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Forord
Dette hæfte redegør for og vurderer de visuelle konsekvenser
for oplevelsen af landskabet ved at opstille op til 200 MW vindkraft i Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland.
Hæftet er en baggrundsrapport til ”Smålandsfarvandet Havmøllepark, VVM-redegørelse og miljørapport”, som Rambøll udarbejder for Energinet.dk. VVM er et begreb og en forkortelse for
”Vurdering af Virkning på Miljøet”. Rapporten er udarbejdet af
Rambøll/PlanEnergi for Energinet.dk. Visualiseringspunkterne
er udvalgt i samarbejde med Energinet.dk og Naturstyrelsen,
samt Slagelse, Lolland og Langeland Kommuner.
Arbejdet er udført fra februar 2014 til november 2014.

Smålandsfarvandet Havmøllepark
Vurdering af påvirkning af landskabsoplevelsen
Baggrundsrapport til VVM-redegørelse
November 2014
Rapporten er udarbejdet af Rambøll/PlanEnergi for Energinet.dk.
Redigering, foto, visualisering, landskabsanalyse og vurderinger: PlanEnergi
Forside: Visualisering af havmøllerne set fra Nordstrand, Langeland
Bagside: Visualisering af havmøllerne set fra Stigsnæs Havn
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1 Sammenfatning
I denne rapport beskrives de visuelle konsekvenser af etablering af en kystnær havmøllepark i Smålandsfarvandet. Etableringen kræver både offshore-anlæg i form af havmøller og
onshore-anlæg i form af kabeltracéer, udbygninger af eksisterende transformatorstationer og en mulig etablering af en
kystnær kabelstation.
Der er i rapporten undersøgt visuelle påvirkninger fra to forskellige opstillinger: Opstilling af 20 stk. 10 MW-havmøller eller opstilling af 66 stk. 3 MW-havmøller. De to forslag repræsenterer ”worst case” for havmølleparkens udbredelse, antal
og højde på vindmøllerne. Begge forslag arbejder med opstilOLQJVP¡QVWUHKYRUYLQGP¡OOHUQHVWnUSnÀHUHU NNHUSnWY UV
af den fremherskende vindretning i området.
Havmøllerne opstilles inden for et cirka 67 kvadratkilometer
VWRUWXQGHUV¡JHOVHVRPUnGHGHUOLJJHUFLUND¿UHNLORPHWHUV\G
for Omø. Opstillingsområdet gennemskæres af en kabelkorridor, som opdeler området i en stor vestlig og en lille østlig del.
3nGHWNRUWHVWHVWHGHUGHUPLQLPXP¿UHNLORPHWHUIUDN\sten til opstillingsområdet. Der er to muligheder for ilandføring
af kabler fra havmølleparken - begge på Stigsnæs’ sydkyst,
knap otte kilometer fra opstillingsområdet. En kystnær transformatorstation kan blive aktuel at etablere syd for Stigsnæs
Industripark, og udbygning af eksisterende anlæg kan ske ved
transformatorstationen ved Stigsnæsværket.
Kystlandskabet omkring opstillingsområdet er inddelt i syv
karakterområder, som alle er beskrevet efter principperne i
landskabskaraktermetoden. Landskabet inddeles i nær-, mellem og fjernzone, og det er primært nær- og mellemzonen,
som berøres og beskrives ved hjælp af feltundersøgelser og
kort- og litteraturstudier. Landskabsanalysen beskriver naturJHRJUD¿VNHNXOWXUJHRJUD¿VNHRJUXPOLJHYLVXHOOHIRUKROGVDPW
områdernes karakter og sårbarhed.
De visuelle konsekvenser af havmølleparken vurderes ud fra
NULWHULHUQHSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWGHQVJHRJUD¿VNHRJWLGVmæssige udbredelse samt receptorens sårbarhed. Den samlede
overordnede vurdering beskrives ud fra en skala som går fra
neutral / ubetydelig, over mindre til moderat og endelig væsentlig påvirkning. Om en væsentlig påvirkning er negativ eller
ej afhænger af øjnene, der ser - en væsentlig påvirkning i denne forbindelse beror udelukkende på omfanget af påvirkningen.
For at kunne vurdere de visuelle konsekvenser af havmølleparkens placering i Smålandsfarvandet er landskabsanaly4

