses på visualisering nr. 5A fra Junget, bliver ikke min-
dre uheldigt, hvis den nordligste vindmølle ved Lin-
dum ikke sættes op, da denne står visuelt uafhængigt 
af møllerne ved Åsted og Sverrig.

Begrænset forskel i mellem- og fjernzone
Den visuelle påvirkning af landskabet er i mellemzo-
nen mindre end nærzonen, og bevoksning, terræn og 
bebyggelse har betydning for oplevelsen af vindmøller.

I flere tilfælde vil forskellen på opstilling af tre hen-
holdsvis fire møller være ubetydelig, som på visualise-
ring nr. 13A og 14A. 

Fra andre vinkler i mellemzonen, hvor der er frit kig 
til møllerne, vil møllegruppen opleves klart defineret, 
og der vil være en større forskel på tre og fire møller, 
som vist på visualisering nr. 19A og 20A. Det vurde-

Foto 4.14 Fire vindmøller visualiseret

Foto 4.15 Tre vindmøller visualiseret
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res imidlertid, at den landskabelige påvirkning ikke er 
væsentlig fra disse standpunkter

I fjernzonen har sigtbarheden stor betydning, og  be-
voksning, terræn og bebyggelse vil ofte skjule store de-
le af møllerne. Påvirkningen af landskabsoplevelsen er 
generelt lille, og forskellen mellem tre og fire vindmøller 
vurderes at være ubetydelig. Se visualisering nr. 24A.

Alternativ
Fylder mindre i horisonten
Tre vindmøller fylder generelt mindre i horisonten, når 
de opleves på tværs af rækken. Særlig betydning har 
det på visualiseringerne nr. 6A, 10A og 11A, som alle 
viser forholdene i nærzonen. 

Når man kommer længere væk i mellem- og fjernzo-
ne, fylder møllerne generelt en lille del af horisonten, 
og den visuelle påvirkning af landskabet er begrænset.

Størst effekt i kystlandskabet
Fordelen ved kun at opstille tre møller er størst, når det 
er den mølle, som er nærmest og dermed er mest domi-
nerende, som udgår. Det drejer sig om fotostandpunk-
ter fra nordvest og til nordøst, altså når møllerne ople-
ves fra kystområderne i Nordsalling. Effekten opleves 
specielt på visualiseringerne nr. 3A, 6A og 7A.

Trafikale forhold
Trafikalt er der en fordel ved ikke at opsætte den nord-
ligste mølle, når man bevæger sig på Batumvej. Se vi-
sualisering nr. 3A. Den nordligste mølle står tæt på ve-
jen og kan virke distraherende for trafikken.

Ved at undlade at opstille den nordligste mølle und-
går man at skulle køre „igennem‟ rækken, og oplevel-
sen af møllerne vil være mindre distraherende.

Vurdering
Landskabelig betydning
Visuelt vil opstilling af tre vindmøller have en mindre 
horisontal udbredning end fire. Dermed vil den landska-
belige påvirkning være mindst ved opstilling af tre møl-
ler. Effekten vil være størst i projektområdets nærzo-
ne, særligt hvor det er den nærmeste mølle som fjernes. 

Når møllegrupperne ved Lindum og Åsted opleves 
sammen, vil det give et mere harmonisk udtryk med 
fire vindmøller ved Lindum. 

I kystområdet har opstillingen af møllerne generelt 
en væsentlig betydning, og den vil være væsentlig uan-
set, om der opstilles tre eller fire møller.

Mølleopstillingen vil opleves i samspil med eksi-
sterende vindmøller fra flere sider, og det væsentlig-
ste uheldige samspil vil ikke blive forbedret af at fjer-
ne en mølle. Når møllerne opleves fra sydvest til vest, 
vil de stå bag de nye møller ved Åsted, som vil være 
den dominerende faktor, og som vil reduceres den vi-
suelle effekt af kun at opstille tre møller.

Trafikalt er der en fordel ved Batumvej ved at undlade at 
opstille den nordligste vindmølle. På Fur Landvej vil den 
nordligste mølle være den som står længst fra vejen, og 
fjernelse af den vil ikke have betydning i den forbindelse.

Det vurderes samlet, at den væsentligste effekt i for-
hold til landskabelig påvirkning vil være i møllernes 
nærzone, hvor de opleves dominerende, og ved Batum-
vej, hvor den nordligste mølle kan være distraherende.

Påvirkning af kulturlandskabet
Opstillingen af vindmøllerne har betydning for udsig-
ten fra de nærmeste landsbyers randzoner. Udsigten på-
virkes under alle omstændigheder.

De store vindmøller vil påvirke landsbykirkernes 
funktion som monumenter i landskabet, da kirkerne 
størrelsesmæssigt underordnes møllernes. Denne ef-
fekt vil forekomme fra flere vinkler uanset om der op-
stilles tre eller fire møller.

Oplevelsen af udsigten fra kirkegårde vil også blive 
påvirket, men der er ikke fundet tilfælde, hvor påvirk-
ningen er væsentlig ved opstilling af fire vindmøller, 
og dermed vil effekten af kun at opstille tre vindmøl-
ler være begrænset i denne forbindelse.

Rekreativt er der en fordel ved opstilling af tre møl-
ler frem for fire, idet den nordligste mølle, som i så fald 
ikke skal opføres, er den som vil stå nærmest cykel- og 
gangstier. Hvis planerne om at indrette kalkværket til 
et rekreativt område føres ud i livet, vil møllen nord 
for Batumvej stå meget tæt på området, og opleves me-
get dominerende.

Det vurderes samlet at den væsentligste effekt af tre 
vindmøller i stedet for fire i forhold til påvirkning af 
kulturlandskabet vil være en mindre dominerende ople-
velse af vindmøllerne fra cykel- og gangstier mod nord, 
samt fra et eventuelt rekreativt område ved Kalkgraven.

Konklusion
Opstilling af vindmøller ved Lindum kan ikke und-
gå at påvirke landskabsoplevelsen i området. Påvirk-
ningen vil være størst i nærzonen, og mere begrænset 
jo længere væk man kommer. Det samme forhold vil  
gøre sig gældende for den visuelle effekt af opstilling 
af  tre møller frem for fire. I mange tilfælde vil der ik-
ke være den store forskel på opstilling af tre i forhold 
til fire møller.

Det visuelle samspil med de planlagte vindmøller 
ved Åsted vil være mest harmonisk ved opstilling af 
fire vindmøller.

Den alternative opstilling vil ikke have væsentlig re-
duceret betydning for landskabsoplevelsen fra landsby-
er og kirker, og der vil ikke være nogen forskel i for-
hold til opstilling af fire møller, når der skal tages hen-
syn til kulturhistoriske forhold.

Trafikalt og rekreativt er der en fordel ved at undla-
de møllen nord for Batumvej.
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2

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller. Det er den fjerneste og nordligste mølle som 
ikke er med i alternativet. De tre vindmøller fylder mindre i horisonten og virker samtidigt ikke så 
”tunge” som fire møller. Rotorerne ”slår” stadig ned i bevoksningen og udsigten til Fur forstyrres ikke 
mindre, fra denne vinkel, ved at den fjerde mølle fjernes. Det vurderes at forskellen mellem hoved-
forslag og alternativ ikke er væsentlig.

Øverst, Thorum By. Udsnit af visualisering af hovedforslagets 
fire nye vindmøller set fra Thorum mod nord-nordvest. 
Problematikken er primært at dele af mølletårnene er skjulte 

så rotorerne ”slår ned” i bevoksningen foran, og at udsigten mod Fur 
tidligere har været fri for store møller.

2A
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3

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller. Det er den nærmeste mølle, som også er den 
man ser mest af, som ikke er med i alternativet. De tre møller fylder sammen mindre i horisonten, og 
meget af mølletårnene skjules af bevoksningen. Den større afstand til Batumvej betyder at denne 
opstilling opleves mindre dominerende, og det bliver sværere at opfatte hvor store møllerne er. Trafikalt 
vurderes det, at den alternative mølleopstilling er mindre distraherende.

Øverst, Åsted. Udsnit af visualisering af hovedforslagets 
fire nye vindmøller set mod øst fra Åsted Landsby ved 
forsamlingshuset. De fire vindmøller står i en klart defineret 

gruppe, men fremtræder noget uharmoniske, da dele af mølletårnene er 
skjulte.

3A

107



4

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller. De tre møller står ligeledes i en klart 
defineret gruppe, men fylder mindre i horisonten. Det er nordligste og nærmeste mølle, som ikke 
er med i alternativet, er den som står nærmest kysten. Her vil fire møller være at foretrække, da 
oplevelsen af møllerne som grupper er tydelig, og de to gange fire møller matcher hinanden visuelt.

Fur By, øverst. Udsnit af visualisering af hovedforslagets fi-
re nye vindmøller set fra færgelejet på Fur mod syd. De fire 
vindmøller til venstre står ved Lindum i en klart defineret 

gruppe, svarende til de fire møller ved Åsted på højre side af færgen.
4A

Nye vindmøller ved Lindum Nye vindmøller ved Åsted
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5

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller set fra et fotostandpunkt nord for Junget. Den 
manglende mølle længst til højre gør ingen forskel i forhold til det uheldige samspil der er mellem de 
eksisterende møller ved Sverrig, og de to nye møllegrupper vd Lindum og Åsted.

Junget, øverst. Udsnit af visualisering af hovedforslagets 
fire nye vindmøller set mod vest ved Junget. Der er et uheldigt 
samspil mellem de tre vindmøllegrupper ved Sverrig, Lindum 

og Åsted, og særligt de to nye vindmøllegrupper er svære at adskille.
5A

Nye vindmøller ved Lindum

Nye vindmøller ved Åsted

Nye vindmøller ved Lindum

Nye vindmøller ved Åsted

109



6

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller. De tre møller står ligeledes i en klart 
defineret gruppe, men fylder mindre i horisonten. Den nordligste mølle, som er fjernet, er den som 
står nærmest kysten, og påvirkningen heraf reduceres således. Også her aflæses grupperne tydeligt, 
og to gange fire møller vil give et harmonisk indtryk.

Selde Vig, øverst. Udsnit af visualisering af hovedforslagets 
fire nye vindmøller set fra Fur Landevej over Selde Vig mod 
syd. De fire vindmøller til venstre står ved Lindum og står i en 

klart defineret gruppe. Til højre står tre af de fire møller ved Åsted - den 
fjerde står umiddelbart til højre for billedet.

6A

Nye vindmøller ved Åsted Nye vindmøller ved Lindum
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7

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller. De tre møller fylder mindre i horisonten, og 
det er den nærmeste og visuelt største mølle som ikke er med. Den landskabelige påvirkning er i hoved-
forslaget vurderet som værende begrænset, og den visuelle effekt af kun at opstille tre møller vurderes 
ligeledes at være begrænset.

Gl. Åsted, øverst. Udsnit af visualisering af hovedforslagets 
fire nye vindmøller set mod sydøst. Visualiseringen viser 
oplevelsen af de fire vindmøller ved Lindum set fra 

Gl. Åstedvej ved Højgård. Møllerne står i en klart defineret gruppe, og 
påvirkningen af landskabsoplevelsen er begrænset.

7A
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10

Nederst. Visualisering af to af alternativets tre nye vindmøller. Ved opstilling af tre i stedet for fire møller 
vil de to nye vindmøllegrupper ved Lindum og Åsted, fra denne vinkel komme fri af hinanden. Samspillet 
ved opstilling af fire møller er ikke vurderet som uskønt, og den horisontale udbredelse vil være den 
samme. Selde kirke vil stadig være underlegen i størrelse i forhold til de nye vindmøller. På det grundlag 
vurderes det, at den landskabsmæssige gevinst ved kun at opstille tre møller er begrænset.

Floutrupvej, øverst. Udsnit af visualisering af hoved-
forslagets fire nye vindmøller. Man ser de tre nordlig-
ste mølle i hovedforslaget - den sydligste vil stå 

umiddelbart til venstre for billedet.
10A

Tre af fire nye 
vindmøller ved Lindum

Nye Vindmøller ved 
Åsted
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11

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller. Den nordligste mølle som fremtræder mest 
harmonisk er væk. Opstillingen fylder mindre i horisonten, og giver lidt luft til venstre i billedet. 
Oplevelsen af de store møller er dog stadig markant, og effekten af at fjerne en mølle er begrænset.

Ll. Thorumvej, øverst. Udsnit af visualiseringen 
viser hovedforslagets fire møller, opstillet som klart 
defineret gruppe, i et letaflæseligt opstillingsmønster. 

Hovedproblemet her er særligt den sydligste mølle længst til højre, som 
fremstår uharmonisk, da en større del af tårnet er skjult.

11A
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13

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller. Den nordligste mølle ved Lindum længst til 
venstre er fjernet. Fra denne vinkel er det den mest synlige mølle som bliver fjernet. Åstedmøllernes 
dominans reducerer imidlertid den visuelle effekt af at fjerne en mølle.

Durup, øverst. Udsnit af visualiseringen viser hoved-
forslagets fire møller set fra den nordøstlige del af 
Durup mod nordøst. Møllerne ved Lindum står delvist 

skjult bag bevoksning, og de nye møller ved Åsted dominerer udsigten.
13A

To af møllerne ved Åsted

Nye vindmøller ved Lindum
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14

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller. De tre vindmøller fylder mindre i horisonten, 
som således bliver en smule mindre urolig. Der er ikke den store forskel i oplevelsen af landskabet ved 
hovedforslag henholdsvis alternativ.

Skove, øverst. Udsnit af visualiseringen viser hoved-
forslagets fire møller set fra Fjordvej ved Skove på 
Sallings østkyst.14A

Nye vindmøller ved Åsted Nye vindmøller ved Lindum
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19

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller. Det er den nærmeste og visuelt største mølle 
som er fjernet. Antal og oplevet størrelse kan sidestilles med Tønderingmøllerne i nuværende opstilling. 
Tre møller fylder mindre i horisonten, men forskellen i den samlede landskabelige påvirkning fra tre 
henholdsvis fire møller, vurderes som værende begrænset.

Grynderupvej, øverst. Udsnit af visualiseringen viser 
hovedforslagets fire møller set fra Grynderupvej ved 
campingpladsen syd for Sæbygårds Hage. De tre 

møllergrupper står klart adskilte i horisonten.
19A

Nye vindmøller ved Åsted Nye vindmøller ved Lindum Tønderingmøllerne
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20

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller. De tre vindmøller fylder mindre i horisonten, 
men vil stadig markere sig i kystlandskabet. Horisonten er fyldt af eksisterende vindmøller, og forskellen 
mellem tre og fire møller vurderes ikke væsentlig.

Fur, øverst. Udsnit af visualiseringen viser hovedfor-
slagets fire møller set fra højeste punkt på Fur, 
Bette Jenses Hyw. De to møllegrupper ved Lindum og 

Åsted skiller sig størrelsesmæssigt ud, men fremtræder ens i 
størrelse og opstillingsmønster som er klart aflæseligt.

20A
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24

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller. Der er ikke stor forskel på landskabsoplevelsen 
hvorvidt man opstiller tre eller fire møller.

Nykøbing Mors, øverst. Udsnit af visualiseringen 
viser hovedforslagets fire møller set fra Nykøbing by 
mod sydøst. Lindummøllerne stikker rotorerne op bag 

fabriksbygningerne på Ørodde.
24A

Nye vindmøller ved Åsted Nye vindmøller ved Lindum Tønderingmøllerne
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26

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller. De tre vindmøller fylder mindre i horisonten, 
men det samlede billede af et teknisk landskab ændres ikke. Det er Tøndering og Åsted møllerne som er de 
dominerende fra denne vinkel.

Tøndering Kirkegård, øverst. Udsnit af visualiserin-
gen viser hovedforslagets fire møller set fra Tøndering 
Kirkegård mod nordøst. Den ene Lindummølle står 

skjult bag lygtepælen.
26A
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27

Nederst. Visualisering af alternativets tre nye vindmøller. Der er fra denne vinkel ikke stor forskel på 
landskabsoplevelsen hvorvidt man opstiller tre eller fire møller. Møllerne er generelt ikke dominerende, 
og de nye møller betyder en væsentlig forbedring af udsigten fra Åsted Kirkegård, frem for de gamle 
Batummøller.

Åsted Kirkegård, øverst. Udsnit af visualiseringen 
viser hovedforslagets fire møller set fra Åsted Kirke-
gård mod sydøst. Den sydligste mølle er skjult bag 

bevoksning. Forskelle i navhøjden afspejler terrænbevægelserne 
i området. 

27A
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4.5 Samlet vurdering af  
den visuelle påvirkning

Nedenfor er det på baggrund af analysen og visuali-
seringerne vurderet, hvorledes vindmøllerne vil på-
virke landskabet. Vurderingen følger de fokusområ-
der, som blev skitseret i kapitel 1, og de konklusioner, 
der er fremkommet ved analysen i afsnit 4.2, 4.3 og 
4.4. Landskabets samlede karakter og sårbarhed er be-
handlet i de enkelte afsnit, og konsekvenser for nabo-
er samt påvirkning af beskyttet natur behandles i føl-
gende kapitler.

Landskabsoplevelsen
Projektområdets landskabsoplevelser er varierede og 
vidner om de naturmæssige og menneskelige kræfter, 
som har påvirket landskabet gennem tiderne. 

Terrænbevægelser og begrænset bevoksning betyder,  
at der er mulighed for lange kig fra højdepunkterne og 
over fladt terræn eller vand. Se visualisering nr. 10 fra 
højdepunkt på Floutrupvej nordøst for Selde og visua-
lisering nr. 24 fra Nykøbing Mors, hvor man ser over 
Sallingsund og det flade landskab ved Grynderup Sø. 
Opstilling af store vindmøller vil ikke danne en bar-
riere for landskabsoplevelserne, men vil  påvirke dem 
og give dem et teknisk præg.

Når man bevæger sig rundt i området, ser man rigtig 
mange vindmøller, særlig syd for projektområdet. Sam-
men med den intensive opdyrkning og det mere storbøl-
gede terræn efterlader landskabsoplevelsen i projekt-
områdets sydlige mellemzone primært et indtryk af et 
ensartet og teknisk produktionslandskab. Det storfor-
mede landskab har en skala, som godt kan tåle den tek-
niske påvirkning. Se visualisering nr. 15 fra Grinder-
slev syd for projektområdet.

Kystlandskabet nord for projektområdet er imidler-
tid fri for store vindmøller, og er sårbart for større tek-
niske anlæg, som vil kunne hindre adgangen til kysten 
og forstyrre de naturmæssige værdier langs Fur Sund. 
Se visualisering nr. 4 og 6. Kystlandskabet vil blive på-
virket visuelt af mølleopstillingen, men vindmøllerne 
vil ikke hindre adgangen til områderne eller  forstyrre 
de naturmæssige værdier.

Vest for projektområdet er landskabet særlig sårbart 
overfor tilgroning og større byggerier, som vil kunne 
hindre de lange kig over Grynderup Sø. Se visualise-
ring nr. 19. 

Det vurderes, at landskabet er mest sårbart for tilslø-
ring af terrænbevægelser og lange kig. De store møl-
ler påvirker primært landskabet vertikalt, og har en be-
grænset slørende effekt.

Møllerne slører altså ikke terrænbevægelser eller de 
lange kig, men påvirker landskabsoplevelsen, så den 
bliver mere teknisk. Særligt når man oplever landska-
bet fra syd, idet landskabet mod nord generelt er fri for 
større møller. 

Oplevelsen af kystlandskabet bliver fra Fur By og 
over Selde Vig ligeledes påvirket af de nye møller bå-
de ved Lindum og ved Åsted. Terrænet har indtil nu 
skjult de mange vindmøller mod syd, men de nye møl-
ler er så tæt på og så høje, at de har en væsentlig visu-
el påvirkning af kystlandskabet. Møllerne fremtræder  
imidlertid harmoniske, da man på grund af den terræn-
mæssige placering og afstanden til kysten ser det me-
ste af mølletårnene. 