sen af de eksisterende forhold suppleret med visualiseringer
af havmølleparken set fra fotopunkter på Omø, Agersø, Sjælland, Vejrø, Fejø, Femø, Lolland, Langeland og Fyn. Visualiseringspunkterne er udvalgt for at kunne dække mange vinkler
og afstande til havmøllerne og for at kunne beskrive påvirkningen fra områder, hvor mange mennesker færdes.
For at illustrere de forskellige udtryk, som havmølleparken
kan have i forskellige vejrtyper, er der udarbejdet enkelte visualiseringer i nattemørke, gråt og diset vejr. Der er ydermere
udarbejdet visualiseringer af opstillinger, som begrænser sig til
dele af opstillingsområdet, og som viser effekten af valg af en
mellemstørrelse vindmølle med en effekt på 6 MW.
Det er generelt vurderet, at en kystnær havmøllepark i Smålandsfarvandet vil have en væsentlig visuel effekt i nærzonen
- de områder, som ligger nærmest havmølleparken, det vil sige farvandet omkring havmølleparken, sydkysterne på Omø
og Agersø og vestkysten på Vejrø. Jo længere fra parken, man
bevæger sig, des mindre intensiv vil påvirkningen være, og den
overordnede vurdering dermed tilsvarende mindre.
Generelt er der stor synlighed fra kysterne. Havmølleparken
vil kunne opleves i hele sin horisontale udstrækning, og påvirkQLQJDIRPUnGHWVVWRUHVNDODHUXXQGJnHOLJIUDÀHUHSRVLWLRQHU
idet havmølleparken ofte vil opleves i samspil med modstående kyster, på dage hvor sigtbarheden og vejrliget tillader det.
Længere inde i land vil intensiteten og den horisontale udbredelse mindskes, og den overordnede påvirkning reduceres.
'HUVNHULQJHQWLOVWDQGV QGULQJHULGHQDWXUJHRJUD¿VNHLQteresser i karakterområderne, og dermed påvirkes de strukturelle opbygninger og den undervisningsmæssige værdi i de
geologiske interesser ikke. Når disse imidlertid opleves i samspil med havmølleparken, kan de miste noget af deres landskabelige dominans.
De rekreative interesser i områderne er primært badestrande og sommerhusområder, og det betyder, at et stort antal beboere og turister vil blive visuelt påvirket. De rekreative interesser i sig selv påvirkes ikke, men man vil ikke kunne undgå
at se havmølleparken, når man besøger Smålandsfarvandet.
Landanlæggenes påvirkning af omgivelserne er umiddelbart
ubetydelige i forhold til havmøllernes, men opleves kabelstationerne fra nærmeste hold, kan intenisteten af den visuelle påvirkning være stor, særligt mens afskærmende beplantning er
i etableringsfasen. Landskabets sårbarhed på Stigsnæs er dog

lavt og overordnet er det vurderet, at påvirkningen fra landanlægene afhængig af deres placering er mindre til ubetydelig
Udvidelser og eventuelle nyetableringer af landanlæg er beskrevet uddybende i ”Projekt og anlægsbeskrivelse for anlæg
på land”. Eventuelle udvidelser på Stigsnæsværket får ikke visuelle konsekvenser for omgivelserne.
+DYP¡OOHUQH YLO NXQQH VHV L VDPVSLO PHG ÀHUH HNVLVWHUHQde anlæg på land, men vindmøllerne vil skille sig betydeligt ud
og være det absolut mest markante tekniske element i Smålandsfarvandet.

2 Introduktion
Energinet.dk har igangsat VVM-redegørelse for en havmøllepark i Smålandsfarvandet cirka otte kilometer syd for Stigsnæs. I denne rapport vurderes havmøllernes visuelle påvirkning af omgivelserne. Vurderingerne foretages ud fra en worst
case betragtning, det vil sige opstillinger med den størst tænkelige miljøeffekt.
Parken og de tilhørende landanlæg skal placeres inden for
undersøgelsesområdet vist på kort 2.1. Parken skal have en
kapacitet på 200 MW og være klar til produktion senest i 2020.
I vurderingen af den visuelle påvirkning er der taget udgangspunkt i, at hele undersøgelsesområdet bliver udnyttet worst
case. Denne udnyttelse er illustreret med to opstillinger. I den
ene opstilling drejer det sig om 66 havmøller på 3 MW med
totalhøjde 137 meter, og i den anden om 20 havmøller på 10
MW med totalhøjde 220 meter. Vurderingerne af disse worst
case opstillinger af henholdsvis 3 og 10 MW møller er suppleret med eksempler på realistiske opstillinger af samlet 200 MW
ved anvendelse af 3, 6 og 10 MW havmøller.
I denne baggrundsrapport er havmøllernes visuelle påvirkning af omgivelserne blandt andet vurderet på baggrund af
kortstudier, besigtigelser og visualisering af vindmøllerne set
fra de omkringliggende kyster. Baggrundsrapporten indgår i
den samlede vurdering af virkninger på miljøet, den såkaldte
VVM-redegørelse.
I det følgende beskrives eksisterende forhold, og den visuelle påvirkning fra både vindmøller (offshore-anlæg) og landanlæg (onshore-anlæg) vurderes.

Kort 2.1 Undersøgelsesområdet

Med pålæg fra Energistyrelsen den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage og kontrahere udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger, VVM-redegørelser, tilhørende plandokumenter samt udkast til miljørapport for seks udpegede områder.
Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, om alle, eller hvilke havmølleparker,
der skal realiseres. Reference /9/
N

2.2 Myndighedsforhold
Energistyrelsen er godkendende myndighed for planlægning og
opstilling af elproduktionsanlæg på havet og koordinerer myndighedsbehandlingen af dette projekt. Energistyrelsen er dermed ansvarlig for på baggrund af blandt andet VVM-redegørelsen at give tilladelse til etableringen af selve havmølleparken, herunder det interne kabelnet samt ilandføringskablerne
frem til ilandføringspunktet ved kysten.

Naturstyrelsen er VVM-myndighed og skal give VVM-tilladelse samt udstede kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurderinger for de anlæg på land, som skal etableres for at bringe strømmen fra havmøllerne ind i det danske kollektive elforsyningsnet. Endelig er de berørte kommuner ansvarlige for
at udarbejde nødvendige lokalplaner (med eventuelt tilhørende miljøvurderinger) for de dele af landanlæggene, som er lokalplanpligtige.

Figur 2.1 Sammenligning af høje elementer

Østbroen Storebælt
Pylon 254 m

250 m
10 MW vindmølle
Rotordiameter: 190 m
Totalhøjde: 220 m

2.1 Baggrund

200 m

'HQPDUWVYHGWRJHWEUHGWSROLWLVNÀHUWDOL)RONHWLQget en energipolitisk aftale for perioden 2012 - 2020. Som et
led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn
energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære havmølleparker i Danmark.
Den 28. november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen seks områder for de kystnære havmølleparker, hvor der
skal gennemføres undersøgelser og udbud for produktionsmøller samt planlægning for ilandføringsanlæg. De seks områder
er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Energistyrelsen står for udbuddet.

150 m

Eksisterende vindmøller
ved Tjørneby på Lolland
Rotordiameter: 113 m
Totalhøjde: 149 m

3 MW vindmølle
Rotordiameter: 112 m
Totalhøjde: 137 m

Stigsnæsværket
Skorsten 130 m

100 m

50 m
Landsbykirke 20 m
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3 Projektbeskrivelse

om 66 stk. 3 MW havmøller med totalhøjde 137 meter, se tabel 3.1. I begge forslag står vindmøllerne i parallelle rækker.
'HVWN0:KDYP¡OOHURSVWLOOHVSn¿UHU NNHUPHG
vindmøller i hver række. Rækkerne er orienteret sydøst-nordvest. De 66 stk. 3 MW-havmøller er opstillet i syv parallelle
rækker med 3-14 vindmøller i hver række. Rækkerne er orienteret sydsydvest-nordnordøst. Se kort 3.2 og 3.3.