Bevoksning
Opstilling af de nye vindmøller har ikke indflydelse på 
den sparsomme bevoksning i projektområdet. Bevoks-

ningen har derimod betydning for oplevelsen af møl-
lerne i deres fulde udstrækning. 

På visualisering nr. 8 fra Fur Landevej skjules sto-
re dele af vindmøllerne, som ellers ville fremstå me-
get dominerende, når man bevæger sig ad landevejen  
fra syd mod Fur. 

Visualisering nr. 1 er et godt eksempel på, hvordan 
bevoksning har betydning for oplevelsen af møllerne. 
Møllen længst til højre ses stort set i sin fulde udstræk-
ning og fremstår større end møllen længst til venstre, 
hvor store dele af mølletårnet er skjult.

Generelt betyder den sparsomme bevoksning i om-
rådet, at der ofte er fri sigt til møllerne, som dels vil 
fremstå større, end hvis bevoksning dækkede dele af 
vindmøllen, men også mere harmoniske.

Oplevelse fra nærmeste byer
De nærmeste byer og landsbyer er placeret højt i land-
skabet på plateauerne, som er hævet over ådalene. Fra  
byerne er der typisk frit udsyn fra randzonen mod pro-
jektområdet. Dette skyldes også den begrænsede be-
voksning i området og de store opdyrkede flader uden 
vertikal betydning.

Fra Selde By bliver udsigten fra de sydvestligste bo-
liger væsentligt påvirket, se visualisering nr. 1. Udsig-
ten har tidligere været fri for store møller, og de nye 
vindmøller ved Lindum og Åsted opleves som domi-
nerende fra den sydlige del af byen. Det samme er gæl-
dende fra Thorum Landsby. Her opleves møllerne dog 
mindre dominerende. Se visualiseringerne nr. 1 og 2.

Udsigten fra Åsted mod øst forbedres ved nedtagning af 
Batummøllerne og opstillingen af de nye vindmøller, som 
kommer til at stå længere fra byen. Se visualisering nr. 3.

Fra Fur By bliver udsigten mod Salling væsentligt 
påvirket af opstillingen af møller både ved Lindum og 
ved Åsted. Udsigten får et mere teknisk præg, men de 
to møllegrupper fremstår ens, klart definerede og uaf-
hængig af hinanden. Se visualisering nr. 4

Udsigten fra Junget mod vest påvirkes af et uheldigt 
samspil mellem de eksisterende vindmøller ved Sver-
rig og de to møllegrupper ved Lindum og Åsted. Se vi-
sualisering nr. 5.

Foto 4.16 Landskabet set fra Skivevej ved nabobolig 34
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Opsummering
Landskabsoplevelsen fra byer og landsbyer i projektom-
rådet er præget af byernes høje terrænmæssige lokalise-
ring og det åbne, opdyrkede landskab. Derfor kan man 
fra byernes randzoner oftest se rigtigt langt, og vind-
møllerne ved Lindum påvirker udsigten. 

Udsigt fra landsbyerne er mest sårbar for bastan-
te elementer som bevoksning og bebyggelse. De nye 
vindmøllers vertikale indflydelse skærmer således ik-
ke for de lange kig, men påvirker dem og giver dem et 
mere teknisk præg, men skaber samtidig perspektiv i 
landskabsoplevelserne.

Visuel påvirkning af kulturlandskabet
Kirker
Middelalderkirkerne i projektområdets nærzone ligger 
på lige fod med landsbyerne, højt i terrænet. Fra kir-
kegårdene kan der være lange kig ud over landskabet, 
med mindre kirkegårdene er omgivet af bevoksning 
og bebyggelse. Se visualiseringerne nr. 26, 27 og 28.

Kirkernes funktion som monumenter i landskabet er 
i dag under generelt pres fra store byggerier og tekni-
ske anlæg, som Selde Kirke på visualisering nr. 10 og  
Tøndering Kirke på visualisering nr. 12. 

I projektområdets nærzone ligger flere store land-
brugsejendomme, de store siloer i Durup og ikke mindst 

de mange eksisterende vindmøller er med til at påvir-
ke kirkernes funktion som landmarks.

De nye vindmøllers størrelse er med til at sætte den-
ne funktion under yderligere pres. Samlet set er de man-
ge vindmøller med til at give perspektiv til landskabs-
oplevelsen, og vil være den dominerende faktor i for-
hold til kirkerne, som vil være møllerne størrelsesmæs-
sigt underlegne.

De nye møller er placeret uden for udpegede kirke-
omgivelser, og vil således ikke genere kirkernes betyd-
ning i nærområderne. 

Det kan ikke undgås, at vindmøller vil kunne ople-
ves i uheldigt samspil med kirker fra udvalgte vink-
ler, som illustreret for Tøndering Kirke på visualise-
ring nr. 25, hvor det dog primært er de nye vindmøller 
ved Åsted, som genererer det uheldige samspil. Vind-
møllernes størrelse vil betyde, at den specifikke pla-
cering af møllerne ikke har nogen betydning i denne 
sammenhæng. 

Arkæologi
I området løber der flere beskyttede diger gennem land-
skabet. Ingen af digerne vil blive gennembrudt ved 
vindmølleprojektet. Skulle et dige alligevel blive beska-
diget under anlægsarbejdet, skal det reetableres straks 
efter, at anlægsarbejdet er afsluttet.

De fredede fortidsminder, som ligger i projektom-
rådets nærhed, vil ikke blive berørt af opstillingen af 
de nye vindmøller. 

Der er gjort enkelte arkæologiske fund i projektom-
rådet, som alle er færdigudgravede, og der er sandsyn-
lighed for at finde nye ved anlægsarbejde. Museum Sal-
ling anbefaler derfor, at der foretages en arkæologisk 
forundersøgelse.

Rekreative forhold
Nord om projektområdet passerer lokale, regionale og 
nationale vandre- og cykelruter, som bevæger sig gen-
ne kystlandskabet i en afstand på mellem 1 og 1,6 ki-
lometer. Det er vurderet, at vindmøllerne vil påvirke 
landskabsoplevelsen fra ruterne, men ikke vil forstyr-
re oplevelsen af de kulturhistoriske elementer, som ru-
terne leder til. Vindmøllerne kan tilføre endnu en op-

levelse til vandreren eller cyklisten på sin færden i Sal-
ling. Se visualisering nr. 14 fra Skove, hvor en af cy-
kelruterne passerer.

Øvrige rekreative interesser er primært knyttet til 
landskabsoplevelserne ved kysten, og naturoplevelser-
ne ved Brokholm Sø. Vindmøllerne vil ikke hindre ad-
gangen til stederne. Hverken vindmøllerne ved Åsted 
eller Lindum vil forringe den rekreative værdi, men de 
vil påvirke udsigten fra flere rekreative støttepunkter 
ved at øge det tekniske indhold i landskabet. Se visua-
lisering nr. 16 og 19.

Opsummering
Møllernes placering kommer ikke i konflikt med ud-
pegede kirkeomgivelser, men det kan ikke undgås, at 
kirkernes funktion som monumenter i landskabet en-
kelte steder reduceres størrelsesmæssigt af både eksi-
sterende og nye vindmøller. 

Der er ikke fundet historiske spor og arkæologiske  
fund, som forstyrres af opsætningen af de nye vind-
møller. 

Møllerne vil have en visuel påvirkning af landskabs-
oplevelsen fra rekreative stisystemer nord for projekt-
området og påvirke en eventuel rekreativ anvendelse 
af kalkgraven nord for Batumvej.

Synlighed
Den mangelfulde bevoksning, de åbne opdyrkede fla-
der og de brede ådale medfører, at de nye vindmøller 
er synlige på lang afstand fra flere vinkler. Se visuali-
sering nr. 1, hvor møllerne opleves fra Harre på en af-
stand af 8,8 kilometer over land. Det er vurderet, at det-
te ikke kan undgås, uanset placering af møllerne, på 
grund af deres størrelse.

Møllerne er naturligvis mest markante i nærzonen og 
særligt fra ådalene omkring Hinnerup Å og Møjbæk. 
Se visualisering nr. 9 fra kalksøen syd for Batumvej, 
på den nordlige kant af ådalen ved Møjbæk, samt visu-
alisering nr. 11 fra bunden af Hinnerup ådal. 

Det er vurderet, at konsekvensen af placeringen på 
tværs af højdekurverne er fordelagtig frem for en pla-
cering i bunden af dalen, da møllerne med den valgte 

Foto 4.17 Thorum Kirke.
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placering fremtræder mere harmoniske, når de opleves 
i kystnærhedszonen.

Udsigten fra landsbyerne i nærzonen bliver påvir-
ket af vindmøller, og de nye vindmøller bidrager til en 
yderligere teknificering af landskabsoplevelsen. Des-
uden skiller de sig ud i kraft af deres størrelse. Se visu-
alisering nr. 10 fra Floutrup og nr. 20 fra Fur. Fra Selde 
by opleves møllerne meget markante, og på Fur Lan-
devej nord for Thorum vil møllerne fremstå markante, 
når de kan ses imellem bevoksningen.

Landskabsoplevelsen fra projektområdets fjernzo-
ne påvirkes ligeledes af de nye, store vindmøller. Møl-
lernes størrelse betyder, at de kan ses og genkendes på 
lang afstand, som eksempelvis fra Nykøing Mors, se 
visualisering nr. 24. Det er vurderet, at landskabets ge-
nerelt store skala kan bære de store vindmøller, og på-
virkningen er begrænset.

Tre eller fire møller
Det vurderes, at opstillingen af tre møller frem for fire 
har den største positive effekt på landskabsoplevelsen  
i projektområdets nærmeste omgivelser. Der er rekre-
ative og trafikale fordele ved at undlade den nordligste 
mølle ved kalkbruddet.

I mellem- og fjernzonen vil effekten være begræn-
set, og der vil ikke være væsentlig forskel i påvirknin-
gen af udsigter og oplevelsen af kulturelementer.

Opstilling af nye vindmøller vil påvirke landskabs-
oplevelserne uanset, om der opstilles tre eller fire møl-
ler. Det vurderes, at fordelen ved, at de to møllegrup-
per ved Lindum og Åsted landskabeligt opleves ensar-
tet, opvejer de fordele, der vil være i projektområdets 
umiddelbare nærhed.

Samspil med andre vindmøller
De nye vindmøller vil i fremtiden opleves i samspil 
med eksisterende og kommende vindmøller i projekt-
områdets konsekvenszone. 

De mindre møller vil med deres ringe størrelse i for-
hold til de nye ikke indgå i et uheldigt samspil. De ek-
sisterende vindmøller ved Batum vil blive taget ud af 
drift og nedtaget, og dermed vil et uheldigt samspil und-
gås. De resterende mindre møller i Nordsalling forven-

tes nedtaget inden for en kort årrække, og dermed vil 
kystområdet være saneret for forstyrrende små møller 
med høj rotoromdrejningshastighed.

De nye vindmøller ved Åsted vil være den mølleop-
stilling, som oftest opleves i samspil med de nye vind-
møller ved Lindum. Men også møllerne ved Tøndering 
og Sverrig vil kunne opleves i samspil med de nye møl-
ler. På visualiseringen fra Grynderupvej, nr. 19,  kan 
møllerne ved Lindum størrelsesmæssigt sidestilles med 
Tønderingmøllerne på grund af afstandsforskellen.

Der er fundet uheldigt samspil mellem de to nye vind-
mølleparker, se visualisering nr. 5, og mellem Lindum- 
og Tønderingmøllerne, se visualisering nr. 12. Uheldi-
ge samspil kan være meget svære at undgå i et område 
med så mange vindmøller.

Der er planer om at rejse nye møller ved Bajlum syd 
for Roslev. Disse vindmøller bliver af samme størrelse 
som de nye vindmøller ved Lindum og vil skille sig stør-
relsesmæssigt ud på samme vis. Der vil stå en mængde 
eksisterende møller syd for møllegrupperne ved Lin-
dum og Åsted, og det kan blive svært at adskille møl-
lerne ved Bajlum fra resten. Der vil ikke være et uhel-
digt samspil med Lindummøllerne på grund af afstan-
den imellem grupperne.

Der er opstillet mange mindre møller som er ved at 
være udtjente, og som med tiden vil tages ud af drift 
og nedtages. Dermed vil den tætte underskov af små 
møller blive erstattet af større møller, med roligere om-
drejningshastig. I projektområdets umiddelbare nærhed 
vil de fire møller ved Batum blive nedtaget i forbindel-
se med opstilling af nye vindmøller ved Åsted og Lin-
dum.  De eksisterende vindmøller ved Tøndering står i 
et muligt fremtidigt vindmølleområde, jf. Temaplan for 
vindmøller. Opstilling af vindmøller ved Åsted kan ha-
ve indflydelse på fremtidige forhold i denne forbindelse

Vindmøllernes udseende
De store møller har, ud over at være mere energieffektive, 
den fordel, at deres rotorer drejer langsommere rundt, og 
således vil horisonten over Salling opleves mindre urolig.

Vindmøllernes nav vil stå i lidt forskellig højde, med 
en forskel på ca. ti meter fra den lavest til den højest, 
der er placeret nord for Batumvej. Dermed afspejler 

møllerne terrænets hældning i ådalen, og får dermed 
en forstærkende effekt. Se visualiseringerne nr. 3 og 7.

 Vindmøllerne med 101 meter i rotordiameter har en 
relativt stor rotor set i forhold til navhøjden på 79,5 me-
ter, men overholder Skive Kommunes retningslinjer om 
harmoniforhold. Det er enkelte steder fundet, at vindmøl-
lerne med den store rotor opleves uharmoniske i landska-
bet. Se visualiseringer nr. 1 og 11. Det er vurderet, at det-
te ikke kan undgås i et landskab med varierende terræn.

Vindmøllernes design svarer til øvrige moderne 
vindmøllers, og de nye vindmøller skiller sig således 
ikke ud på farve og opbygning. Størrelsen og den på-
krævede lysmarkering vil derimod adskille de nye vind-
møller fra eksisterende. Se visualisering nr. 5

Opstillingsmønster
Vindmøllegruppen ved Lindum er opstillet i et møn-
ster, som svarer til de eksisterende vindmøller på Midt- 
og Nordsalling, som primært er opstillet på lige rækker 
i grupper på mellem tre og fem møller. 

Vinklen på rækken svarer næsten til den opstilling, 
som de nye vindmøller ved Åsted opstilles efter. Dis-
se opstilles ligeledes på en lige række. De to parker er 
næsten parallelle, men ikke helt. Der er ikke fundet ste-
der, hvor den manglende parallellitet giver et uharmo-
nisk samlet indtryk.

Møllerne ved Lindum, med fire vindmøller på en li-
ge række, opleves i nær- og mellemzone fra alle vink-
ler som en entydig, selvstændig gruppe. Nærheden til 
nye vindmøller ved Åsted betyder imidlertid, at de otte 
møller i fjernzonen bliver oplevet som en samlet grup-
pe fra nogle vinkler, som på visualiseringen fra Trend 
Strand, nr, 21 og fra Krejbjerg, nr. 23.

Opsummering
Landskabets terræn og begrænsede bevoksning med-
fører, at vindmøllerne vil være synlige flere steder i 
fjernzonen. Især langs vestkysten af Himmerland og 
på østkysten af Mors, men også enkelte steder på den 
sydlige del af Salling. 

I nærzonen vil møllerne opleves mest markant fra Ba-
tumvej og Fur Landevej, samt fra bunden af Hinnerup 
Ådal. Udsigten fra de omkringliggende byer og lands-
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byer vil generelt blive mere teknisk, særligt når der og-
så opstilles nye, store vindmøller ved Åsted. 

I mellemzonen vil landskabsoplevelsen særligt bli-
ve påvirket, når man kigger mod møllerne fra højtlig-
gende punkter, samt over fladt terræn.

De nye vindmøller ved Lindum er genkendelige i 
nær- og mellemzonen på grund af deres størrelse, som 
skiller sig ud fra eksisterende vindmøller i området De 
vil yderligere skille sig ud på grund af en lavere om-
drejningshastighed, som får dem til at fremstå rolige-
re end de eksisterende vindmøller.

Design og opstillingsmønster svarer til det, der i dag 
er kendt i Nordsalling. Linjen på vindmøllerne ved Lin-
dum er ikke helt parallel med de planlagte vindmøller 
ved Åsted, men det er ikke oplevet, eller vurderet, som 
et visuelt problem. Mølleopstillingen i hovedforslaget, 
hvor der opstilles fire møller, vil passe til møllegrup-
pen ved Åsted, og de to grupper vil samlet fremtræde 
harmonisk i landskabet.

Der er fundet enkelte uheldige samspil med eksiste-
rende møller, og med vindmøllerne ved Åsted. Det er 
undtagelsen og ikke reglen.

Konklusion
Påvirkning af landskabselementer
De mest sårbare landskabselementer omkring projekt-
området er:

• Terrænbevægelserne omkring Møjbæk Ådal
• Kystlandskabet nord for projektområdet 
• De lange kig og udsigter 

Terrænbevægelserne er sårbare for udviskning, sær-
ligt i form af bevoksning og bebyggelse. De nye vind-
møller vil ikke sløre terrænbevægelserne, men forstær-
ke dem, da møllerne placeres på tværs af skråningen 
og dermed understreger højdeforskellene.

De lange kig vil ikke forhindres af de nye vindmøller, 
som primært markerer sig vertikalt. De nye vindmøller 
vil derimod bringe perspektiv i landskabsoplevelsen. 

Kystlandskabets tilgængelighed og naturmæssige 
værdier vil ikke blive påvirket af de nye vindmøller. 

Men vindmøllerne placeres inden for kystnærhedszo-
nen, og landskabsoplevelsen vil blive påvirket og bliver 
mere teknisk. Højdedraget mellem projektområdet og 
kysten vil skærme for større eller mindre dele af møl-
lerne, afhængig af afstanden.

Påvirkning af landskabsoplevelsen fra byerne
Landskabsoplevelsen fra de nærmeste byer er sårbar for 
tilgroning og bebyggelse, som kan være med til at sløre 
de lange kig, der ofte er fra de højtliggende plateauer.

De nye vindmøller vil ikke skærme for lange kig som  
mere bastante elementer, men de vil påvirke oplevelsen 
og gøre den mere teknisk. 

Påvirkning af kirkerne
Middelalderkirkernes funktion som monumenter - el-
ler landmarks - er generelt sat under pres af nutidens 
storskalabyggeri og tekniske anlæg. Denne funktion er 
mest sårbar i kirkernes lokalområde. 

De nye vindmøller placeres uden for kommuneplanens 
udpegninger af disse områder, de såkaldte kirkeomgivel-
ser. Møllerne kommer således ikke i konflikt med kirke-
omgivelserne. På længere afstand har de nye vindmøller 
dog betydning for kirkernes funktion som landmarks, idet 
denne reduceres i forhold til størrelsen på både eksiste-
rende og nye vindmøller samt større landbrugsbyggeri. 

Arkæologi og historiske spor
Der er ikke historiske spor i form af jord- og stendiger 
samt erkendte fredede fortidsminder, som berøres af 
opstillingen af vindmøllerne.

Der kan ved anlægsarbejde fremkomme arkæologi-
ske spor eller enkeltfund, som kræver yderligere ud-
gravninger, og det anbefales derfor, at der foretages en 
prøveafgravning, inden anlægsarbejdet iværksættes.

Samspil med andre vindmøller
De nye vindmøller vil alene i kraft af deres størrel-
se skille sig ud fra den store mængde af eksisterende 
vindmøller i området. De nye møller vil være let gen-
kendelige - også på afstand. Enkelte uheldige samspil 
med eksisterende og planlagte møller vurderes ikke at 
være en væsentlig gene.