3.1 Opstillingsområdet

3.2 Hovedforslaget

Den mindre del af undersøgelsesområdet, hvori havmøllerne
kan opstilles, benævnes i denne baggrundsrapport opstillingsområdet. Opstillingsområdet, se kort 3.1, ligger i følgende afstande til de omgivende kyster:

I Smålandsfarvandet undersøges mulighederne for etablering
af havmøller med en samlet effekt på op til 200 MW inden for
det udpegede undersøgelsesområde. Der bør holdes tilstrækkelig afstand mellem de enkelte vindmøller, så de ikke tager
for meget af vinden fra hinanden, og så der ikke skabes turbulens, hvilket kan ødelægge vindmøllerne.
For Smålandsfarvandet Havmøllepark er hovedforslaget beskrevet som worst case ved opstilling af enten 3 MW eller 10
MW møller med tilhørende landanlæg. Det drejer sig om dels
20 stk. 10 MW havmøller med totalhøjde 220 meter, og dels

Omø:
Vejrø:
Sjælland, Stigsnæs:
Lolland:
Langeland:

4,0
5,4
7,9
9,0
13,0

km
km
km
km
km

Kort 3.1 Opstillingsområdet

Kort 3.2 Opstillingsmønster 20 stk. 10 MW-havmøller

Worst case

I vurderingen af den visuelle påvirkning er der taget udgangspunkt i, at hele undersøgelsesområdet bliver udnyttet (worst
case), og havmølleparken får dermed en udbredelse i et område, der strækker sig over 10,1 km gange 11,0 km. De to opstillingsmønstre for 10 henholdsvis 3 MW møller er valgt, blandt andet for at kunne vurdere den visuelle effekt af at placere maksimalt antal (3 MW møller) og maksimal møllestørrelse (10 MW

Kort 3.3 Opstillingsmønster 66 stk. 3 MW-havmøller
N

N

3.2.1

N

Søkabel

10,1 km

LÆSØ
11,0 km
STENSNÆS

2SVWLOOLQJVRPUnGHWHULQGVNU QNHWLIRUKROGWLOXQGHUV¡JHOVHVRPUnGHWVRPHUYLVWSnNRUWLGHWHWV¡NDEHOSDVVHUHU
JHQQHPXQGHUV¡JHOVHVRPUnGHW'HUIULKROGHVHQEHVN\WWHOVHV]RQHRPNULQJNDEOHUQHKYRULGHULNNHRSVWLOOHVYLQGP¡Oler.
6

7\YH0:KDYP¡OOHURSVWLOOHWSn¿UHU NNHUPHG
RJLKYHUU NNH'HQ¡VWOLJVWHYLQGP¡OOHVWnUSnVW¡UUHDIVWDQGDIGH¡YULJHSnJUXQGDINDEHONRUULGRUHQ5 NNHUQHHU
RULHQWHUHWV\G¡VWQRUGYHVW'HUHUFLUNDPHWHUPHOOHP
YLQGP¡OOHUQHRJPHWHUPHOOHPU NNHUQH

VWN0:KDYP¡OOHURSVWLOOHWSnV\YSDUDOOHOOHU NNHU
PHGYLQGP¡OOHULKYHUU NNH5 NNHUQHKDUHQK OGQLQJSnFLUNDJUDGHUV\GV\GYHVWQRUGQRUG¡VW'HUHUFLUND
PHWHUPHOOHPYLQGP¡OOHUQHRJPHWHUPHOOHPU Nkerne.

møller) ved en maksimal udbredelse af havmølleparken. Worst
case forudsætningerne om udnyttelse af hele undersøgelsesområdet medfører, at hovedforslagets areal og horisontale udbredelse er større end den havmøllepark, der måtte blive realiseret.
Vurderingerne af disse ”worst case” opstillinger af henholdsvis 10 MW og 3 MW møller er suppleret med eksempler på realistiske opstillinger i argumenterede delområder. I disse eksempler er der vist opstillinger af samlet 200 MW ved anvendelse af 3 MW, 6 MW og 10 MW havmøller. Se afsnit 6.3 Visuelle eksempler.
Der er i begrænset omfang arbejdet med modellering af opstillingsmønstre. Modelleringerne præsenteres for at kunne illustrere eksempler på realistiske opstillinger, som tager hensyn
til eventuelle forhindringer i undersøgelsesområderne, realistiske krav til omfang af havmølleparkerne og æstetiske hensyn.
For at illustrere muligheden for at indskrænke havmølleparkens horisontale udbredelse, er der udarbejdet visuelle eksempler på opstillinger benævnt ”realistiske opstillinger”. De visuelle
eksempler er udarbejdet for både 3 MW- og 10 MW-havmøller.
For at illustrere konsekvenserne af valg af en mellemstørrelse mølle, er der udarbejdet visuelle eksempler for realistisk
opstilling af en 6 MW-vindmølle.
De visuelle eksempler på realistiske opstillingsmønstre og
valg af en anden vindmøllestørrelse er præsenteret i afsnit
6.3 Visuelle eksempler.
I afsnit 10 Afværgeforanstaltninger beskrives afværgeforanstaltninger med generelle anbefalinger til æstetiske hensyn,
som yderligere kan afværge den visuelle påvirkning i forhold
til worst case opstillingerne.

Tabel 3.1 Vindmøllestørrelser
Effekt
Navhøjde
Rotordiameter
MW
meter
meter
10
3
6

125
81
102

190
112
154

Totalhøjde
meter
220
137
179

10 MW-vindmøllen er endnu ikke færdigudviklet, og den visuelle påvirkning er derfor baseret på modeltegninger med tilpassede dimensioner. Herudover er der arbejdet med visuelle
eksempler på opstilling af 6 MW møller, som er en mellemløsning i forhold til 3 og 10 MW møllerne.
Havmøllerne fremstår i traditionelt dansk design med tre vinger og konisk rørtårn. Det er forudsat, at alle vindmøller i parken
er lige store, så der ikke står forskellige vindmølletyper i parken.

Harmoniforhold
Det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens navhøjGHRJURWRUHQVGLDPHWHUVH¿JXUNDOGHVKDUPRQLIRUKROdet. Harmoniforholdet har betydning for, om en vindmølle opfattes harmonisk.

Figur 3.1 Principtegning af vindmølle

De nye, store vindmølletyper har en mere slank karakter end
ældre modeller. De kan derfor visuelt bedre bære lange vinger
og dermed et større harmoniforhold. Reference /1/
Set hen over åbent vand er der intet til at skjule eller ændre harmoniforholdet. Derfor har harmoniforholdet større betydning på havet end på land, hvor terræn og bevoksning kan
skjule dele af vindmøllerne. Omvendt har afstanden til kysten
betydning for, hvor tydeligt man kan opfatte tårn og vinger.
Ved større afstande spiller harmoniforholdet derfor en mindre
rolle, end når vindmøllerne opleves tæt på.
Dertil kommer, at vindmøller i opstillinger med mere end én
række vil blive oplevet bag hinanden, hvilket erfaringsmæssigt
har vist sig at tage fokus fra oplevelsen af den enkelte vindmølles harmoniforhold.
Harmoniforholdet for 10 MW-vindmøllen er 1:1,52 og for
3 MW-vindmøllen 1:1,38.

Fundering - synlige dele
+DYP¡OOHUQHYLOVWnSnHWIXQGDPHQWGHUNDQKDYHÀHUHIRUskellige udformninger, afhængig af bundforhold og havdybder.
Der forventes ikke at være store forskelle på den synlige del

Figur 3.2 To forskellige iskonus og arbejdsplatform

Rotordiameter

Rotor

 $UHDONRQÀLNWHU

Nacelle
Nav

Et søkabel passerer gennem den østlige del af undersøgelsesområdet fra nord-nordøst til syd-sydvest, se kort 3.1. Kablerne forbinder det nordvestlige Lolland med Stigsnæs.
Søkabler er typisk omgivet af en beskyttelseszone på 200
meter, hvor der er forbud mod ankring, sandsugning og brug
af bundslæbende redskaber.
Beskyttelseszonen friholdes for havmøller. Derfor er opstillingsområdet delt i en større vestlig og en mindre østlig del.