Møllerne ved Lindum vil ofte opleves i samspil med 
de planlagte vindmøller ved Åsted. Derfor er det en for-
del, at de to møllegrupper fremtræder ens i antal og op-
stillingsmønster. Det gør oplevelsen mere harmonisk.

Samlet vurdering
Samlet set er der ikke fundet afgørende hindringer for 
opstillingen af fire store vindmølle ved Lindum. 

De mest sårbare landskaber i projektområdets nærzo-
ne vil blive påvirket visuelt, men deres rekreative funk-
tion og adgangen til kysten vil ikke blive forstyrret.

I nærzonen er de nye vindmøller synlige overalt i 
de åbne områder. Mest markante står de, hvor man ser 
mod dem fra bakken ved den gamle kalkgravssø ved 
Batum Kalkværk. I bunden af ådalen på Ll. Thorumvej, 
og på Fur Landevej er møllerne også meget markante. 

På flere af visualiseringene fra nærzonen er udsig-
ten til ådalen skjult bag bevoksning og terræn. Kom-
mer man længere ud på kanten af bakkerne, vil man 
ofte have frit syn mod de nye vindmøller.

Udsigten fra nærliggende byer og landsbyer vil blive 
påvirket visuelt af de nye vindmøller. Der ses eksiste-
rende vindmøller fra stort set alle visualiseringspunk-
ter, og opførelsen af de nye møller vil således bidrage 
til et samlet billede af Midt- og Nordsalling som hjem-
land for en væsentlig vindenergiproduktion. Samtidig 
vil de nye vindmøller skille sig væsentligt ud i kraft af 
deres størrelse, og de vil kunne fungere som let gen-
kendelige pejlemærker, såkaldte landmarks. 

Møllernes størrelse vil sammen med eksisterende 
møller og andre større tekniske anlæg have betydning 
for middelalderkirkernes funktion som monumenter i 
landskabet, da kirkerne vil nedtones størrelsesmæssigt.

De nye møller vil ofte blive opfattet i samspil med 
de planlagte vindmøller ved Åsted. De to grupper vil 
som regel kunne adskilles som enkeltvise, klart defi-
nerede grupper, men vil fra flere punkter i fjernzonen 
være svære at adskille, og vil kunne opfattes som en 
samlet gruppe, men uden uheldigt samspil.
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Foto 4.18 Visualisering af vindmøllerne set fra Brokholm Sø
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5 Miljøkonsekvenser ved naboer

Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den 
visuelle påvirkning ved nabobeboelser, derunder en vi-
sualisering af forholdene set fra tre repræsentative na-
bobeboelser inden for 1.000 meters afstand af møller-
ne. Afsnit 5.2 gennemgår støjpåvirkningen, og afsnit 
5.3 behandler skyggekastet ved nabobeboelse. Ende-
lig vurderer kapitlet de samlede miljøkonsekvenser ved 
nabobeboelser i afsnit 5.4. Se tabel 5.1 for en oversigt 
over de forhold, som kapitel 5 behandler.

5.1 Visuel påvirkning
Afstande til naboer
Inden for en kilometers afstand fra møllerne finder man 
45 boliger i det åbne land. Den ene bolig, Lille Thorup-
vej 8, forventer Skive Kommune nedlagt i forbindelse 
med projektets realisering. De øvrige 44 boliger ind-
går i VVM-undersøgelsen. Naboboligerne er numme-

forslaget ikke rejst. De tre øvrige vindmøller bliver rejst 
på samme positioner som i hovedforslaget. Se kort 5.3.

I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden 
mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være 
minimum fire gange møllens totalhøjde. Det betyder, 
at afstanden til naboboliger for en mølle med en total-
højde på 130 meter ved Lindum skal være 520 meter. 

reret fra 23 til 66. Se kort 5.1. Alle boliger inden for en 
afstand af 1.000 meter fra møllerne er behandlet som 
nabobolig i dette kapitel, selvom de eventuelt er ejet og 
beboet af en kommende mølleejer. Endvidere er de be-
handlet uanset om de står tomme eller er beboet. 

Hovedforslaget indeholder fire vindmøller. I alterna-
tivet bliver den nordligste vindmølle af de fire i hoved-

Tabel 5.1 Forhold for naboboliger
Forslag Alternativ

Afstand til nærmeste bolig, meter 521 521
Nærmeste nabobolig 24 og 33 33
Antal fritliggende boliger inden for 1000 meter 44 39
Antal fritliggende boliger, hvor støjen ligger 
mindre end 2 dB(A) under grænseværdien 151 112

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

22 19

Skyggekast indendørs. Antal fritliggende 
boliger, som vil få over 10 timer pr år 18 14

1 Samlet påvirkning fra hovedforslag ved Lindum, Åstedprojektet og 
eksisterende vindmøller. Hvis Åstedprojekttet ikke indgår, drejer det 
sig om 13 boliger. 
2  Samlet påvirkning fra alternativ ved Lindum, Åstedprojektet og 
eksisterende vindmøller.

Tabel 5.2 Afstande til naboboliger under 1000 m

Nabobolig Afstand til nærmeste mølle, meter Nabobolig Afstand til nærmeste mølle, meter

Forslag Alternativ Forslag Alternativ

Nabobolig 23, Rimmervej 33 897 1191 Nabobolig 45, Skivevej 90 676 676
Nabobolig 24, Fur Landevej 77 521 807 Nabobolig 46, Skivevej 92 704 704
Nabobolig 25, Skivevej 60 937 1003 Nabobolig 47, Skivevej 57 754 754
Nabobolig 26, Fur Landevej 90 588 634 Nabobolig 48, Skivevej 94 727 727
Nabobolig 27, Skivevej 64 943 943 Nabobolig 49, Skivevej 98 552 552
Nabobolig 28, Skivevej 68 954 954 Nabobolig 50, Sverrig 1 851 851
Nabobolig 29, Skivevej 45 964 964 Nabobolig 51, Skivevej 96 739 739
Nabobolig 30, Skivevej 70 800 800 Nabobolig 52, Skivevej 59 880 880
Nabobolig 31, Skivevej 72 698 698 Nabobolig 53, Skivevej 61 909 909
Nabobolig 32, Gammel Batumvej 1 616 616 Nabobolig 54, Skivevej 63 931 931
Nabobolig 33, Gammel Batumvej 2 521 521 Nabobolig 55, Skivevej 65 943 943
Nabobolig 34, Skivevej 47 701 701 Nabobolig 56, Skivevej 100 908 908
Nabobolig 35, Fjordvej 151 915 915 Nabobolig 57, Lille Thorumvej 2 948 948
Nabobolig 36, Skivevej 74 647 647 Nabobolig 58, Lille Thorumvej 4 771 771
Nabobolig 37, Skivevej 76 606 606 Nabobolig 59, Lille Thorumvej 6 724 724
Nabobolig 38, Skivevej 78 552 552 Nabobolig 60, Lille Thorumvej 10 587 587
Nabobolig 39, Skivevej 49 568 568 Nabobolig 61, Lille Thorumvej 29 644 727
Nabobolig 40, Skivevej 80 530 530 Nabobolig 62, Lille Thorumvej 12 592 742
Nabobolig 41, Skivevej 82 559 559 Nabobolig 63, Batumvej 18 757 1016
Nabobolig 42, Skivevej 51 823 823 Nabobolig 64, Batumvej 16 861 1118
Nabobolig 43, Skivevej 53 987 987 Nabobolig 65, Batumvej 14 950 1204
Nabobolig 44, Skivevej 55 707 707 Nabobolig 66, Batumvej 15 646 924
Desuden ligger der en bolig A på Lille Thorumvej 8, som Skive Kommune forventer nedrevet 
i forbindelse med projektets realisering. Boligen indgår ikke i VVM-behandlingen. Reference /1/
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Det er opfyldt for alle 44 naboboliger. To boliger lig-
ger i hovedforslaget tættest på vindmøllerne med hver 
en afstand på 521 meter. Det drejer sig om nabobolig 
24, Fur Landevej 77, og nabobolig 33, Gammel Batum-
vej 2, der deltager i vindmølleprojektet. 

I alternativet ligger nabobolig 33, Gammel Batum-
vej 2 stadig tættest på vinmøllerne med den samme af-
stand på 521 meter. Se tabel 5.2.

Afstanden til de 44 naboboliger med en afstand til 
møllerne på under 1.000 meter er anført i tabel 5.2. I 
støjberegningerne er afstanden mellem mølle og bolig 
målt til udendørs opholdsareal, som kan ligge op til 15 
meter fra boligen i retning mod møllen. Støjberegnin-
gen kan således operere med mindre afstande end de 
afstande, der er anført i tabel 5.2. Det samme er tilfæl-
det for beregning af udendørs skyggekast.

Naboboliger
I det følgende er der givet en summarisk beskrivel-
se af udsigtsforholdene ved nabobeboelserne i forhold 
til vindmølleområdet med henblik på at vurdere vind-
møllernes påvirkning visuelt og vurdere skyggekast.

Nabobolig 23, Rimmervej 33. Boligen ligger øst – 
vest. Haven ligger omkring huset og er tæt bevokset. 
Der er sandsynligvis ikke udsigt til vindmøllerne. Se 
figur 5.1.

Nabobolig 24, Fur Landevej 77. Boligen ligger syd-
øst – nordvest. Haven er orienteret både mod nord og 
vest, bort fra vindmøllerne. Driftsbygninger står mel-
lem boligen og vindmøllerne i syd. Der er næppe ud-
sigt til vindmøllerne. 

Nabobolig 25, Skivevej 60. Vinkelbolig, der som ha-
ven er orienteret mod syd og vest med randbevoksning, 
mens vindmøllerne står mod sydvest. Der vil være del-
vis udsigt til vindmøllerne.

Nabobolig 26, Fur Landevej 90. Boligen ligger sydøst 
– nordvest. Haven ligger rundt om bygningerne med høj 
og forholdsvis tæt bevoksning. Boligen stod tom ved be-
sigtigelsen. Der vil næppe være udsigt til vindmøllerne.

Nabobolig 27, Skivevej 64. Boligen ligger vest – øst 
på den vestlige side af stikvejen, der nylig er omlagt. 
Driftsbygning mellem nogle af vindmøllerne og boli-

gen. Haven vender mod nord og øst med forholdsvis 
tæt bevoksning. Der vil sandsynligvis være delvis ud-
sigt fra boligen til enkelte af vindmøllerne. 

Nabobolig 28, Skivevej 68. Boligen ligger øst – vest. 
Haven ligger rundt om boligen. Trærække mellem møl-
lerne og bolig skygger delvist for vindmøllerne. Der vil 
muligvis være delvis udsigt til vindmøllerne, der står 
mod sydvest.

Nabobolig 29, Skivevej 45. Boligen ligger nordøst – 
sydvest med bevokset have mod øst, væk fra vindmøl-
lerne, der står mod sydvest. Boligens og havens vestsi-
de ligger åben, og der vil være direkte udsyn hen over 
og forbi naboboligerne 30 – 32 til vindmøllerne.

Nabobolig 30, Skivevej 70. Boligen ligger nordvest – 
sydøst. Haven vender mod nord, væk fra vindmøllerne, 
der står mod sydvest. Driftsbygning og havens rand-
bevoksning vil formodentlig skygge for de tre sydlig-
ste vindmøller, mens der nok vil være delvis udsigt til 
den nordligste vindmølle.

Nabobolig 31, Skivevej 72. Boligen ligger vest – øst. 
Haven er orienteret mod nordøst, bort fra vindmøller-
ne. Driftsbygning og havens randbevoksning vil formo-
dentlig skygge for de tre sydligste vindmøller, mens der 
nok vil være delvis udsigt til den nordligste vindmølle. 

Nabobolig 32, Gammel Batumvej 1. Boligen ligger vest 
– øst med åben have mod møllerne. Der vil blive direkte 
udsyn til den nordlige og to sydligste vindmøller, mens 
nabobebyggelse 33 delvis vil skygge for den fjerde mølle. 

Nabobolig 33, Gammel Batumvej 2. Bolig ligger vest 
– øst. Haven vender mod nordøst, bort fra vindmøller-
ne. Driftsbygninger og bevoksning vil afskærme ud-
sigten til vindmøllerne.

Nabobolig 34, Skivevej 47. Vinkelbolig. Den ret åb-
ne have vender mod syd, mens vindmøllerne står mod 
sydvest og vest. Der vil være direkte udsigt til møllerne.   

Nabobolig 35, Fjordvej 151. Boligen, der på besigtigel-
sestidspunktet var nedbrændt, ligger lavt i terrænet og 
vest – øst. Haven vender mod nordøst, bort fra vindmøl-
lerne. Dritsbygninger står delvis mellem bolig og møl-
ler. Der er sandsynligvis ikke udsigt til vindmøllerne. 

Nabobolig 36, Skivevej 74. Boligen ligger nordvest 
–sydøst. Haven mod nord er ret åben. Der vil være di-
rekte udsigt til møllegruppen, der står mod vest.

Nabobolig 37, Skivevej 76. Boligen ligger øst – vest 
med ret lukket have omkring huset. Høj og tæt be-
voksning lukker sammen med driftsbygning for ud-
sigten mod vest, men de sydlige vindmøller vil mulig-
vis blive synlige.

Nabobolig 38, Skivevej 78. Boligen ligger nordøst 
– sydvest. Haven er forholdsvis åben med enkelte hø-
je træer. Der vil være sandsynligvis være direkte ud-
sigt til møllegruppen, der står på en række fra sydvest 
til nordvest for boligen.

Nabobolig 39, Skivevej 49. Boligen ligger vest – øst. 
Haven er orienteret mod syd og øst. Der vil sandsyn-
ligvis være delvis udsyn til den sydligste vindmølle, 
mens bevoksning på vestsiden af Skivevej formodent-
lig vil tage noget af udsynet til de tre andre vindmøller.

Nabobolig 40, Skivevej 80. Vinkelboligen ligger ret 
åbent i landskabet. Der vil være direkte udsyn til vind-
møllerne mod vest og nordvest.

Nabobolig 41, Skivevej 82. Boligen ligger vest – øst 
og har en ret åben have mod nordvest, mod vindmøller-
ne. Driftsbygninger står delvis mellem boligen og den 
sydligste vindmølle. Der vil være direkte udsigt til de 
tre nordligste vindmøller.

Nabobolig 42, Skivevej 51. Boligen ligger nord – syd. 
Haven er orienteret mod sydøst, bort fra vindmøllerne. 
Bevoksning og driftsbygninger vil delvis skjule de to 
nordligste vindmøller, mens der vil være direkte udsigt til 
de to sydligste vindmøller, der står mod vest og nordvest.  

Nabobolig 43, Skivevej 53. Vinkelbolig med have 
omkring huset og havebevoksning mod vest. Der vil 
sandsynligvis være delvis udsyn over bevoksning og 
naboboligerne 40 – 42 til vindmøllerne, der står mod 
nordvest.

Nabobolig 44, Skivevej 55. Boligen ligger nordvest 
– sydøst. Haven vender mod syd, og vindmøllerne står 
mod nordvest. Driftsbygning og nanabobebyggelse vil 
delvis skærme for vindmøllerne, mens der sandsyn-
ligvis vil være direkte udsigt fra pladsen foran boligen 
mod nogle af vindmøllerne. Se figur 5.2 eller figur 5.1.

Nabobolig 45, Skivevej 90. Bolig ligger vest – øst med 
en minimal og åben have mod sydøst. Driftsbygninger 
står mellem bolig og vindmøller. Der vil næppe være ud-
sigt til vindmøllerne fra boligen og haven. Se figur 5.2.   
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Nabobolig 23 Nabobolig 24 Nabobolig 25 Nabobolig 26 Nabobolig 27

Nabobolig 30Nabobolig 28 (tv) – 29

Nabobolig 31 (th) – 32

Nabobolig 33

Nabobolig 34 og 
36 (nederst)

Nabobolig 35 Nabobolig 37 og 
38 (nederst)

Nabobolig 39 og 
40 (nederst)

Nabobolig 41

Nabobolig 42 Nabobolig 42 Nabobolig 44 (th) – 45

Figur 5.1 Luftfoto af naboboligerne 23 – 45

Nabobolig 43



Nabobolig 52

Nabobolig 55 – 56 (tv)

Nabobolig 50 – 51, tv.Nabobolig 49

Nabobolig 53 – 54 (nederst) Nabobolig 58Nabobolig 57

Nabobolig 59

Nabobolig 60

Nabobolig 61 – 62 (øverst)

Nabobolig 63 – 65(tv) Nabobolig 66

Figur 5.2 Luftfoto af naboboligerne 45 – 66

Nabobolig 44 – 48 (nederst)



Nabobolig 46, Skivevej 92. Boligen ligger nordvest 
– sydøst. Den tæt- og højtbevoksede have ligger mod 
vest og syd, mens vindmøllerne står mod nordvest. Byg-
ningerne ved nabobolig 45 står mellem bolig og de tre 
nordligste vindmøller. Der vil næppe være udsigt til 
vindmøllerne fra boligen og haven.

Nabobolig 47, Skivevej 57. Boligen ligger nordvest 
–sydøst, mens haven er orienteret mod syd og øst med 
en tæt og høj bevoksning. Bygningerne ved nabobolig 
45 og havebevoksningen ved nabobolig 45, 46, 48 og 
49 står mellem bolig og vindmøller. Der vil næppe væ-
re udsigt til vindmøllerne fra boligen og haven.

Nabobolig 48, Skivevej 94. Boligen ligger nordvest – 
sydøst med have orienteret mod nord. Haven er ret be-
vokset mod vindmøllerne, der står mod nordvest. Der 
vil sandsynligvis være delvis udsigt til vindmøllerne 
fra dele af boligen og dele af haven.

Nabobolig 49, Skivevej 98. Bolig er orienteret mod al-
le fire verdenshjørner. Den ret åbne have ligger mod syd, 
vest og nord med bevoksning mod nordvest, mod vind-
møllerne. Der vil være direkte udsyn til møllegruppen.

Nabobolig 50, Sverrig 1. Boligen ligger nord – syd. 
Den tæt- og højtbevoksede have er orienteret mod vest, 
mens vindmøllerne står mod nordvest. Der vil næp-
pe være udsigt til vindmøllerne fra boligen og haven.

Nabobolig 51, Skivevej 96. Bolig ligger vest – øst, 
med en lukket have mod syd. Der vil være udsyn til 
vindmøllegruppen fra vestgavlen.

Nabobolig 52, Skivevej 59. Bolig ligger sydvest – 
nordøst. Haven er orienteret mod sydøst, bort fra vind-
møllerne. Driftsbygning og bevoksning står mellem bo-
ligen og vindmøllerne. Der vil sandsynligvis kun væ-
re delvis sigt af møllerne fra mindre dele af boligen. 

Nabobolig 53, Skivevej 61. Bolig ligger nordvest – 
sydøst. Haven er ret lukket og orienteret mod syd og øst, 
bort fra vindmøllerne. Bevoksning på nordvestsiden af 
Skivevej vil delvis skærme for vindmøllerne. Der vil 
sandsynligvis kun være sigt til vindmøllerne fra ind-
kørslen og fra vinduer på 1. sal i den nordvestlige gavl. 

Nabobolig 54, Skivevej 63. Boligen ligger nordvest 
– sydøst. Den tæt- og højtbevoksede have er orienteret 
mod nordøst, mens vindmøllerne står mod nordvest. Be-
voksning på nordvestsiden af Skivevej vil delvis skær-

me for vindmøllerne. Der vil sandsynligvis kun være 
sigt til vindmøllerne fra indkørslen og fra vinduer på 
1. sal i den nordvestlige gavl.