3.2.3 Havmøllerne
Der er i denne baggrundsrapport arbejdet med to typer havmøller, som hver især repræsenterer worst case for henholdsvis antal og højde. En stor vindmølle på 10 MW og en mindre
vindmølle på 3 MW, se tabel 3.1.

Nav og nacelle
Totalhøjde

Vinger

Navhøjde
Tårn

Platform
Iskonus

7

af fundamenterne over vandlinjen, men mindre forskelle i designet kan forekomme.
Fælles for de synlige dele af havmøllerne vil være en anløbsbro/platform med et sikkerhedsgelænder rundt om havmøllen
ved døren nederst på tårnet og en issikring, formentlig i form
som en konus. Konussen kan både være smallest foroven og
forneden. På meget lavt vand vil den normalt være smallest
foroven, men ved større vanddybder kan den have begge udIRUPQLQJHUVH¿JXU

3.2.4 Landanlæg
I forbindelse med nettilslutning af havmølleparken til det eksisterende elnet vil det være nødvendigt at udbygge elforsyningsnettet på land. Et søkabel fra havmølleparken føres i land
på Stigsnæs’ sydkyst enten ved Østerhoved eller Klintevej ved
GHQ¡VWOLJHVLGHDIUDI¿QDGHULHW'HUHUXGODJWHWNDEHORJVWDtionstracé fra de to mulige ilandføringspunkter ved kysten frem
til det eksisterende stationsanlæg ved Stigsnæsværket, se kort
2.1. Der etableres eventuelt en kystnær 132/33 kV transformerstation tæt på kysten ved et af ilandføringspunkterne.
Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende anlæg på land vil blandt andet afhænge af størrelsen af havmølleparken. Forhold omkring den visuelle påvirkning fra landanlæg er nærmere beskrevet i kapitel 7
Landanlæg.

3.3 Alternativer
I VVM-redegørelsen for Smålandsfarvandet Havmøllepark indgår hovedforslaget illustreret ved worst case opstillinger af
200 MW havmøllepark ved anvendelse af enten 3 MW eller 10
MW møller. Der indgår ikke alternativer udover det obligatoriske 0-alternativ.

3.3.1 0-alternativet
0-alternativet er den situation, hvor der ikke opstilles en havmøllepark med tilhørende landanlæg. I denne rapport svarer
0-alternativet til eksisterende forhold.
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4 Baggrund
4.1 Metode
Placering af havmølleparken i Smålandsfarvandet vil påvirke
oplevelsen af landskabet set fra øerne i farvandet og de omgivende kyster på Sjælland, Lolland, Langeland og Fyn

4.1.1 Litteratur- og kortstudier
I forbindelse med landskabsanalysen er der foretaget omfattende litteratur- og kortstudier, og i beskrivelsen af de eksisterende forhold refereres løbende til relevante kilder, hvor det er
fundet hensigtsmæssigt.

Arealinteresser
Som en del af analyserne er inddraget kommuneplanerne for
de tre berørte kommuner: Slagelse, Lolland og Langeland. Det
er kun Slagelse Kommune, som påvirkes direkte i form af landanlæg, mens Lolland og Langeland Kommuner og kommunerne på større afstand udelukkende påvirkes visuelt.
Kommunale arealinteresser og nationale udpegninger er beskrevet i den tekniske baggrundsrapport Smålandsfarvandet
+DYP¡OOHSDUN $UHDOLQWHUHVVHU udarbejdet af Rambøll. Reference /4/

4.1.2 Landskabskaraktermetoden
Påvirkningen af landskabsoplevelsen i kystforlandet er analyseret ud fra en forenklet udgave af landskabskaraktermetoden. Reference /3/. I denne rapport beskrives landskabets dannelse og arealanvendelse, og påvirkningen af de landskabelige interesser. Rapporten omfatter ikke strategiske overvejelser for fremtidig planlægning eller indarbejdelse af analysens
resultater i kommuneplaner.
To af de berørte kommuner, Slagelse og Langeland, har gennemført en landskabskarakterkortlægning. Referencer /5 + 6/.
Beskrivelserne i denne rapport er derfor udarbejdet på baggrund af en kombination af landskabskarakterkortlægningen,
hvor den foreligger, litteratur, kortstudier og besigtigelse af
landskabet Reference /7+8/
Der arbejdes i denne rapport med et mindre detaljeret niveau i inddelingen af landskabet end den, landskabskaraktermetoden beskriver. Slagelse og Langeland kommuners indde-