Nabobolig 55, Skivevej 65. Bolig ligger nordvest – 
sydøst. Den halvåbne have vender især mod syd, og 
vindmøllerne står mod nordvest. Der vil sandsynlig-
vis kun være sigt til vindmøllerne fra indkørslen og 
fra vinduer i den nordvestlige gavl.

Nabobolig 56, Skivevej 100. Bolig ligger nordvest – 
sydøst. Den ret åbne have vender mod nordøst. Der vil 
være direkte udsigt til møllerne fra boligen og haven.   

Nabobolig 57, Lille Thorumvej 2. Boligen ligger 
nordvest – sydøst. Haven er helt åben mod nordøst, og 
har en række træer mod nordvest, mens vindmøllerne 
står mod nord-nordvest. Der vil være delvis udsigt mod 
møllerne fra dele af boligen og haven.

Nabobolig 58, Lille Thorumvej 4. Boligen ligger syd-
vest –nordøst, og den åbne have ligger mod nordvest 
med enkelte træer i den nordlige del. Der vil være di-
rekte udsigt til væsentlige dele af vindmøllegruppen. 

Nabobolig 59, Lille Thorumvej 6. Vinkelbolig med 
have, der er orienteret mod sydvest og fuldstændig åben 
mod nordøst. Der vil muligvis være udsigt til vind-
møllerne mod nord fra nordvestvendte vinduer og de-
le af haven.

Nabobolig 60, Lille Thorumvej 10. Bolig ligger vest 
– øst. Haven vender mod nord og er forholdsvis lukket 
af et højt hegn. Der vil kun være udsigt til vindmøller-
ne fra haven gennem et hul i hegnet.

Nabobolig 61, Lille Thorumvej 29. Boligen ligger vest 
– øst og lavt i landskabet. Haven er orienteret mod syd 
og er forholdsvis åben mod vindmøllerne mod øst. Der 
vil være direkte udsigt til vindmøllerne.

Nabobolig 62, Lille Thorumvej 12. Boligen ligger 
nord – syd med administrationsbygning mod nord og 
driftsbygning mod øst og forholdsvis tæt på boligen, 
mellem boligen og vindmøllerne. Boligen stod tom ved 
besigtigelsen. Der vil højst sandsynlig ikke være udsigt 
til nogen af vindmøllerne.

Nabobolig 63, Batumvej 18. Boligen ligger vest – 
øst. Haven strækker sig mod vest, mens vindmøllerne 
står mod øst og sydøst. Driftsbygninger står mellem 
de tre sydligste møller og bolig. Der vil være udsigt til 

den nordligste af møllerne fra mindre dele af haven og 
eventuelt også fra vinduer i østvendt gavl. 

Nabobolig 64, Batumvej 16. Boligen ligger vest – øst. 
Boligen stod tom ved besigtigelsen. Haven er orienteret 
mod nord. Naboejendommen 63 vil sandsynligvis sam-
men med bevoksning lukke for udsyn til vindmøllerne. 
Møllerne vil stå øst og sydøst for boligen.

Nabobolig 65, Batumvej 14. Bolig ligger vest – øst, 
mens den forholdsvis bevoksede have ligger mod øst. 
Boligen stod tom ved besigtigelsen. Der vil næppe væ-
re udsyn til vindmøllerne, der står mod øst og sydøst, 
på grund af havens bevoksning og naboejendommene 
63 og 64 og deres bevoksning.

Nabobolig 66, Batumvej 15. Bolig ligger vest – øst. 
Den forholdsvis åbne have vender mod syd og fremvi-
ser en stribe randbevoksning i den sydlige del. Der vil 
være direkte udsigt til vindmøllerne mod sydøst fra de-
le af boligen og dele af haven. Se figur 5.2.

Lys for flysikkerhed
Vindmøllerne vil af hensyn til flysikkerheden få mon-
teret to lamper med lavintensivt lys på toppen af møl-
lehatten. Lyset vil være rødt og lyse konstant 360 gra-
der horisonten rundt med en styrke, der svarer til en ni 
Watt pære. Lyset er afskærmet nedad.  På grundlag af 
den svage lysstyrke, afskærmningen nedad og erfarin-
ger fra andre vindmøller er det vurderet, at lyset ikke 
vil være væsentligt generende.

Visualisering
I forhold til naboboligerne er der på de følgende opslag 
visualiseret fra fem naboboliger, eller områder ved na-
boboliger, i det åbne land. Det er fra nabobolig nr. 24, 
34 – 36, 58 – 59, 60 og 63 – 66. Punkterne ligger hen-
holdsvis nord, øst, syd, sydvest og nordvest for vind-
møllerne.
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Eksisterende forhold fotograferet mod syd fra nabobolig 24, 
Fur Landevej 77. Foto er taget fra indkørsel lige øst for 
driftsbygninger, hvorfra der er frit udsyn mod syd og vind-

mølleparken. Herfra har man udsigt ned mod dalen med Møjbæk og 
landskabet der rejser sig syd for bækken med Thorum på toppen af 

A bakken. Foto taget med 38 mm optik. Ideel betragtningsafstand i 
den trykte udgave af redegørelsen er 30 cm.

132



AVisualisering af hovedforslag mod syd fra nabobolig 24, Fur Landevej 77. Afstan-
den til nærmeste mølle er godt 500 meter. Vindmøllerne er på denne afstand store 
og dominerende og forstyrrer oplevelsen af landskabet. Selve anlægget står ro-

ligt og entydigt, og fremhæver faldet ned mod Møjbæk.
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AVisualisering alternativ mod syd fra nabobolig 24, Fur 
Landevej 77. Ved alternativet bliver der færre vindmøller 
og den nærmeste står længere væk i afstanden cirka 850 

meter. Vindmøllerne er dog stadig dominerende og forstyrrende 
for landskabsoplevelsen.
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Eksisterende forhold set mod sydvest fra Skivevej mellem na-
bo 34 og 36, hvor man har et helt frit udsyn over landska-
bet, der falder ned mod Møjbæk og rejser sig på den anden 

side med vindmøllerne ved Tøndering på bakketoppen. Afstanden til 
Tønderingmøllerne er cirka fire. Venstre del af panorama.

B
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Eksisterende forhold fra Skivevej mellem nabo 34 og 36. Højre del af panorama, 
hvor man ser op mod Batummøllerne, der står cirka 2,5 km borte.B

Gentagelse fra venstre foto
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og bagved den til venstre Tøndering vindmøllerne cirka fire km bor-
te og til højre tre af de fire nye vindmøller ved Åsted mindst 3,2 km 
borte. Den sydligste vindmølle ved Lindum er til venstre udenfor bil-
ledvinklen. 

BVisualisering hovedforslag fra Skivevej mellem nabobo-
lig 34 og 36. Venstre del af panorama. Udsigten, som den 
vil blive for de naboboliger, der har den mest frie udsigt, 

som nabobolig 34, 36 og 38 på Skivevej 47, 74 og 78. Herfra oplever 
man mod sydvest nr. to vindmølle fra syd ved Lindum 680 m borte 
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BVisualisering hovedforslag fra Skivevej mellem nabobolig 34 og 36. Højre del af 
panorama. De to nordligste vindmøller ved Lindum står i afstanden 800 meter og 
vindmøllerne ved Åsted i mindst 3,5 km. Vindmøllerne ved Batum er fjernet, men 

udsigten er mere domineret af vindmøller.

Gentagelse fra venstre foto
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den til venstre Tøndering vindmøllerne cirka fire km borte og til høj-
re tre af de fire nye vindmøller ved Åsted mindst 3,2 km borte. Den 
sydligste vindmølle ved Lindum er til venstre udenfor billedvinklen. BVisualisering alternativ  fra Skivevej mellem nabobolig 34 

og 36. Venstre del af panorama. Udsigten, som den vil blive 
for de naboboliger, der har den mest frie udsigt, som nabo-

bolig 34, 36 og 38 på Skivevej 47, 74 og 78. Herfra oplever man mod 
sydvest nr. to vindmølle fra syd ved Lindum 680 m borte og bagved 
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BVisualisering alternativ fra Skivevej mellem nabobolig 34 og 36. Højre del af pa-
norama. Den nordligste vindmølle ved alternativet ved Lindum står i afstanden 
800 meter og vindmøllerne ved Åsted i mindst 3,5 km. Vindmøllerne ved Batum 

er fjernet, men udsigten er mere domineret af vindmøller.

Gentagelse fra venstre foto

141



Eksisterende forhold fotograferet mod nord fra lille Tho-
rumvej mellem nabobolig 58 og 59. Foto taget med 42 mm 
optik. Ideel betragtningsafstand i den trykte A4-udga-

ve af redegørelsen er 33 cm. Fra dette standpunkt ser man ingen 
vindmøller. Til højre ses de markante bygninger ved kalkbruddet, 

hvor man også kan se en hvid bunke kalk. I baggrunden ses bak-
kerne på Fur. Man fornemmer at landskabet falder ned mod Møj-
bæk g rejser sig på den anden side. C
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Visualisering hovedforslag set mod nord fra lille Thorumvej mellem nabobolig 58 
og 59. Afstanden til nærmeste vindmølle er 760 m. Foto taget med 42 mm optik. 
Ideel betragtningsafstand i den trykte A4-udgave af redegørelsen er 33 cm. Vind-

møllerne er markante og forstyrrer oplevelsen af landskabet. Selve anlægget står enkelt 
og klart. De mindre forskelle i afstanden mellem vindmøllerne kan ikke registreres.

C
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Visualisering alternativ mod nord fra lille Thorumvej mel-
lem nabobolig 58 og 59. Afstanden til nærmeste vindmøl-
le er 760 m. Foto taget med 42 mm optik. Ideel betragt-

ningsafstand i den trykte udgave af redegørelsen er 33 cm. An-
lægget er blevet mindre, men fra denne vinkel lige så domineren-

de som hovedforslaget. Ideel betragtningsafstand i den trykte A4-
udgave af redegørelsen er 33 cm.C

144



145



DEksisterende forhold venstre del af panorama fotografe-
ret mod nord fra nabobolig 60, Lille Thorumvej 10. Fo-
toet er taget lige nord for den høje bevoksning, som om-

giver haven. Herfra er der frit udsyn mod markerne der falder 
svagt ned mod Møjbæk og stiger derfra op til Batumvej.
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DEksisterende forhold højre del af panorama fotograferet mod nordøst fra nabo-
bolig 60, Lille Thorumvej 10. Fotoet er taget lige nord for den høje bevoksning, 
som omgiver haven. Herfra er der frit udsyn mod markerne der falder svagt ned 

mod Fur Landevej og stiger derefter svagt op mod vindmøllerne ved Sverrig, der ses cir-
ka to km borte. .
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DVisualisering hovedforslag venstre del af panorama fo-
tograferet mod nord fra nabobolig 60, Lille Thorum-
vej 10. Fotoet er taget lige nord for den høje bevoksning, 

som omgiver haven. Afstanden til nærmeste vindmølle er 617 m 
og til den fjerneste knap 800 meter. Vindmøllerne er store, men 

forhindrer ikke oplevelsen af landskabets bevægelser. Ideel be-
tragtningsafstand i den trykte udgave af redegørelsen er 34 cm
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DVisualisering hovedforslag højre del af panorama fotograferet mod nordøst fra 
nabobolig 60, Lille Thorumvej 10. Fotoet er taget lige nord for den høje bevoks-
ning, som omgiver haven. Herfra er der 592 meter til nærmeste nye vindmølle 

og 749 til den fjerneste. 
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DVisualisering alternativ venstre del af panorama foto-
graferet mod nord fra nabobolig 60, Lille Thorumvej 10. 
Fotoet er taget lige nord for den høje bevoksning, som 

omgiver haven. Afstanden til vindmøllen er 617 m. Vindmøllen er 
stor, men forhindrer ikke oplevelsen af landskabets bevægelser.
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DVisualisering alternativ forholdene er her de samme som ved hovedforslaget.
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E Eksisterende forhold fotograferet mod øst fra Lille Tho-
rumvej lige syd for Batumvej ud for nabobolig 63, Ba-
tumvej 18. Udsigten er repræsentativ for nabobolig 63 

øst for boligen og nabobolig 66 Batumvej 15. Til venstre i billedes 
ses taget fra kalkværkets store bygninger og en bunke jord til høj-

re for taget. Kalksøen, der ligger i kort afsand kan ikke fornem-
mes. I baggrunden kan man se de fire vindmøller ved Sverrig godt 
tre km borte. Til højre kan man ane en mindre mølle ved Møgel-
thorum cirka 4,5 km borte.
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E Visualisering hovedforslag fra Lille Thorumvej lige syd for Batumvej ud for na-
bobolig 63, Batumvej 18. Udsigten er repræsentativ for nabobolig 63 øst for bo-
ligen og nabobolig 66 Batumvej 15. Afstanden til nærmeste vindmølle er 715 me-

ter og til fjerneste vindmølle cirka 1,6 km. Vindmøllerne står entydigt, men markante. 
Rækkens fald ned mod Møjbækken kan opleves og fremhæver terrænnets bevægelser. 
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E Visualisering alternativ fra Lille Thorumvej lige syd for 
Batumvej ud for nabobolig 63, Batumvej 18. Udsigten er 
repræsentativ for nabobolig 63 øst for boligen og nabo-

bolig 66 Batumvej 15. Afstanden til nærmeste vindmølle er 977 
meter og til fjerneste vindmølle cirka 1,6 km. Vindmøllerne står 

entydigt, og mindre markante end ved hovedforslaget, idet den 
nærmeste mølle er længere væk. Rækkens fald ned mod Møjbæk-
ken kan opleves og fremhæver terrænnets bevægelser. 
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Samlet vurdering af visuel påvirkning
Blandt de 44 beboelser nærmere end 1 km stod mindst 
fem tomme ved besigtigelsen. De fleste beboelser har 
bevoksning eller bygninger, der skærmer udsigten mod 
vindmøllerne. Ni boliger ligger åbent og har frit eller 
næsten frit udsyn til vindmøllerne. Det drejer sig om 
syv boliger på Skivevej - Skivevej 47, 74, 78, 80, 82, 
98 og 100 - samt Lille Thorumvej 4 og Batumvej 15.

5.2 Støjpåvirkning
De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er nærme-
re behandlet i afsnit 1.4. Reglerne betyder, at vindmøl-
lerne ved Lindum ikke må støje mere end 44 dB(A) 
ved en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 42 dB(A) 
ved 6 m/s, ved udendørs opholdsareal ved nabobebo-
else i det åbne land. 

Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj, 
der er forårsaget af vindstøj i bevoksning ved boliger, 
normalt ligge på 45 – 50 dB(A) ved vindstyrker på 8 
m/s, der svarer til jævn til frisk vind.  

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

Skive Kommune vurderer, at ingen naboboliger i det 
åbne land ved dette projekt falder ind under miljøsty-

relsens afgørelse fra 2004. De nærmeste støjfølsomme 
områder er således Åsted og Selde samt Thorum. Be-
byggelsen langs Skivevej i Lindum falder ikke ind un-
der Miljøstyrelsens afgørelse.

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

Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til 
vindmøllen, af de klimatiske forhold, som vindens ret-
ning og hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtig-
hed, samt af de vindmølletekniske forhold. De vind-
mølletekniske forhold er fastlagt for hver mølletype, 
blandt andet på grundlag af typegodkendelsen fra Ri-
sø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi. Støjen 
fra de store vindmøller stammer primært fra kølesy-
stemet og vingernes rotation, hvor især passagen af tår-
net kan give støj. 

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

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

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

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

Lavfrekvent støj
En voksende bekymring i befolkningen for, at de store 
vindmøller udsender væsentligt mere lavfrekvent støj 
end de møller, der allerede var opstillet, var med til at 

få igangsat et projekt i 2006, der blandt andet skulle af-
klare, om støjen fra moderne vindmøller har et væsent-
ligt højere indhold af lave frekvenser og infralyd end 
de mindre vindmøller. Projektet er gennemført i sam-
arbejde mellem Risø DTU, DONG Energy, Aalborg 
Universitet og DELTA, med DELTA som projektleder.   

I 2008 afholdt DELTA en workshop, hvor projektets 
hidtidige resultater og konklusioner blev fremlagt og 
debatteret, og i sidste halvdel af november 2010 udkom 
den endelige rapport. Reference /2 – 4/ 

Siden rapporten i 2008 er der opstillet adskillige 
større vindmøller i Danmark. Målinger fra 14 af disse 
er i den endelige rapport fra 2010 blevet sammenlignet 
med 33 ældre, små vindmøller. Konklusionerne base-
ret på disse nye resultater giver en bedre beskrivelse af 
udviklingen i lavfrekvent støj fra store vindmøller end 
de oprindelige målinger på fire prototypemøller, som 
blev beskrevet i 2006. Samtidig indeholder den endeli-
ge rapport en lyttetest, der er udarbejdet af Acoustics 
Research Centre, The University of Salford, England.

Den endelige rapport fastslår, at det ikke er påvist, at 
store vindmøller udgør et specielt problem i forhold til 
lavfrekvent støjpåvirkning hos naboer til vindmøller.

Lyttetesten konstaterede, at toner ved lave frekven-
ser ikke bliver opfattet som mere generende end toner 
ved højere frekvenser, når de har samme tydelighed.

Beregningseksempler for beboelser i nærheden af 
vindmølleparker viser, at de generelle forskelle mellem 
små og store vindmøller er små. I situationer, hvor stø-
jen ligger tæt på den gældende udendørs støjgrænse for 
totalstøj fra vindmøller, er der for begge møllestørrel-
ser beregnet indendørs lavfrekvente støjniveauer, som 
ligger tæt på de vejledende grænser for lavfrekvent støj, 
der gælder for virksomheder.

Den udsendte A-vægtede lydeffekt fra vindmøller 
stiger med vindmøllernes nominelle, elektriske effekt, 
men lydeffekten stiger mindre end den elektriske effekt. 
Med andre ord støjer store vindmøller mindre end små 
vindmøller pr. kW produceret elektrisk effekt.

Den lavfrekvente del af den udsendte lydeffekt sti-
ger også med vindmøllernes nominelle, elektriske ef-
fekt, og den stiger lidt mere end den elektriske effekt. 
Med andre ord øger andelen af lavfrekvente toner lidt 

Foto 5.1 Siloer i landbrugsland.
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A

500 meter

Nabobolig med nummer27

Eksisterende vindmølle

Bolig, der nedlægges ved projektets realisering

Ny vindmølle med nummer

39,0 dB(A), området uden for kurven overholder 
støjkravet for støjfølsomt arealanvendelse

44,0 dB(A), området uden for kurven overholder 
støjkravet for naboboliger i det åbne land

3

Kort 5.2 viser støjkurverne ved vindhastigheden 8 m/s, 
hvor støjbidraget fra vindmøllerne ved naboboligerne  
i Lindum-projektet ligger tættest på grænseværdierne. 
Nabobolignumre under 23 vedrører ikke Lindum-pro-
jektet, men Åsted-projektet. Vindmøllerne er numme-
reret fortløbende med den nordligste Åsted-vindmøl-
le som nummer 1 og den sydligste Lindum-vindmølle 
som nummer 5. Støjkurver ved alternativ til sammen-
ligning som kort 5.3 i anden målestok end kort 5.2.

Kort 5.2 Støjkurver ved 8 m/s vindhastighed

A
N
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A

Kort 5.3 Støjkurver ved 8 m/s vind ved alternativetmed  møllernes størrelse. Stigningen ligger i afstanden 
af fire gange vindmøllens totalhøjde med et niveau på 
cirka 1 til 2 dB omkring frekvenserne 100 – 160 Hz. 

De konstaterede forskelle i støjudsendelse for både 
den totale støjudsendelse og den lavfrekvente støjud-
sendelse mellem små og store vindmøller er langt min-
dre end de forskelle, der er fundet mellem individuelle 
vindmølletyper, modeller og konfigurationer.

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 fra eksisterende vindmøller betragtes således ikke 
som et problem.

Beregningsforudsætninger 
Ved beregningen af støjbelastningen ved naboboliger-
ne til vindmølleprojektet ved Lindum bidrager yderli-
gere tre vindmølleopstillinger til værdierne. Sydøst for 
Åsted er der planer om at rejse fire vindmøller på hver 
3,6 MW. Øst for Lindum-projektet står der i dag ved 
Sverrig fire vindmøller på hver 850 kW. Syd for Åsted-
projektet står der i dag ved Tøndering tre vindmøller 
på hver 850 kW. Se kort 5.2.

De eksisterende fire vindmøller ved Batum bliver 
nedtaget i forbindelse med realiseringen af projekter-
ne syd for Åsted og sydvest for Lindum og indgår ikke 
i beregningerne for støj og skyggekast. 

Beregningerne for projektet sydvest for Lindum er 
foretaget efter retningslinjerne i Støjbekendtgørelsen 
og er udført i programmet Wind-PRO version 2.7.473. 
Der er anvendt nedenstående forudsætninger. 

Hovedforslag, fire vindmøller sydvest for Lindum
* 3,0 MW-mølle. 
* En vindmølle med navhøjde på 79,5 m, 
 rotordiameter 101 m og totalhøjde 130 m.
* Vindmøllen har en kildestøj på 102,2 dB(A)   

ved 6 m/s vind og 105,0 dB(A) ved 8 m/s vind.
* Ingen rentone fra møllen.

Alternativ, tre vindmøller sydvest for Lindum
* 3,0 MW-mølle. 
* En vindmølle med navhøjde på 79,5 m, 
 rotordiameter 101 m og totalhøjde 130 m.
* Sydligste og nordligste vindmølle har en kildestøj  

på 103,2 dB(A) ved 6 m/s vind og 106,0 dB(A) ved 
 8 m/s vind. Den midterste vindmølle har en kildestøj 
 på 102,2 dB(A) ved 6 m/s vind og 105,0 dB(A) 
 ved 8 m/s vind.
* Ingen rentone fra møllen.

Fire vindmøller syd for Åsted
* 3,6 MW-mølle. 
* En vindmølle med navhøjde på 90 m, rotordia-
 meter 120 m og totalhøjde på 150 m.
* Nordligste vindmølle har en kildestøj på 
 103,0 dB(A) ved 6 og 8 m/s vind.
* De øvrige vindmøller har en kildestøj på 
 104,0 dB(A) ved 6 og 8 m/s vind.
* Ingen rentone fra møllen.

Fire vindmøller ved Sverrig
* 850 kW-mølle. 
* En vindmølle med navhøjde på 55 m, 
 rotordiameter 52 m og totalhøjde 81 m.
* Vindmøllen har en kildestøj på 101,1 dB(A)   

ved 6 m/s vind og 104,4 dB(A) ved 8 m/s vind.
* Ingen rentone fra møllen.

Tre vindmøller ved Tøndering
* 850 kW-mølle 
* En vindmølle med navhøjde på 49 m,  rotordiameter 

52 m og totalhøjde 75 m.
* Vindmøllen har en kildestøj på 99,5 dB(A).   

ved 6 m/s vind og 101,2 dB(A) ved 8 m/s vind.
* Ingen rentone fra møllen. Reference /1/

Samlet vurdering af støjbidragene
Hovedforslag ved Lindum og eksisterende vindmøller 
Af tabel 5.3 fremgår, at tallene for støjpåvirkningen ved 
vindhastigheden 8 m/s er en anelse tættere på støjgræn-
sen end ved 6 m/s. Grafisk vil det på støjkort afspejle 
sig ved, at kurven for grænseværdien på 44 dB(A) ved 
vindhastigheden 8 m/s ligger en anelse tættere på nabo-
boligerne end kurven for grænseværdien på 42 dB(A) 
ved vindhastigheden 6 m/s. Det er derfor valgt at vise 
støjkortene for vindhastigheden 8 m/s.     

Ved hovedforslaget ved Lindum er støjgrænserne 
teoretisk overholdt ved begge vindhastigheder ved al-
le naboboliger i det åbne land på nær én, nabobolig 33. 

Nabobolig 33 bliver beboet af en af vindmølleejer-
ne, og lovgivningen stiller ikke støjkrav i forhold til 
mølleejers bolig. 

Det fremgår desuden af tabel 5.3, at tretten nabobo-
liger ud over nabobolig 33 ved 8 m/s modtager en støj-
påvirkning, der ligger mindre end to dB(A) under støj-
grænsen. Det drejer sig om naboboligerne 24, 26, 31, 
32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 60 og 62. Af dem modta-
ger nabobolig 60, Lille Thorumvej 10, og nabobolig 32, 
Gammel Batumvej 1, de højeste støjpåvirkninger med 
henholdsvis 43,6 og 43,5 dB(A).

Ved ejerens anmeldelse af vindmøllerne efter Be-
kendtgørelse om støj fra vindmøller vil Skive Kom-
mune kræver, at der efter idriftsættelse af vindmøl-
lerne bliver foretaget en støjmåling af vindmøller-
nes kildestøj med efterfølgende beregning af støjen 
ved alle naboer, der ifølge tabel 5.3 ligger mindre end 
2 dB(A) under grænseværdien. Målingen vil skul-
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Tabel 5.3 Støjpåvirkning ved naboer

Nabobolig Beregnet dB(A) Nabobolig Beregnet dB(A)

Hovedforslag 
Fire vindmøller ved Lindum

Alternativ 
Tre vindmøller 

ved Lindum

Hovedforslag 
Fire vindmøller ved Lindum

Alternativ 
Tre vindmøller  

ved Lindum

Lindum-møllerne 
og eksisterende 
vindmøller

Lindum-møllerne, 
Åsted-møllerne og 
eksisterende 
vindmøller

Lindum-møllerne,  
Åsted-møllerne og  
eksisterende 
vindmøller

Lindum-møllerne 
og eksisterende 
vindmøller

Lindum-møllerne, 
Åsted-møllerne 
og eksisterende 
vindmøller

Lindum-møllerne,  
Åsted-møllerne og  
eksisterende 
vindmøller

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

Nabobolig 23, Rimmervej 33 34.3 37.7 35.3 38.1 33.6 36.1 Nabobolig 45, Skivevej 90 37.4 40.8 37.8 40.9 38.1 41.3
Nabobolig 24, Fur Landevej 77 39.0 42.3 39.4 42.4 36.4 39.3 Nabobolig 46, Skivevej 92 37.1 40.5 37.5 40.6 37.8 41.0
Nabobolig 25, Skivevej 60 35.6 39.0 36.1 39.1 35.1 38.1 Nabobolig 47, Skivevej 57 36.6 40.0 37.0 40.1 37.3 40.5
Nabobolig 26, Fur Landevej 90 39.7 43.0 40.0 43.1 38.6 41.8 Nabobolig 48, Skivevej 94 36.8 40.2 37.2 40.3 37.5 40.7
Nabobolig 27, Skivevej 64 36.4 39.8 36.8 39.9 36.3 39.4 Nabobolig 49, Skivevej 98 38.7 42.0 39.0 42.1 39.4 42.7
Nabobolig 28, Skivevej 68 36.4 39.8 36.9 40.0 36.4 39.6 Nabobolig 50, Sverrig 1 35.9 39.2 36.3 39.4 36.6 39.7
Nabobolig 29, Skivevej 45 36.4 39.8 36.8 39.9 36.5 39.6 Nabobolig 51, Skivevej 96 36.6 40.0 37.0 40.1 37.4 40.5
Nabobolig 30, Skivevej 70 37.9 41.3 38.2 41.4 37.8 41.0 Nabobolig 52, Skivevej 59 35.3 38.6 35.8 38.8 36.1 39.2
Nabobolig 31, Skivevej 72 39.2 42.5 39.4 42.6 39.2 42.4 Nabobolig 53, Skivevej 61 34.9 38.3 35.6 38.5 35.8 38.8
Nabobolig 32, Gammel Batumvej 1 40.2 43.5 40.4 43.6 40.2 43.5 Nabobolig 54, Skivevej 63 34.7 38.1 35.4 38.3 35.6 38.6
Nabobolig 33, Gammel Batumvej 2 41.6 44.9 41.8 45.0 41.7 44.9 Nabobolig 55, Skivevej 65 34.6 37.9 35.3 38.2 35.5 38.5
Nabobolig 34, Skivevej 47 38.9 42.2 39.2 42.3 39.1 42.4 Nabobolig 56, Skivevej 100 34.8 38.1 35.5 38.4 35.7 38.7
Nabobolig 35, Fjordvej 151 36.8 40.2 37.2 40.3 37.1 40.3 Nabobolig 57, Lille Thorumvej 2 34.3 37.7 35.3 38.0 35.5 38.4
Nabobolig 36, Skivevej 74 39.5 42.9 39.8 43.0 39.9 43.1 Nabobolig 58, Lille Thorumvej 4 36.0 39.3 36.8 39.7 37.1 40.1
Nabobolig 37, Skivevej 76 39.7 43.1 40.0 43.2 40.2 43.4 Nabobolig 59, Lille Thorumvej 6 36.8 40.1 37.7 39.7 37.9 40.8
Nabobolig 38, Skivevej 78 39.8 43.1 40.0 43.2 40.3 43.6 Nabobolig 60, Lille Thorumvej 10 40.3 43.6 41.0 43.9 40.9 43.9
Nabobolig 39, Skivevej 49 39.3 42.6 39.5 42.7 39.9 43.1 Nabobolig 61, Lille Thorumvej 29 38.6 41.9 39.8 42.4 38.7 41.1
Nabobolig 40, Skivevej 80 39.6 42.9 39.8 43.0 40.3 43.5 Nabobolig 62, Lille Thorumvej 12 38.7 42.1 39.9 42.5 38.3 40.7
Nabobolig 41, Skivevej 82 39.0 42.4 39.3 42.5 39.7 42.9 Nabobolig 63, Batumvej 18 36.0 39.3 37.8 40.1 36.4 38.3
Nabobolig 42, Skivevej 51 36.6 40.0 37.0 40.1 37.2 40.4 Nabobolig 64, Batumvej 16 34.9 38.2 37.3 39.3 36.2 37.8
Nabobolig 43, Skivevej 53 36.0 39.3 36.3 39.4 36.4 39.6 Nabobolig 65, Batumvej 14 34.1 37.4 37.0 38.8 36.1 37.5
Nabobolig 44, Skivevej 55 37.2 40.5 37.6 40.7 37.9 41.1 Nabobolig 66, Batumvej 15 37.2 40.5 38.5 41.1 36.6 38.7
Desuden ligger der en bolig A på Lille Thorumvej 8, som Skive Kommune forventer bliver nedrevet i forbindelse med projektets realisering.  Boligen indgår ikke i VVM-behandlingen.
Støjkrav maksimalt: 42,0 dB(A) ved vindhastigheden 6 m/s og 44,0 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s
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le foretages ved vindhastighederne 5,5 – 6,5 m/s og  
7,5 – 8,5 m/s. 

Støjen kan dæmpes ved at nedsætte vingernes rotati-
onshastighed ved de vindstyrker, hvor støjen er kritisk.

 Landsbyerne Selde og Thorum ligger langt uden 
for støjgrænsen for støjfølsomt arealanvendelse på 39 
dB(A) ved 8 m/s.

Hovedforslag ved Lindum, Åstedprojektet og 
eksisterende vindmøller 
Støjgrænserne er dog stadig ved begge vindhastighe-
der overholdt ved landsbyerne og ved alle naboboliger 
i det åbne land på nær én, nabobolig 33. Tabel 5.3 vi-
ser en lille forøgelse af støjbelastningen, hvis Åsted-
projektet bliver realiseret sammen med hovedforsla-
get ved Lindum. 

Femten naboboliger - ud over nabobolig 33 - mod-
tager en støjpåvirkning ved 8 m/s, der ligger mindre 
end to dB(A) under støjgrænsen. Det drejer sig stadig 
om naboboligerne 24, 26, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 60 og 62 samt om naboboligerne 49 og 61. Af dem 
modtager nabobolig 60, Lille Thorumvej 10, og nabo-
bolig 32, Gammel Batumvej 1, stadig de højeste støj-
påvirkninger med nu henholdsvis 43,9 og 43,6 dB(A). 

Alternativet ved Lindum, Åstedprojektet og 
eksisterende vindmøller
Støjgrænserne er overholdt ved begge vindhastigheder 
ved landsbyerne og ved alle naboboliger i det åbne land 
på nær én, nabobolig 33. 

Elleve naboboliger - ud over nabobolig 33 - modta-
ger en støjpåvirkning ved 8 m/s, der ligger mindre end 
to dB(A) under støjgrænsen. Det drejer sig om nabo-
boligerne 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 49 og 60. Af 
dem modtager nabobolig 60, Lille Thorumvej 10, og 
nabobolig 38, Skivevej 78, de højeste støjpåvirkninger 
med henholdsvis 43,9 og 43,6 dB(A). 

Uafhængigt af kombinationen af mølleopstillinger 
modtager nabobolig 60, Lille Thorumvej 10, den høje-
ste støjpåvirkning, der over de tre kombinationer blot 
varierer mellem 43,6 og 43,9 dB(A). Da forskellen på 
støjværdierne er så små i de tre kombinationer, vil Skive 
Kommune kræve en støjmåling af vindmøllerne hvad 

enten hovedforslaget eller alternativet i Lindum-pro-
jektet bliver realiseret.

Sammenligner man alternativ og hovedforslag kom-
bineret med Åstedprojektet og eksisterende vindmøller, 
viser tabel 5.3, at seksten nabobeboelser vil blive min-
dre udsat for støj i alternativet. Det er nabobolig 23 – 
32 og 61 – 66, der alle står i den nordlige del af området 
inden for en kilometer. Femogtyve nabobeboelser vil 
blive mere udsat for støj i alternativet, hvor de to yder-
ste vindmøller er sat en anelse op i ydelse og dermed 
har en anelse højere kildestøj. Det er nabobolig 34 og 
36 – 59. To naboboliger, nabobolig 35 og 60, vil mod-
tage samme støjpåvirkning. 

5.3 Skyggekast
Generelt
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger 
sig hen over en flade, hvor man opholder sig. Det er ge-
nevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem 
solen og opholdsarealet. For at der kan opstå skygge-
kast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samti-
dig rotere. Genevirkningen vil typisk være størst in-
de i boligen, men kan også være stor ved ophold uden-
dørs, hvor skyggen eksempelvis fejer hen over jorden. 
Skyggekastets omfang afhænger af:

* Hvor solen står på himlen.
* Om det blæser og hvorfra.
* Antallet af vindmøller i en gruppe og deres 
 placering i forhold til naboboligerne.
* Møllens rotordiameter.
* De topografiske forhold.

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

Temaplan for vindmøller - Skive Kommune fastlæg-
ger, at lokalplaner for vindmølleområder skal sikre, at 
ingen nabobeboelse påføres mere end 10 timer skyg-
gepåvirkning årligt fra vindmøller.

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. 

Skyggekast fra to vindmøllegrupper
Foruden skyggekast fra Lindummøllerne modtager nog-
le naboboliger teoretisk også skyggekast fra Åstedmøl-
lerne. Der er derfor i Lindumprojektet beregnet for bå-
de et vindue vendt mod Lindumvindmøllerne og for et 
vindue vendt mod Åstedvindmøllerne samt tilsvaren-
de for et udendørs opholdsareal på 15 x 20 meter i ret-
ning mod vindmøllerne ved henholdsvis Lindum og 
Åsted. Syv naboboliger modtager teoretisk skyggekast 
fra begge vindmøllegrupper. Det er naboboligerne nr. 
60 – 66. Se tabel 5.4..

Af disse syv naboboliger står bolig 62 ubeboet, og 
der er driftsbygninger mellem boligen og Lindummøl-
lerne, og driftsbygningerne står tæt på boligen. I prak-
sis vil boligen således næppe modtage skyggekast fra 
Lindummøllerne, og skyggekastet fra Åstedmøllerne 
er ubetydelig i denne sammenhæng.

Naboboligerne 63 – 66 modtager samlet under 10 ti-
mer skyggekast fra de to vindmøllegrupper, og Skive 
Kommuneplans krav er således overholdt.

For nabobolig 60 viser figur 5.3, at skyggekastet fra 
Lindummøllerne kommer fra de to sydligste vindmøl-
ler, mølle 5 og 6 på kort 5.3. For nabobolig 61 kommer 
skyggekastet fra Lindummøllerne tilsvarende fra al-
le fire vindmøller. Skyggekastet fra Åstedmøllerne er 
ubetydelig i denne sammenhæng. For både nabobolig 
60 og 61 udgør skyggekastet fra Åstedmøllerne under 
2½ time om året. Skive Kommune vil i VVM-tilladel-
sen kræve, at vindmøllerne i Lindumprojektet, der gi-
ver skyggekastet, bliver stoppet i alle de beregnede 
skyggekasttimer for de naboboliger, der får over 10 ti-
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Tabel 5.4 Skyggekast ved naboer

Nabobolig Beregnet skyggekast Nabobolig Beregnet skyggekast

Hovedforslag 
Fire vindmøller ved Lindum

Alternativ 
Tre vindmøller 

ved Lindum

Hovedforslag 
Fire vindmøller ved Lindum

Alternativ 
Tre vindmøller  

ved Lindum

Lindum-møllerne Åsted-møllerne Lindum-møllerne  Lindum-møllerne Åsted-møllerne Lindum-møllerne

Timer : minutter Timer : minutter
Uden-
dørs

Inden-
dørs

Uden-
dørs

Inden-
dørs

Uden-
dørs

Inden-
dørs

Uden-
dørs

Inden-
dørs

Uden-
dørs

Inden-
dørs

Uden-
dørs

Inden-
dørs

Nabobolig 23, Rimmervej 33 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Nabobolig 45, Skivevej 90 15:30 11:38 0:00 0:00 15:30 11:38
Nabobolig 24, Fur Landevej 77 4:26 3:17 0:00 0:00 0:26 0:16 Nabobolig 46, Skivevej 92 14:32 11:08 0:00 0:00 14:32 11:08
Nabobolig 25, Skivevej 60 3:28 2:44 0:00 0:00 1:21 1:05 Nabobolig 47, Skivevej 57 15:05 12:09 0:00 0:00 15:05 12:09
Nabobolig 26, Fur Landevej 90 11:07 8:31 0:00 0:00 4:23 3:36 Nabobolig 48, Skivevej 94 18:35 15:19 0:00 0:00 18:35 15:19
Nabobolig 27, Skivevej 64 4:55 3:57 0:00 0:00 3:05 2:30 Nabobolig 49, Skivevej 98 20:53 17:13 0:00 0:00 20:53 17:13
Nabobolig 28, Skivevej 68 5:40 4:31 0:00 0:00 3:59 3:12 Nabobolig 50, Sverrig 1 10:49 8:23 0:00 0:00 10:49 8:23
Nabobolig 29, Skivevej 45 5:30 4:20 0:00 0:00 3:52 3:03 Nabobolig 51, Skivevej 96 14:58 13:20 0:00 0:00 14:58 13:20
Nabobolig 30, Skivevej 70 8:33 6:49 0:00 0:00 5:53 4:44 Nabobolig 52, Skivevej 59 0:07 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00
Nabobolig 31, Skivevej 72 11:54 9:01 0:00 0:00 8:35 6:28 Nabobolig 53, Skivevej 61 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 32, Gammel Batumvej 1 15:38 11:55 0:00 0:00 11:27 8:42 Nabobolig 54, Skivevej 63 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 33, Gammel Batumvej 2 22:51 17:16 0:00 0:00 16:16 12:22 Nabobolig 55, Skivevej 65 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 34, Skivevej 47 12:47 10:09 0:00 0:00 10:18 8:14 Nabobolig 56, Skivevej 100 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 35, Fjordvej 151 7:14 5:31 0:00 0:00 5:57 4:33 Nabobolig 57, Lille Thorumvej 2 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 36, Skivevej 74 16:41 13:06 0:00 0:00 14:00 10:57 Nabobolig 58, Lille Thorumvej 4 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 37, Skivevej 76 18:01 13:48 0:00 0:00 15:27 11:46 Nabobolig 59, Lille Thorumvej 6 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Nabobolig 38, Skivevej 78 19:07 14:45 0:00 0:00 16:51 12:55 Nabobolig 60, Lille Thorumvej 10 23:12 18:01 1:01 0:50 23:12 18:01
Nabobolig 39, Skivevej 49 19:07 13:14 0:00 0:00 15:27 11:44 Nabobolig 61, Lille Thorumvej 29 16:43 11:13 2:11 1:47 10:36 8:19
Nabobolig 40, Skivevej 80 20:00 15:25 0:00 0:00 18:05 13:54 Nabobolig 62, Lille Thorumvej 12 29:30 22:46 1:57 1:35 7:15 5:44
Nabobolig 41, Skivevej 82 18:27 14:11 0:00 0:00 16:45 12:51 Nabobolig 63, Batumvej 18 5:46 4:32 0:50 0:38 1:47 1:25
Nabobolig 42, Skivevej 51 7:17 5:35 0:00 0:00 7:17 5:35 Nabobolig 64, Batumvej 16 4:11 3:17 1:01 0:51 1:20 1:05
Nabobolig 43, Skivevej 53 3:56 3:06 0:00 0:00 3:56 3:06 Nabobolig 65, Batumvej 14 2:57 2:20 1:12 0:58 0:46 0:37
Nabobolig 44, Skivevej 55 12:27 9:41 0:00 0:00 12:27 9:41 Nabobolig 66, Batumvej 15 7:50 5:58 0:22 0:17 2:18 1:49
Desuden ligger der en bolig A på Lille Thorumvej 8, som Skive Kommune forventer nedrevet i forbindelse med projektets realisering.  Boligen indgår ikke i VVM-behandlingen.
Teoretisk skyggekast uden hensyn til bevoksning og bygninger i timer og minutter om året ved naboer. Anbefalet maksimum: 10 timer om året
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mer skyggekast om året, når skærmende driftsbygnin-
ger og bevoksning er indgået i beregningen. 

Naboboliger til Åstedprojektet 
I Åstedprojektet modtager tre naboboliger teoretisk over 
10 timer udendørs skyggekast om året fra Åstedmøller-
ne. Skyggekast fra Lindummøllerne medfører, at yder-
ligere to naboboliger til Åstedprojektet teoretisk mod-
tager mere end 10 timer udendørs skyggekast om året.

Det  drejer sig om nabobolig 3 og 4. Begge boliger 
er omgivet af høj og tæt bevoksning mod begge vind-
møllegrupper, men især mod Lindummøllerne, og da 
skyggekastet fra Lindummøllerne falder tidligt om mor-
genen i sommerhalvåret, vil boligerne næppe modtage 
skyggekast fra Lindummøllerne i virkeligheden. 

Skulle en beregning, der tager hensyn til skærmen-
de driftsbygninger og bevoksning, alligevel vise, at bo-
ligerne modtager mere end 10 timer udendørs skygge-
kast om året, vil Skive Kommune  i VVM-tilladelser-
ne kræve, at vindmøllerne fra både Lindumprojektet og 
Åstedprojektet bliver stoppet i alle de beregnede skyg-
gekasttimer, da begge møllegrupper ifølge nuværen-
de beregninger yder en væsentlig del af skyggekastet.

Både i Lindumprojektet og Åstedprojektet kan det 
således blive nødvendigt at indføre skyggestop. Der-
med bliver ingen boliger udsat for mere end 10 timer 
skyggekast om året, heller ikke når boligerne modta-
ger skyggekast fra to vindmøllegrupper. 

De eksisterende vindmøller ved Batum bliver ned-
taget i forbindelse med projektets realisering, og deres 
skyggekast indgår derfor ikke i beregningerne.

De eksisterende vindmøller ved Sverrig og Tønde-
ring giver ikke skyggekast ved naboboligerne til Lin-
dumprojektet.

Beregningsmetode ved Lindum
Beregningerne af udendørs skyggekast er foretaget for 
et opholdsareal på 20 gange 15 m. For naboboligerne   
60 - 66 sker beregningerne for henholdvis Lindum-
møllernes skyggekast og Åsted-møllernes skyggekast 
på hver sit opholdsareal ved boligen. 

Indendørs skyggekast er beregnet gennem et lodret 
vindue på 1 m gange 1 m, vendt mod vindmøllerne. 

Skyggekastet er beregnet i WindPro version 2.7.473, 
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. Det vil sige 
det antal timer, solen står bag møllens rotor uanset, om 
det er overskyet eller vindstille. Værdien i værste til-
fælde bliver omsat til sandsynlige værdier i program-
mets beregninger.

Reel værdi
Sandsynlig værdi kaldes også reel værdi. Den reel-
le værdi for skyggekast er værste værdi korrigeret for 
vindstille og overskyede timer samt vindretning i et nor-
malt år i Danmark. Der er i alle beregninger over reel 
værdi taget højde for rotorvinkel, det vil sige vindret-
ning, og hvor tit møllevingerne står stille, samt antallet 
af soltimer. Møllens drifttid er beregnet ud fra effekt-

kurve og beregnede vindforhold på placeringen. Sol-
skinsstatistik er gennemsnitsdata fra Danmarks Mete-
orologiske Institut for Danmark. Se tabel 5.4.

Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt for op-
levelsen af skyggekast, også tidspunktet spiller ind. Ek-
sempelvis vil skyggekast tidligt om morgenen for nog-
le være uden betydning, mens skyggekast i eftermid-
dagssolen, hvor man sidder på terrassen, er kritisk for 
mange. Derfor bliver der også beregnet en kalender, der 
viser præcist på hvilke dage og i hvilke tidsrum, skyg-
gekast kan indfinde sig ved den enkelte nabobeboelse. 
Af kalenderne kan man se, hvornår solen står op og går 
ned, hvornår skyggekast kan indtræde, hvor længe det 
varer, samt fra hvilken mølle, det kommer. For at give 
et hurtigt overblik er nogle af kalenderne for naboboli-
gerne med mere end 10 timer udendørs skyggekast om 
året fremstillet i en simpel grafisk figur. Se figur 5.1.

Endelig er skyggelinjerne beregnet, og der er udteg-
net kort med skyggelinjer fra møllen, der viser, hvor 
punkter med et bestemt antal skyggetimer i reel værdi 
ligger i landskabet. Se kort 5.4 - 5.6.

På kortene kan man tilnærmelsesvis aflæse hvor man-
ge skyggetimer, den enkelte nabo vil blive udsat for. I 
beregningen er der ikke taget hensyn til, om der ligger 
bygninger eller tæt, høj bevoksning mellem boligen og 
møllen, som reducerer skyggekastet. Skyggekastet kan 
derfor i nogle tilfælde være væsentligt lavere i virke-
ligheden end i beregningerne, men ændres forholdene 
omkring boligen, kan skyggekastet blive, som bereg-
ningerne viser.

Skyggekast ved projekt Lindum Sydvest
Der er i tekst, figur og tabel og på kort kun omtalt ti-
merne i „reel værdi“, da disse er vurderet som de væ-
sentligste for naboernes belastning. Beregningsmeto-
den tager dog ikke hensyn til, om der er højere bevoks-
ning eller andet mellem møllen og den belastede nabo-
beboelse. Bevoksning og andre høje elementer vil ofte 
medvirke til at reducere belastningen.

På kort 5.4  – 5.6 over potentielle områder med skyg-
gekast, isolinjerne, har de naboboliger, der er med i be-
regningen, numrene 23 – 66. Foto 5.2 Skyggekast.
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A

Af kort 5.5 fremgår det, at hverken Sverrig-møller-
ne eller Tøndering-møllerne giver skyggekast til nabo-
boligerne til Lindumprojektet. Den lyse blå streg om-
kring de tre Sverrig-møller, der markerer de punkter, 
hvor skyggekastet fra vindmøllegruppen er 0 timer pr. 
år, løber sammen med 0-linjen for Lindummøllerne i 
et område øst for de østligste naboboliger 42, 43 og 50. 
Ligeledes ser man, at 0-linjen for Tøndering-møller-
ne ligger langt fra naboboligerne til Lindum-projektet.  

Tabel 5.4 gengiver de reelle skyggekastværdier i ti-
mer og minutter for de 44 naboboliger. Tabeller med 
eksakte tal samt figurer kan rekvireres ved Skive Kom-
mune, Skive Kommune, By og Landsbyudvikling,  
Skolevej 5, Breum, 7870 Roslev. E-mail: by-land@ski-
vekommune.dk, for hver nabobolig.

Hovedforslag ved Lindum
I beregningen over reelle udendørs værdier for hoved-
forslaget for Lindum-møllerne har 22 naboboliger over 
ti timer udendørs skyggekast om året. Det drejer sig om 
nabo 26, 31 – 34, 36 – 41, 44 – 51 og 60 – 62. 

Indendørs skyggekast over ti timer om året rammer te-
oretisk 18 naboboliger. Det er nr. 32 – 34, 36 – 41, 45 – 49,  
51 og 60 – 62.

Nabobolig 62 bliver ramt af det højeste teoretiske 
skyggekast med henholdsvis 29½ og 22¾ timer for 
udendørs og indendørs skyggekast.

Tager man bevoksning og bebyggelse med i betragt-
ning, vil skyggekastet sandsynligvis ikke ramme na-
bobolig 26, 31, 33, 44 – 47 og 62 i fuld udstrækning af 
den teoretiske værdi. Derfor kan nabobolig 60 i prak-
sis måske vise sig at blive mest ramt af udendørs skyg-
gekast med henholdsvis godt 23 og godt 18 timer for 
udendørs og indendørs skyggekast.   

Hovedforslag ved Lindum og Åsted-møllerne
I beregningen over reelle udendørs værdier for hoved-
forslaget for Lindum-møllerne sammen med Åsted-
møllerne har de samme naboboliger over ti timer uden-
dørs og indendørs skyggekast om året som ved Lindum-
møllerne alene. Åsted-møllerne medfører ikke, at yder-
ligere naboboliger når over ti timer skyggekast om året. 
Åsted-møllerne giver skyggekast ved syv naboboliger 

Kort 5.4 Skyggekast fra Lindum-møllerne i hovedforslaget
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A

Kort 5.5 Skyggekast fra vindmøllerne i hovedforslaget ved Lindum og ved Åsted samt eksisterende vindmøller

Vindmøllerne ved Lindum starter ved vindhastigheden 3 m/s, mens Åsted-møllerne starter ved 4 m/s. 
Beregningsprogrammet for disse skyggekurver på kort 5.5 for begge vindmøllegrupper sætter en gennemsnitlig 
startvind. Det medfører, at skyggekastet for Åsted-møllerne bliver en anelse overdrevet, og kurverne ligger en 
anelse længere væk fra vindmøllerne ved Åsted, end de skulle, mens skyggekastet for Lindum-møllerne bliver en 
anelse underdrevet, og kurverne ligger en anelse tættere på vindmøllerne ved Lindum, end de skulle. Forskellen 
på kurvernes placering efter beregning og efter virkelighed kan dog være svær at aflæse på kortet. Sammenlign 
eksempelvis kurverne for Lindum-møllerne på dette kort med kurverne på kort 5.4

163



til Lindum-projektet. Det er ved naboboligerne nr 60 
– 66. Skyggekastet fra Åsted-vindmøllerne udgør mel-
lem 4,4 og 13 procent af det samlede skyggekast ved 
naboboligerne 60 - 62.

Nabobolig 62 bliver ramt af det højeste teoretiske 
samlede skyggekast med henholdsvis knap 31½ og 24⅓ 
timer for udendørs og indendørs skyggekast.

Tager man bevoksning og bebyggelse med i betragt-
ning, vil skyggekastet sandsynligvis ikke ramme na-
bobolig 26, 31, 33, 44 – 47 og 62 i fuld udstrækning af 
den teoretiske værdi. Derfor kan nabobolig 60 i prak-
sis måske vise sig at blive mest ramt af skyggekast med 
henholdsvis knap 24¼ timer udendørs og godt 18 timer 
for indendørs skyggekast.

Alternativet ved Lindum
I beregningen over reelle udendørs værdier for alterna-
tivet ved Lindum modtager 19 boliger teoretisk over ti 
timer årlig skyggekast. Det drejer sig om nabobolig 32 
– 34, 36 – 41, 44 – 51 og 60 – 61.  Det er tre færre boli-
ger end ved hovedforslaget. Skyggekast fra Åstedmøl-
lerne giver ikke flere naboboliger, der modtager mere 
end ti timer udendørs skyggekast.

Indendørs skyggekast over ti timer om året rammer 
teoretisk 14 naboboliger. Det er nr. 33, 36 – 41, 45 – 49,  
51 og 60. Det er fire færre boliger end ved hovedforsla-
get. Skyggekast fra Åstedmøllerne giver yderligere en 
nabobolig, nabobolig 61, der modtager mere end ti ti-
mer indendørs skyggekast.

Nabobolig 60 bliver ramt af det højeste teoretiske 
skyggekast med henholdsvis godt 23 og godt 18 timer 
for udendørs og indendørs skyggekast.

Tager man bevoksning og bebyggelse med i betragt-
ning, vil skyggekastet sandsynligvis ikke ramme na-
bobolig 33 og 44 – 47 i fuld udstrækning af den teo-
retiske værdi.  

 Den grafiske kalender i figur 5.3 viser, hvornår skyg-
gekastet rammer naboboligerne 40, 60 og 62. Kalende-
ren opererer med sommertid. Nabobolig 60 vil i forhold 
til reel skyggekast formodentlig blive den mest udsatte 
nabobolig, mens nabobolig 62 er den teoretisk mest ud-
satte bolig med et teoretisk udendørs skyggekast på 29½ 
timer om året fra Lindum-vindmøllerne og knap to timer 

Kort 5.6 Skyggekast fra Lindum-møllerne i alternativet
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Figur 5.1 viser kalenderne for tre af naboboliger-
ne med mere end ti timer teoretisk skyggekast om 
året. Kalenderne viser, hvornår på året og døgnet 
skyggekast kan ramme naboboligerne.  
 Eksempelvis bliver nabobolig 62 ramt af skyg-
gekast fra mølle 5, den sydligste af Lindum-møl-
lerne, de knap to sidste uger af februar mellem 
klokken knap 8:00 og 8:30, og igen i de to midter-
ste uger af oktober mellem klokken 8:30 og 9:00. 
Fra mølle 6 de to første uger af februar cirka mel-
lem klokken 7:20 og 8:00, og igen fra sidste uge i 
september til næsten to uger ind i oktober mellem 
klokken cirka 8:00 og 8:40. Fra mølle 7 fra sid-
ste trediedel af marts til knap midten af april mel-
lem klokken 6:30 og 8:00. På grafen ser man ryk-
ket i klokkeslet på grund af sommertiden, som ka-
lenderne opererer med. Fra mølle 7 igen  fra slut-
ningen af august til næsten tre uger ind i septem-
ber mellem klokken 7:00 og knap 8:00. Fra mølle 
8, den nordligste af Lindum-møllerne, fra slutnin-
gen af april til midt i august cirka mellem klokken 
5:30 og 6:50. 
 Endvidere bliver nabobolig 62 ramt af skygge-
kast fra mølle 4, den sydligste af Åsted-møllerne, 
i de første ⅔ af januar cirka mellem klokken 15:15 
og 15:45, og igen fra sidste trediedel af november 
og året ud cirka mellem klokken 15:00 og 15:30. 
Fra mølle 3 fra slutningen af januar og godt en 
uge ind i februar cirka mellem klokken 16:15 og 
16:40, og igen de cirka ti første dage af novem-
ber mellem klokken 15:45 og 16:15. Fra mølle 2 en 
uges tid i sidste halvdel af  februar mellem klok-
ken 16:45 og 17:15 og igen i tredie uge af oktober 
cirka mellem klokken 17:30 og 17:50.
 Vindmølle nr 1 – 4 er Åstedmøllerne nummere-
ret fra nord til syd, nr 5 – 8 er Lindummøllerne, 
nummereret fra syd til nord. 
 Detaljeret kalender for hver nabobolig kan re-
kvireres hos Skive Kommune, By og Landsbyud-
vikling, Skolevej 5, Breum, 7870 Roslev. E-mail: 
by-land@skivekommune.dk 
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Figur 5.3 Kalender med udendørs skyggekast
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fra Åsted-vindmøllerne. En beregning, der tager hensyn 
til bevoksning og bygninger, der skærmer for skygge-
kast i bolig og på udendørs opholdsareal i umiddelbar 
nærhed af boligen, vil mere præcist angive skyggeka-
stet. I tilfælde af, at skyggekast overstiger ti timer om 
året, vil Skive Kommune kræve, at der bliver installe-
ret et program, der stopper vindmøllerne ved Lindum, 
så ingen nabobolig får over ti timer skyggekast om året.

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

Samlet set er nabobolig 60, Lille Thorumvej 10, den 
mest udsatte nabobolig.

Konklusion på visuel påvirkning
Det er for alle de 44 naboboliger inden for en kilometer 
vurderet hvor stor visuel påvirkning, der vil være ved 

boligerne. Blandt de 44 beboelser nærmere end 1 km  
stod mindst fem tomme ved besigtigelsen. De fleste be-
boelser har bevoksning eller bygninger, der skærmer 
udsigten mod vindmøllerne. Ni boliger ligger åbent og 
har frit eller næsten frit udsyn til vindmøllerne. Det 
drejer sig om syv boliger på Skivevej - Skivevej 47, 74, 
78, 80, 82, 98 og 100 - samt Lille Thorumvej 4 og Ba-
tumvej 15.

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

Konklusion på støjpåvirkning
Kravene i Støjbekendtgørelsen er ifølge støjberegnin-
gerne overholdt for alle naboboliger, men støjpåvirk-
ningen ved nabobolig 60 ligger mindre end ½ dB(A) 
under grænseværdien ved vindhastigheden 8 m/s ved 
alle scenarierne. Ved yderligere 11 – 15 boliger, afhæn-
gig af scenarie, ligger vindmøllernes støjbidrag i bereg-
ningerne mindre end 2 dB(A) under grænseværdierne.

Skive Kommune vil derfor kræve en støjmåling, når 
vindmøllerne er sat i drift. Hvis støjmålingen viser, at 
støjpåvirkningen ikke holder sig under 42,0 ved vind-
hastigheden 6 m/s og og 44,0 dB(A) ved vindhastighe-
den 8 m/s, skal møllerne støjdæmpes.

Konklusion på skyggekast
Toogtyve naboboliger får teoretisk over ti timer uden-
dørs skyggekast om året ved hovedforslaget, mens 19 
naboboliger får det ved alternativet.

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

Samlet vurdering af påvirkning ved naboer
Blandt de ni boliger, der har størst udsyn til vindmøl-
lerne, vil de seks boliger på Skivevej også få en støj der 
er mindre end 2 dB(A) fra grænseværdierne og mere 
end ti timer skyggekast om året. Samlet set er nabobo-
lig nr. 34, 36, 38, 40, 41 og 49 på Skivevej nr 47, 74, 78, 
80, 82 og 98 således de mest udsatte boliger.

Foto 5.3 og 5.4 Lysafmærkning.
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6 Øvrige miljøkonsekvenser

6.1 Luftforurening
Emissioner
I 2008 var den samlede installerede vindkapacitet i 
Danmark ca. 3.160 MW, og vindkraft dækkede ca. 20 
% af den samlede elforsyning. Reference /1/. I de sid-
ste ti år er antallet af møller blevet reduceret, men trods 
det har den samlede kapacitet været nogenlunde kon-
stant. Det skyldes selvfølgelig, at mange mindre møl-
ler er blevet udskiftet med færre større.

Ved traditionel elektricitetsproduktion anvendes fos-
sile brændsler, kul og olie, og der udsendes derfor en 
række luftforurenende stoffer og produceres en mængde 
affald. Når ny vindmøllekapacitet etableres og fortræn-
ger f.eks. kulkraftproduceret el, reduceres luftforure-
ningen og affaldsproduktionen derfor fra den samlede 
el-produktion. Der er forskellige metoder til at bereg-
ne denne reduktion. Her er anvendt såkaldte ’miljøde-
klarationsværdier’ som medfølger ved el-eksport. Dvs. 
ved eksport af el, skal importlandet indregne disse vær-
dier, f.eks. i det nationale CO2-regnskab. Reference /2/. 

Disse værdier er her anvendt til beregning af projek-
tets effekt på emissionen af luftforurenende stoffer. I ta-

bel 6.2 er dette gjort, og tallene viser hvor stor reduk-
tionen af emissionen af klimagasser og luftforurenen-
de stoffer bliver som følge af vindmølleprojektet, hvor 
der opstilles fire  3,0 MW møller ved Lindum. Samti-
dig nedtages dog fire 600 kW møller ved Batum. Emis-
sionen fra disse møller i deres restlevetid fratrækkes i 
beregningen for at få den samlede effekt af projektet.

6.2 Geologi og grundvand
Sker der spild af olie og lignende under opsætning og 
drift af vindmøller, kan der potentielt være en risiko for 

forurening af overflade- og grundvand, og risikoen af-
hænger af geologiske og typografiske forhold samt drik-
kevandsinteresser og nærhed til vådområder. 

Møllerne tænkes opstillet i et kuperet landbrugsland 
vest for Lindum. Området er et morænelandskab dannet 
under sidste istid. Boredata for de nærmeste jordbunds- 
eller vandboringer i området viser, at undergrunden på 
lokaliteten mest består af kalk og kridt. Øverst ligger 
et muldlag, og herunder følger et lag af ler af varieren-
de tykkelse, 4 – 8 meter. Herunder befinder et meget 
tykt lag af kalk og kridt sig, 8 – 140 meter. Grundvan-
det befinder sig i de nærmeste boringer i ca. 4 – 11 me-
ters dybde. Reference /3/ 

Vindmøllerne placeres ikke i et „geologisk interes-
seområde“. Det nærmeste er den nordlige del af Fur.

I området er der almindelige drikkevandsinteresser 
(OD). Den korteste afstand til en drikkevandsboring er 
ca. 500 m. Grundvandet udnyttes til lokal drikkevands-
forsyning via private boringer. Lokaliteten er ikke ka-
rakteriseret som nitratfølsomt område.

Risikoen for spild eller udslip af olie eller diesel fra 
arbejdsmaskiner og kraner i anlægsfasen er minimal 
og kan sammenlignes med den, der i dag forekommer 
ved almindeligt markarbejde, og der kan ved et even-
tuelt spild hurtigt etableres afværgeforanstaltninger i 

Tabel 6.1 Reduktion af luftforurenende stoffer og affald

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

Kultveilte – 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 elproduktion fra 
vindmøller 

Tabel 6.2 Reduktion af drivhusgassen CO2 og andre luftforurenende stoffer

Luftart

Ton

0-alternativ Hovedforslag
Reduceret emission fra 
eksisterende vindmøller

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

pr. år I teknisk/øko. 
restlevetid, 5 år

Kultveilte, CO2 4.000 19.700 20.600 412.800

Svovldioxid, SO2 1 3 4 71

Kvælstofoxider, NOx 5 27 28 560

Tabel 6.2 Gennemsnitlig mindsket emission som følge af nedtagning af fire ældre 600 kW vindmøller og opsætning af fire nye 3,0 MW vindmøller 
ved Lindum. De reducerede tal i hovedforslaget er fratrukket eksisterende møllers reduktion. I alternativet ved Lindum falder reduktionen med knap 
24 procent. 

Foto 6.1 Møller, der tages ned i forbindelse med projektet.
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området består da også stort set udelukkende af area-
ler i landbrugsmæssig drift, adskilt af enkelte levende 
hegn. På arealerne dyrkes fortrinsvis enårige afgrøder 
som vinter- og vårsæd og raps, eller flerårig kløvergræs. 
Hvor vindmøllerne 1 og 2 opstilles, avles der for tiden 
kløvergræs, mens mølle 3 opstilles i et område med for-
holdsvis nyplantet læhegn og med et areal med nyplan-
tet pil. Den fjerde vindmølle opstilles på et kornareal.  

Den landbrugsmæssige produktion indebærer, at are-
alerne jævnligt behandles intensivt mekanisk med ma-
skiner og for kornarealernes vedkommende jævnligt 
sprøjtes med pesticider (ukrudt-, insekt- og svampebe-
kæmpelsesmidler). Markerne er adskilte af forholdsvis 
unge nord – syd-gående trerækkede hegn med blande-
de løvtræer og -buske. Midt i området ligger en mindre 
lund med enkelte, forholdsvis gamle bøgetræer langs 
Møjbæk, som gennemskærer møllerækken. Lunden har 
en forholdsvis stor variation af planter og fungerer som 
et velbenyttet skjulested for områdets dyreliv. Desuden 
ligger et par mindre plantager med blandt andet fyr og 
blandede løvtræer i nærheden.

Internationale beskyttelsesinteresser
Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyt-
telsesområde. Nærmeste område er habitatområde nr. 
221: Risum Enge og Selde Vig. Reference /4/ 

Udpegningsgrundlaget for dette område fremgår af 
tabel 6.3.

Konsekvenser af vindmøllerne 
Vindmøllerne placeres som nævnt ikke i et inter-
nationalt beskyttet naturområde. Nærmeste Natura 
2000-område er habitatområdet Risum Enge og Sel-
de Vig ca. 1½ km nord for møllerne. Natura 2000-om-
rådes sydlige afgrænsning følger engene langs Sel-
de Vig, og ser man på udpegningsgrundlaget fremgår 
det, at der udelukkende er tale om en række forskelli-
ge landskabs- og naturtyper, som naturligvis ikke for-
styrres, når vindmøllerne placeres på afstand og uden 
for området. 

Afstanden til nærmeste Ramsarområde er ca. ti km, 
og alene af den grund vil møllerne heller ikke få nogen 

effekter på de fuglearter, der udgør udpegningsgrund-
laget for dette område.  

Beskyttede naturområder
Af kort 6.2 fremgår de beskyttede § 3-områder, der lig-
ger i nærheden af mølleplaceringen. Det drejer sig mod 

form af for eksempel afgravning af det øverste jordlag. 
Områdets sårbarhed for f.eks. oliespild under etable-
ring af møllerne eller under vedligehold vurderes der-
for at være beskeden.

I driftsfasen er risikoen for grundvands- og jordfor-
urening som følge af lækage fra møllernes smøre- og 
hydrauliksystemer ubetydelig. Afhængig af gearkasse-
typen rummer nye møller typisk 300 – 400 liter olie, og 
olieudslip af gearolie sker meget sjældent. Overskuds-
fedt i hovedlejer såvel som overskudshydraulikvæsker, 
5 – 10 liter, opsamles i bakker. Skulle uheldet være ude, 
vil kun en meget lille del nå jorden, fordi hovedparten 
vil blive afsat på møllens hat og tårn. Samlet set er der 
derfor kun minimal risiko for forurening af jord- eller 
grundvand som følge af aktiviteter i forbindelse med 
anlægs-, drifts- og nedtagningsfase.

6.3 Naturbeskyttelse
Mølleområdet - eksisterende forhold 
Landskabet, hvor møllerne opstilles, er et kuperet mo-
rænelandskab, der mod syd skråner ned mod det lil-
le vandløb Møjbæk. Møllerne opstilles i landzone, og 

Foto 6.2 Nyplantet pil og læhegn i blomstrende ukrudt.

Foto 6.3 Landskabet set mod sydøst langs møllerækken. I 
forgrunden kløvergræsmark, midt i billedet læhegn og ba-
gerst lunden langs Møjbæk.

Foto 6.4 Møjbæk glider gennem lunden.
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syd om et beskyttet vandløb. Mod vest om en reetab-
leret sø i en tidligere kalkgrav. Møjbæk er ikke omfat-
tet af en å-beskyttelseslinje; men Skive Kommuneplan 
2009 – 2021 udpeger bækken og de nærmeste omgivel-
ser som særligt beskyttelsesområde.

Lige omkring møllerne findes ingen beskyttede na-
turområder, § 3-områder. Midt i området ligger som 
nævnt en mindre lund langs en kortere strækning af 
bækken. Lunden er ikke beskyttet som naturområde, 
men fungerer som skjul og fourageringsområde for om-
rådets dyreliv i et ellers monotont landskab. Langt de 
fleste planter og dyr, der findes i området, vil primært 
være knyttet til disse småbiotoper, både i forhold til le-
vested og placering af yngleplads samt i forhold til fø-
desøgning. Da møllerne som nævnt bliver placeret på 
opdyrket landbrugsjord, findes der ikke her nogen ar-
ter af planter eller dyr, som kræver særlig beskyttelse, 
eller som der på anden måde bør tages særlige hensyn 
til. Det kunne være gul- eller rød-listede arter eller ar-
ter, der er opført på habitatdirektivets bilag IV.

Vurdering af konsekvenser
Vindmøllerne bliver ikke placeret i eller ved beskyt-
tede naturområder, men tæt på det beskyttede vand-
løb Møjbæk. De sydligste vindmøller bliver desuden 
placeret på grænsen af „særligt beskyttelsesområde“, 
som er en bræmme langs bækken. Det samme gælder 
serviceveje til møllerne, som heller ikke kommer til at 
berøre beskyttede områder. Tages der fornødent hen-
syn til vandløbet ved transport med de tunge arbejds-
redskaber samt under oplag af materiel, vil opstilling 
af møllerne derfor ikke få nogen negative konsekven-
ser for  naturlokaliteter i nærområdet, idet opstillingen 
og driften kan ske uden at berøre områderne. 

Den næstsydligste vindmølle placeres formodentlig 
så tæt på Møjbæk - cirka otte meter fra brinken til vind-
møllens centrum - at man vil beskadige bækken. Der-
for vil en fastholdelse af placeringen medføre, at bæk-
kens løb skal flyttes mod vest, så der kan blive en af-
stand fra yderside af fundamentet til brinken af bæk-
ken på minimum otte meter.

Mod vest ligger en mindre sø, som er opstået i et tid-
ligere råstofindvindingsområde, en tidligere kalkgrav, 

efter reetablering af området. Heller ikke dette områ-
de bliver berørt af projektet.

Fugle i området
Der er ikke gennemført større , systematiske optællin-
ger af hverken yngle- eller trækfugle på lokaliteten. Om-
rådet er intensivt opdyrket landbrugsland, der hyppigt 
behandles konventionelt med jordbehandling, gødsk-
ning og sprøjtning, og det kan derfor ikke forventes at 
indeholde fugle i særligt væsentligt omfang. Fugle iagt-
taget under en besigtigelse af området og nærområdet 
den 30. august 2010 er dog noteret i tabel 6.4. 

Hvad angår fugleområder og -forekomster i områ-
det, er det klart, at langt de vigtigste fuglelokaliteter fin-
des langs kysten og strandengene, f.eks. omkring Sel-
de Vig. I nærheden af vindmølleområdet findes kun få 
og ubetydelige fuglelokaliteter. Reference /6/.

Vurdering af konsekvenser
Vindmøllers påvirkning af fugle er beskrevet i en lang 
række inden- og udenlandske undersøgelser, og det kan 
generelt konstateres, at konflikter mellem fugle og vind-
møller er få og små. Antallet af dødsfald af fugle pga. 

Tabel 6.3 Udpegningsgrundlag for habitat-område nr. 221, 
Risum Enge og Selde Vig

1110  Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
1140  Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
1150 * Kystlaguner og strandsøer
1160  Større lavvandede bugter og vige
1330  Strandenge
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation 
 (grå klit og grønsværklit)
3130  Ret næringsfattige søer og vandhuller med 
 små amfibiske planter ved bredden
3150  Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 
 eller store vandaks
6210  Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund 
 (* vigtige orkidélokaliteter)
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
7230  Rigkær

Kort 6.2 Beskyttet natur i nærheden af mølleområdet

Kort 6.1 Natura 2000-områder omkring mølleområdet

N

EF-habitatområder

Vindmølleområde

1:100.000

N

Kort 6.1 Natura 2000 områder i nærheden af projektom-
rådet. Habitatområde Risum Enge og Selde Vig.

Beskyttet vandløb med særligt 
beskyttelsesområde ifølge Skive 
Kommuneplan 2009 – 2021

Ny vindmølle
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Tabel 6.4 Fugle registreret den 30. august 2010
Fugle Stormmåge, almindelig. Stær, almindelig. Sanglærke, 

almindelig. Landsvale, almindelig. Tornirisk, enkelte. 
Ringdue, almindelig. Fiskehejre, 1. Musvåge, 2. Gråkrage, 
almindelig. Spurvehøg, 1. Sølvmåge, enkelte. Tornsanger, 
enkelte. Solsort, 1. Sortkrage, 2. Knopsvane, 1.

kollision med vindmøller tælles oftest i ganske få pr. 
vindmølle pr. år, og er derfor helt uden betydning for 
fuglene på populationsniveau. 

Et stort tysk litteraturstudie, der gennemgår 127 stør-
re, internationale undersøgelser, konkluderer, at den 
væsentligste effekt, som vindmøller har på fuglelivet, 
drejer sig forstyrrelseseffekter, og disse er i øvrigt vidt 
forskellige fra art til art. Reference /7/.

Mange arter bekymrer sig tilsyneladende ikke i stør-
re omfang om møllernes tilstedeværelse og færdes ofte 
frit - tæt på møllerne. Andre flyver blot uden om og mi-
ster i værste fald et fourageringsområde, fordi de holder 
en passende afstand til møllerne. Desuden er det påvist, 
at enkelte arter, især spurvefugle, sågar kan profitere 
af tilstedeværelsen af vindmøller. Endelig tyder noget 
på, at nogle arter med tiden vænner sig til møllerne og 
efterhånden fouragerer tæt på og sågar kan finde på at 
flyve mellem møllerne. 

En større dansk litteraturundersøgelse når frem til-
nogenlunde de samme konklusioner som den tyske un-
dersøgelse. Reference /7/

Fuglefaunaen i selve mølleområdet, der er opdyrke-
de marker adskilt af enkelte nord – sydgående læhegn, 
er året rundt beskeden, både arts- og antalsmæssigt, 
og da risikoen for kollisioner som nævnt er minimal, 
er der næppe tvivl om, at den største gene for fugleli-
vet af møllerne vil være en forstyrrelseseffekt, og må-
ske i beskeden grad også et tab af fourageringsområde.

Det vurderes derfor, at etablering af en ny vindmøl-
lepark vest for Lindum ikke vil påvirke fuglelivet i om-
rådet i væsentligt omfang. 

Andre dyr
Møllerne bliver som nævnt placeret i et intensivt op-
dyrket landbrugsområde med spredte, levende hegn 
og nogle mindre naturområder i nærområdet. Marker-
ne behandles maskinelt og gødskes og sprøjtes på nor-
mal vis Dyr i nærområdet vil derfor fortrinsvis skulle 
findes i skel og hegn og i - og omkring - lunde og an-
dre små oaser i området. Der findes givetvis en pæn be-
stand af rådyr i området. Derudover er det sandsynligt, 
at der også vil være ræv og hare i hegn og på markerne. 

Ifølge EU’s Habitatdirektiv skal det desuden vurde-
res, hvorvidt et projekt eventuelt kan have negativ ef-
fekt på en række dyrarter, der er særligt truede. Denne 
forpligtigelse gælder også uden for disse arters egen-
tlige hovedområder. Listen, bilag IV til Habitatdirekti-
vet, omfatter en lang række arter, hvoraf nogle måske 
kan findes i nærområdet til projektområdet. 

Sandsynligheden for at finde arterne i området er be-
dømt i tabel 6.5 ud fra deres forekomst på egnen iføl-
ge reference 10, hvor dyrenes forekomst i landet som 
helhed er registreret inden for såkaldt UTM-kvadrater 
på 10 x 10 km2 i perioden 1973 – 2005. De nævnte ar-
ter vil derfor måske også kunne findes i nærheden af 
vindmøllerne, hvis forholdene ellers er passende. I ta-
bel 6.5 er den pågældende dyrearts primære ynglebio-
top og levevis nævnt, og det er på den baggrund vurde-
ret, om arten også med nogen sandsynlighed vil kunne 
træffes i nærheden af møllerne og eventuelt blive på-
virket negativt heraf. 

Endelig er arternes generelle bevaringsstatus nævnt. 
Reference /8 og 9/ 

Det er muligt, at der i området vil kunne træffes en 
række arter af flagermus - enten under fouragering el-
ler på træk. 

Der er en mindre sø i nærheden af projektområdet, 
hvor der måske vil kunne findes padder og insekter.

Herudover er der ikke kendskab til, at der i mølleom-
rådet skulle leve eller skulle kunne træffes andre arter, 
der kræver særlig beskyttelse ifølge Habitatdirektivet. 

 Ud over de nævnte arter er der ikke kendskab til, at 
der i området eventuelt skulle findes andre dyr, der er 
beskyttede ifølge habitatdirektivet, eller området even-
tuelt skulle rumme andre arter af dyr, som er særligt 
beskyttelseskrævende, f.eks. arter på rød- og gul-lister. 
Ud over vandhullet indeholder projektområdet heller ik-
ke småbiotoper, som kunne antyde en eventuel tilste-
deværelse af sådanne arter.

Vurdering af konsekvenser
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet, må 
formodes at blive skræmt væk i anlægsfasen og søge mod 
læhegn og plantager i nærheden. Når møllerne er i drift, 
vil dyrene givetvis igen bevæge sig frit mellem lokalite-

Foto 6.5 Den normalt temmelig sky kortnæbbede gås 
flyver mellem roterende møllevinger i Tændpibe Møllepark 
ved Ringkøbing. Foto David Boertmann, DMU.
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terne efter en kortere tilvænningsperiode, og de vil næp-
pe heller blive påvirket væsentligt af møllerne i drifts-
perioden. I forbindelse med opstilling af møllerne bliver 
fire ældre møller taget ned. Dyrene i nærområdet er så-
ledes allerede tilvænnet tilstedeværelsen af vindmøller. 

Flora
Arealerne, hvormøllerne placeres, er som nævnt ager-
jord i omdrift, hvor der for tiden dyrkes enårige afgrø-
der. Der findes derfor ikke vilde plantearter, som kræ-
ver særlig beskyttelse. I - og omkring - lunden, bækken 
og kalksøen findes en forholdsvis rig flora, men etab-
leringen af vindmøllerne vil ikke berøre disse områ-
der og dermed heller ikke påvirke plantelivet negativt 
- hverken i anlægs- eller driftsfasen.

Klimaforandring
Efterhånden er der i videnskabelige kredse bred enig-
hed om, at et stadigt stigende CO2-indhold i atmosfæren 
med stor sandsynlighed vil give anledning til en række 
alvorlige klimaforandringer, og disse forandringer vil 
komme til vidt forskellig udtryk alt efter hvor på klo-
den, man befinder sig. Det er indlysende, at væsentlige 

klimaforandringer også vil få mærkbare konsekvenser 
for plante- og dyrelivet i Danmark i bred forstand, bå-
de når det gælder ynglende arter og arter på træk el-
ler midlertidigt ophold. Projektet kan derfor på grund 
af sit væsentlige bidrag til reduktion af CO2-udlednin-
gen, siges at bidrage positivt til at holde klimaændrin-
ger i ave, selvom det eksakte bidrag i den store globa-
le sammenhæng er beskedent. 

Samlet konklusion
Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få væ-
sentlige negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet 
i området, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det gæl-
der også for habitatdirektivets Bilag IV-arter. Der er ik-
ke kendskab til forekomst af fredede eller truede, f.eks. 
rød- eller gullistede, plante- og dyrearter i området, hvor 
møllerne præcist bliver placeret. I nærområdet findes 
ingen beskyttede fredskove; men et mindre, beskyt-
tet vandløb og en mindre, beskyttet lund i nærområdet 
kan eventuelt indeholde forskellige, beskyttede dyre-
arter. Etablering og drift af møllerne vil ikke påvirke 
disse biotoper eller dyrelivet knyttet hertil væsenligt. 

Der bør ved etablering af specielt mølle 3  
tages nødvendigt hensyn til lunden midt i mølleområ-

det samt den beskyttede bæk, Møjbæk, da disse om-
råder reelt er det mest værdifulde i naturmæssig sam-
menhæng i projektområdet, og givetvis har en vis be-
tydning for dyrelivet i forhold til behov for skjul, men 
også som fourageringsområde.

Vindmølleprojektets største effekt på miljøet er ikke 
lokal, men tværtimod global, og den vurderes at være 

Tabel 6.5 Bilag IV-arter, som måske kan træffes i nærheden af vindmølleområdet 
Art Ynglebiotop Levevis Kan eventuelt træffes i mølleområdet Eventuel negativ effekt af møller Bevaringsstatus 2000
Damflagermus Huse Jager over vand og vådområder Eventuelt på træk Ikke sandsynlig Gunstig
Vandflagermus(?) Hule træer Jager over søer og vandløb Eventuelt. på træk Ikke sandsynlig Gunstig

Sydflagermus Huse Jager ofte i kulturlandskab med haver,  
parker og småskove

Eventuelt på træk Ikke sandsynlig Gunstig

Odder(?) Brinker ved søer og vandløb Færdes og lever i tæt tilknytning til vand Nej, men kan givetvis træffes i Skalså Ingen Gunstig

Markfirben Hegn og diger m.m. Fouragerer på sydvendte 
solbeskinnede skråninger

Eventuelt i hegn og diger i området Ingen Usikker

Stor vandsalamander Vandhuller Solåbne vandhuller og på land Nej, ingen egnede biotoper Ingen Usikker
Spidssnudet frø Moser og vandhuller Jager og lever omkring mange typer vandhuller Nej, ingen egnede biotoper Ingen Usikker
Strandtudse Lysåbne vandsamlinger Især i klithede, men også på strandenge Nej, ingen egnede biotoper Ingen Ugunstig
Tabel 6.5 Bilag IV-arter, som måske kan træffes i nærheden af vindmølleområdet. (?) = arten er ikke truffet i ’møllekvadratet’, men kun i nabokvadratet. /Reference 8 og 9/

Foto 6.6 Lund med lysning og bøgetræer i baggrunden.
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positiv i form af en reduktion af CO2-udledningen fra 
konventionelle kraftværker.

6.4 Ressourcer og affald 
Energi- og ressourceforbrug 
På 7 – 8 måneder producerer en moderne vindmølle af 
den aktuelle størrelse en energimængde, der svarer til, 
hvad der er anvendt til dens produktion, opførelse og 
nedtagning. Med en forventet levetid på ca. 20 år be-
tyder det, at møllen vil kunne producere 30 – 35 gan-
ge den energi, der er blevet anvendt til dens produkti-
on og etablering. Vindmøllerne kan dog stå i op til 30 
år, hvilket giver en endnu bedre udnyttelse af ressour-
cerne. Reference /10/

Til mølleproduktionen anvendes først og fremmest 
glasfiber til vingerne, stål til nav og tårn, og beton, ar-
meringsjern, sand og grus til fundamentet. Til et fun-
dament anvendes omkring 800 m3 armeret beton. Ved 
nedtagning af vindmøllerne efter endt drift kan stør-
steparten af de anvendte materialer adskilles og genan-
vendes. Fundamentet fjernes til en meter under terræn, 
så planteavl eventuelt vil kunne genoptages på arealet.

Ferskvand
Produktion af 1 MWh el med vindkraft anvender kun 
en liter vand. Produktion af den samme mængde elek-
tricitet med kul kræver omkring 2.000 liter vand. Re-
ference /11/ 

Erstatning af kulkraft med vindkraft sparer derfor 
store vandressourcer. 

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

Sparet produktion af slagger og flyveaske
Produktion af vindmøllestrøm erstatter strøm, som el-
lers skulle have været produceret på basis af fossile 
brændsler, hvilket i Danmark især er kul. Af den grund 
vil produktionen af slagger og aske, som kulkraftpro-
duktionen afstedkommer, også blive reduceret. Med an-
vendelse af miljødeklarationsværdier, se tabel 6.1, kan 

det skønnes, at produktionen af partikler, slagger og 
flyveaske vil blive reduceret med cirka 39,8 g pr. pro-
duceret kWh vindmøllestrøm. Reference /2/ 

I alt vil der derfor fremover blive produceret knap 
1.200 ton slagger og flyveaske mindre pr. år i landet 
som følge af projektet. Det bliver til godt. 23.400 ton i 
møllernes tekniske levetid på 20 år. I 0-alternativet vil 
de nuværende møller fortsat spare miljøet for produk-
tion af ca. godt 217 ton slagger og flyveaske. I den ek-
niske restlevetid på fem år bliver det til cirka 1.100 ton.

6.5 Andre miljømæssige forhold
Rekreative interesser
Som nævnt bliver området anvendt intensivt til kon-
ventionel planteavl, og rekreativt givetvis også til jagt, 
hvad opdræt af fasaner ved vandhullet vidner om. Den-
ne aktivitet vil næppe blive væsentligt forstyrret af etab-
lering af vindmølleparken. Herudover er der ingen re-
kreative interesser knyttet til området. 

Vibrationer
Vindmøller bliver normalt opstillet på et pladefunda-
ment, se figur 3.1, og der blive næppe tale om, at møl-
lerne skal funderes på den pågældende lokalitet, idet 
undergrunden består af moræneler og smeltevands-
sand. Der bliver derfor næppe heller tale om vibratio-
ner i forbindelse med nedramning af pæle eller spuns, 
der kan skade bygninger.

6.6 Samlet vurdering af øvrige 
miljøkonsekvenser 

Luftforurening, klima og miljø
Projektet vil i sin tekniske levetid spare atmosfæren 
for en udledning på i alt ca. 595.000 tons CO2, eller ca. 
30.000 t/år. Det svarer til ca. 1,5 promille af den mæng-
de Danmark ifølge Kyoto-aftalen har forpligtiget sig til 
årligt at spare inden år 2012. Projektets bidrag er i sig 
selv således beskedent, om end målbart, og vil som så-

Foto 6.7 Mere regn og voldsommere regnskyld vil sandsynligvis blive en af følgerne i Danmark af klimaforandringen, 
paradoksalt nok samtidig med at ressourcen rent grundvand svinder ind. Foto fra Vestjylland.
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dan ikke få nogen mærkbar indvirkning på de klimaæn-
dringer, som bliver konsekvensen af en fortsat emission 
af CO2 i uændret målestok. Set i et bredere perspektiv 
er projektets bidrag dog værdifuldt og uundværligt, da 
den fulde reduktion kun kan opnås gennem mange min-
dre bidrag. Sammenlagt bliver miljøet herudover spa-
ret for en affaldsproduktion på knap 33.700 tons slag-
ger og flyveaske, eller 1.700 tons pr. år
Grundvand
Risikoen for forurening af jord eller grundvand som 
følge af aktiviteter i anlægs-, drifts- eller nedtagnings-
fasen vil være minimal.

Naturbeskyttelse
Der vil ikke være væsentlige konflikter mellem projek-
tet og områdets flora og fauna eller beskyttede natur-
områder. Hverken internationalt eller nationalt beskyt-
tede naturområder berøres af opstilling af møllerne, og 
med fornøden hensyntagen til et mindre vandhul under 
etablering af møllerne og serviceveje vil projektet ik-
ke få negative konsekvenser hverken for denne bioto-
per eller for det dyre- og planteliv, der er knyttet hertil. 
Det gælder såvel for ynglende dyr som for fugle under 
rast og fouragering eller under træk til og fra området.  
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7 Andre forhold 

7.1 0-alternativet
Ved 0-alternativet bevares de eksisterende forhold. De 
eksisterende fire vindmøller ved Batum bliver stående, 
indtil de er nedslidte. Vindmøllerne har hver en kapaci-
tet på 600 kW, en navhøjde på 47,5 m og rotordiameter 
på 43 m, hvilket giver en totalhøjde på 69 m. 

Vindmøllerne vil have fem år tilbage af deres tekni-
ske levetid på 20 år i starten af 2012, hvor de nye vind-
møller kan være realiseret. Deres samlede kapacitet 
er 2,4 MW, og deres samlede produktion i restleveti-
den er beregnet til 28.000 MWh, eller 4,5 % af, hvad 
de nye vindmøller ved Lindum kan producere i deres 
tekniske levetid. 

Det er dog muligt at vedligeholde de eksisterende 
vindmøller, så de kan producere el i endnu 10 til 15 år, 
hvilket vil medføre, at de kan levere cirka 9 – 14 % af 
den energi, som de nye vindmøller producerer. 

Da de nye møller ligeledes kan vedligeholdes ud over 
deres tekniske levetid, er det sammenligningen af den 
tekniske levetid, og dermed de 4,5 %, der er relevant. 

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

Landskabet
De eksisterende vindmøller står ved Batumvej i en fir-
kant syd for vejen. De fire vindmøller påvirker et min-
dre areal visuelt, idet de ikke er så høje. 

De bliver dog oplevet mere markante fra Åsted Kir-
kegård og den østlige del af Åsted, end de nye vind-
møller ved Lindum vil blive. Inden for nærzonen har 
Batummøllerne fra nogle vinkler et uheldigt samspil 
med de øvrige eksisterende vindmøller, men det ople-
ves ikke som et væsentligt problem.  

Når de eksisterende vindmøller er nedslidte og ned-
taget, vil landskabet fremstå mindre domineret af vind-
møller.

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

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

Emissioner, ressourcer og affald 
0-alternativet vil i alt spare miljøet for 19.700 tons CO2, 
3 tons SO2 og 27 tons NOx i møllernes restlevetid. 
0-alternativet vil endvidere i alt spare miljøet for 557 
tons slagger og askeproduktion i møllernes restlevetid.

7.2 Udtaget areal af landbrugsdrift
Vindmøllerne bliver opstillet på private matrikler, på 
landbrugsjord i omdrift. 

Omkring hver mølle bliver der udtaget et areal på ca. 
800 m2 i møllernes levetid til fundament og arbejdsare-
al. Arealet benyttet til vendepladser alene i forbindel-
se med opførelsen, bliver reetableret. Der bliver des-
uden anlagt cirka 575 m veje til vindmøllerne. Vejene 

optager dermed et samlet areal på 0,11 ha, hvoraf cirka 
0,05 ha bliver udtaget af landbrugsdrift. I alt bliver der 
i møllernes levetid udtaget omkring 0,30 hektar jord af 
landbrugsdrift ved hovedforslaget, mens det ved alter-
nativet kun er 0,22 hektar. 

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

7.3 Forhold til lufttrafik
Der er ingen lufthavne eller flyvepladser i nærheden af 
projektområdet. 

Statens Luftfartsvæsen, SLV, kræver efter høring 
med forsvaret, at møllerne ved Lindum lysmæssigt mar-
keres på følgende vis:

1. Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast 
rødt lys på minimum 10 candela.

2. Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet.
3. Lysmarkeringen skal placeres øverst på generator- 

huset, nacellen, og lyset skal altid, uanset møllevin-
gernes placering, være synligt 360 grader i et vand-
ret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning af to 
lamper på møllen. Reference /1/

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

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

7.5 Ledningsanlæg
Der er ikke ledningsanlæg i nærheden af projektom-
rådet.

Foto 7.1 Eksisterende vindmøller ved Batum set fra Åsted 
Kirkegård mod øst.
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7.6 Socioøkonomiske forhold
Projektet vil ikke have negative socioøkonomiske ef-
fekter. Det gælder eksempelvis for turisme, fritidsin-
teresser, råstofindvinding, landbrugsmæssige interes-
ser, jagt eller fiskeri.

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

7.7 Manglende viden
Der er ikke foretaget aktuelle optællinger af fugle i for-
bindelse med VVM-arbejdet. 

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

Foto 7.2 Sleipner  - Fur. En færgetur - et udflugtsmål.
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8 Sundhed og overvågning

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

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

Reduktion af emissioner
Vindmøllerne vil årligt reducere udledningen af CO2 
med en mængde, der svarer til cirka 1,5 promille af Dan-
marks Kyoto-forpligtigelse. Dertil kommer en reduk-
tion af udledning af bl.a. svovl- og kvælstofoxider fra 
kraftværkerne. Udledningerne fra kraftværkerne bela-
ster både klimaet, naturen, bygninger og folkesundhe-
den. Elektricitet fra vindkraft sparer befolkningen for 
denne påvirkning i den grad, som el fra vindkraft er-
statter el fra kraftværker.

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

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

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

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

EU har i forskningsprojektet „ExternE – Externali-
ties of Energy‟ beregnet de eksterne omkostning ved 
elektricitet produceret på forskellige måder i de enkel-
te lande. 

I Danmark er de eksterne udgifter ved elektrici-
tet produceret på kulkraft beregnet til 30 – 52 øre pr. 
kWh, mens den ved vindkraft er beregnet til 0,75 øre 
pr. kWh. Reference /2/ 

Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, har i 2004 be-
regnet, hvor meget det koster, at kraftværkernes luft-
forurening påvirker omgivelserne, og DMU prissætter 
sygdomsvirkningen til 2,24 eurocent, eller 17 øre per 
kwh. Her indgår tungmetallernes skadevirkning ikke 
i beregningen. Reference /3/

DMU har i sin rapport om emnet fra 2007 set på den 
del af omkostningerne, der vedrører menneskers sund-
hed, og som skyldes forurening med SO2, NOx og par-
tikler. Reference /4/

Rapporten nuancerer det tidligere billede på bag-
grund af væsentligt mere præcise atmosfæriske bereg-
ninger og et mere præcist datagrundlag for befolknin-
gens fordeling omkring anlæggene. Rapporten viser, at 
prissættelsen for sygdomsvirkningen fra de to kraftvar-
meanlæg Amagerværket og Fynsværket samt affalds-
forbrændingsanlægget Vestforbrændingen svinger fra 
0,42 eurocent pr. kWh over 3,44 til 6,34 eurocent pr. 
kWh over årene 2003 – 05. Højst for Vestforbrændin-
gen og lavest for Amagerværket.

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

Støjpåvirkning
Den lyd, som moderne vindmøller udsender, er først 
og fremmest et sus fra vingerne, idet de passerer tår-
net, og luften trykkes sammen mellem tårnet og vin-
gen. Om lyden er støj, afhænger af lytteren. Generelt 
siger man, at uønsket lyd er støj. 

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

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

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

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

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

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

Der er i kapitel 1 nærmere redegjort for støjregler-
ne for vindmøller, og støjniveauet ved naboboligerne 
er beregnet i kapitel 5. Hvis både projektet ved Åsted 
og Lindum realiseres, udsættes ingen naboboliger for 
mere end 41,0  dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 
43,9 dB(A) ved 8 m/s, ifølge beregningerne, som også 
inkluderer støj fra vindmøllerne ved Sverrig.

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboli-
ger betyder, at der kan være en støj, der svarer til lidt 
mindre end sagte tale udendørs. Støjen kan dog være 
generende for nogle mennesker, der er meget følsom-
me for støj. Støjen vil komme som et sus, der for møl-
lerne vest for Lindum bliver gentaget mellem hvert an-
det og hvert sekund afhængig af vindstyrken. Mono-
tonien vil være en del af problemet ved påvirkningen. 

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

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

Skyggekast ved naboer
Skyggekast er genevirkningen af skyggen fra vind-
møllevingerne, når vingerne drejer ind mellem solen 
og opholdsarealet. 

For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, 
og møllevingerne skal samtidig rotere. Genen vil ty-
pisk være størst inde i boligen, men kan også være stor 
ved ophold udendørs, hvor skyggen fejer hen over fla-
der, eksempelvis jorden.

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

Der kan være en øget oplevelse af stress, hvis skygge-
kastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede.Der-
for er det vejledende anbefalet, at naboer ikke udsæt-
tes for mere end 10 timer skyggekast årligt, men der er 
ikke foretaget danske undersøgelser, der viser en evi-

dens for den øgede stress og heller ikke for øget syge-
lighed ved beboelse i nærheden af vindmøller så læn-
ge afstandskravene er opfyldt.

I kapitel 5 er der redegjort for, hvor meget vindmøl-
lerne ved Lindum vil kaste skygger ved naboer fra de 
roterende vinger. Ved den nabo, der er mest udsat, dre-
jer det sig teoretisk om 31,5 timer om året på udendørs 
opholdsareal, heri er medregnet skyggekast fra de nye 
vindmøller ved Åsted. Ved alternativet drejer det sig 
om 23 timer. Det er især boliger langs Skivevej, der vil 
blive påvirket af skyggekast.

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

Skive Kommune vil med henvisning til Temaplan for 
vindmøller - Skive Kommune kræve, at programmet bli-
ver installeret i de relevante møller. Ingen nabobeboelse 
vil derfor i praksis modtage mere end ti timer reel skyg-
gekast om året.

8.2 Overvågning
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet betingelse om af-
værgning af skyggekast. Endvidere kan der være stil-
let krav til placeringen i forhold til byggelinjer, afstand 
til naboer eller andre forhold. VVM-tilladelsen kan og-
så indeholde krav om inddragelse af tilsynsmyndighe-
den i anlægsfasen ved arbejde i nærheden af beskyt-
tede områder. Ved Lindum kan det være krav til nær-
hed til Møjbækken og krav om omlægning af denne.

Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at kra-
vene i VVM-tilladelsen bliver overholdt. Klage fra na-
boer medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålæg-
ge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling 
eller måling af skyggekastet, hvis miljøtilsynet vurde-
rer, at der er grundlag for klagen. Kommunen kan her-
efter om fornødent pålægge ejeren at dæmpe støjen el-
ler stoppe møllen, hvis kravene i Støjbekendtgørelsen 
eller VVM-tilladelsen ikke er overholdt.

Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan 
for overvågning af, at mølleejeren overholder miljø-
kravene. Heri kan både indgå overvågning af anlægs-
arbejdet ved naturbeskyttede områder og måling af støj 

ved idriftsættelse og målinger ved almindeligt tilsyn, 
dog højst en gang årligt. Desuden kan det være over-
vågning af, at program for skyggestop bliver installe-
ret i vindmøllerne. 

Vindmøllens drift overvåger operatøren elektronisk 
for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske problemer. 
Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågnings-
program, som registrerer alle fejl og om fornødent stop-
per møllen. Forandringer i vindmøllens støjniveau og 
udseende vil sammen med andre uønskede miljøpåvirk-
ninger fra møllen stort set altid være en konsekvens af 
tekniske problemer i møllen.
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fauna, dyreliv
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hektar, 100 gange 100 meter, flademål
Hz, hertz, bølgefrekvens, svingning per sekund
Kbh., København
km, kilometer, 1000 meter, længdemål
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m/s, meter pr. sekund, hastighed
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