ling i mange mindre landskabskarakterområder er ikke benyttet her ud fra en betragtning om, at detaljeringsgraden er for
høj i forhold til størrelsen af det påvirkede område. Da fokus
for denne undersøgelse er havmøllernes påvirkning af farvande, øer og kyster omkring projektområdet, er kysterne inddelt
i strækninger med hver deres overordnede karakter.

Kystforlandet
.\VWIRUODQGHW HU GH¿QHUHW VRP GHQ GHO DI HW N\VWQ UW ODQGskab, hvorfra der er visuel sammenhæng med den tilstødenGHYDQGÀDGHVDPWLGLJPHGDWWHUU QK OGQLQJHQHURULHQWHret mod kysten.
Havmøllerne kan stedvis blive synlige uden for kystforlandet,
men det er i kystforlandet, at den visuelle påvirkning kan blive markant. Visualiseringer og vurderinger er derfor begrænset til disse landskaber.

1DWXURJNXOWXUJHRJUD¿RJYLVXHOOHIRUKROG
For de enkelte kyststrækninger er der lavet en naturgeogra¿VNDQDO\VHGHUNRUWO JJHURJEHVNULYHUODQGVNDEHWVGDQQHOse og terrænformer, svarende til landskabskaraktermetoden.
'HUWLONRPPHUHQNXOWXUJHRJUD¿VNDQDO\VHVRPNRUWO JJHU
og beskriver bevoksning, dyrkningsform, bebyggelsesstrukturer, rekreative interesser, kulturhistoriske helheder og enkeltelementer samt tekniske anlæg.
Endelig er der gennem registrering og kortstudier lavet en
synlighedsanalyse, som analyserer de rumligt visuelle forhold
langs de enkelte kyststrækninger med henblik på at kunne vurdere, hvorfra og i hvor høj grad havmøllerne vil blive synlige.
På baggrund af analyserne er kystlandskabernes karakter
EHVNUHYHWGHVnUEDUHVWHGHUHULGHQWL¿FHUHWRJGHUHUXGYDOJW
punkter, hvorfra havmølleparken er visualiseret.
Den visuelle påvirkning af landskabsoplevelsen er til slut vurderet ud fra de udarbejdede visualiseringer og synlighedsanalysen.

Øvrige vindmøller
I landskabsanalysen omtales udelukkende eksisterende og
planlagte vindmøller på land med totalhøjder på over 100 meter. Eksisterende havmøller ved Vindeby samt vindmøller ved
Tjørneby er dog medtaget i analysen, idet de er synlige i kystlandskabet og fra visse kyststrækninger kan ses i sammenhæng med de planlagte vindmøller.

4.1.3 Afstandszoner
Regeringens energiaftale fra marts 2012 indebærer blandt andet, at der inden 2020 skal opstilles 450 MW kystnære havmøl-

OHUL'DQPDUN,GHQIRUELQGHOVHGH¿QHUHVN\VWQ UKHGVRPDIVWDQGHSnPHOOHP¿UHRJNPIUDN\VWHQ8QGHUV¡JHOVHVRPrådet for Smålandsfarvandet Havmøllepark er et sådant nærkystprojekt. Reference /9/

)DVWO JJHOVHDI]RQHDIJU QVQLQJ
Der er mange faktorer, som har betydning for havmøllernes
synlighed. På grund af sin placering midt i Smålandsfarvandet
med de mange øer og kyster, der omkranser farvandet, vil parken ofte opleves i samspil med modstående kyster, og vindP¡OOHUQHYLOÀHUHVWHGHUVW¡UUHOVHVP VVLJWNXQQHV WWHVLUHlation til kystlandskabet og øvrige tekniske elementer.
Derfor arbejdes med zoneafgrænsningsafstande som en
mellemting mellem land- og havplacerede vindmøller. Møllerne vil både opleves i samspil med kystforlandet, ved fri sigt
over havet, og i samspil med kyster og landbaserede elementer på modstående kyster på Lolland, småøerne, Langeland
og Sjælland.
Hvis man tager udgangspunkt i de seneste rapporter om store
vindmøller på land og på havet vil de ydre grænser for en 220
meter mølle på land være 6,8 km for nærzonen og 15 km for
mellemzonen, mens de på vand vil være henholdsvis 16 km for
nærzonen og 35,5 km for mellemzonen. Reference /1 og 17/
Grænsen i denne rapport er fastlagt på følgende baggrunde:


=RQHUQHVNDOUHSU VHQWHUHV\QOLJKHGHQIRUEnGH
MW og 10 MW møllernes højder på 137 og 220 meter.



=RQHUQHHUWLOSDVVHWGHQDNWXHOOHORNDOLWHWN\VWnærhed. De nærmeste øer Omø og Vejrø er indeholdt i nærzonen, da man herfra har frit udsyn til
havmølleparken.



+DYP¡OOHSDUNHQL6PnODQGVIDUYDQGHWKDUHQPHJHW
stor horisontal udbredelse og indeholder et stort
antal møller. Derfor er grænserne øget i forhold til
grænserne for landvindmøller.



'HN\VWQ UHYLQGP¡OOHURSOHYHVVHWRYHUPLQLPXP
¿UHNLORPHWHUnEHQWKDY0DQJHY VHQWOLJHEHWUDJWQLQJVSXQNWHU¿QGHVSnVHOYHN\VWHUQHKYRUP¡OOHparkerne vil opleves som stående på åbent hav, og
derfor er grænsen for især nærzonen øget, så de
ikke baseres udelukkende på de almindelige grænVHUIRUODQGP¡OOHU'H¿UHNLORPHWHUIULWKDYPHOOHP
9

nærmeste kyster og havmøllerne, tillægges i en
vis grad. Eksempelvis kan en 220 meter høj vindP¡OOHVRPVWnU¿UHNLORPHWHUIUDN\VWHQRSOHYHV
som en 110 meter høj vindmølle stående på kysten,
QnUEHWUDJWQLQJVSXQNWHWOLJJHU¿UHNLORPHWHULQGHL
land.


9HGIDVWO JJHOVHDIJU QVHQPHOOHPPHOOHP]RQHQ
og fjernzonen er sigtbarhedsstatistikker inddraget.
19 km grænsen repræsenterer grænsen for ”meget
god sigtbarhed”, som for Østersøens vedkommende drejer sig om 7,4 % af årets dage. Det vil sige,
at havmøllerne sjældent opleves tydeligt på afstande over 19 km, og det er derfor rimeligt at sætte grænsen for alle størrelser vindmøller ved de 19
km. Reference /14/

I forbindelse med vurdering af påvirkning af landskabelige interesser ved placering af en kystnær havmøllepark i Smålandsfarvandet er analysen af påvirkningen af landskabsoplevelsen
opdelt i tre zoner:
Nærzone:
Mellemzone:
Fjernzone:

0-8 km
8-19 km
19+ km

1 U]RQHQNP
I nærzonen er havmøllerne meget markante og dominerende.
Vindmøllernes store dimensioner overgår alle andre elemenWHUERUWVHWIUDYDQGÀDGHQ
Sigtbarheden spiller en mindre rolle, og havmøllerne vil ud til
DIVWDQGHSn¿UHNLORPHWHUNXQQHVHVRJVnSnGDJHPHGGnUlig sigt. Detaljer ved vindmøllernes udformning og farve kan
opfattes. Inden for nærzonen ligger Omø, Vejrø og sydspidsen af Agersø.

Mellemzonen 8 - 19 km
I mellemzonen vil havmøllerne stadig være markante, men
sjældent dominerende.
Sigtbarheden spiller en stor rolle, så der vil være mange dage,
hvor dis mere eller mindre vil begrænse synligheden af vindmøllerne. På afstande på op til 19 km vil vindmøllerne kunne
opleves ved moderat og god sigt.
Vindmøllernes design vil kun opleves overordnet. Beskuerens placering i forhold til kysten eller til bevoksning og bygninger er væsentlig, da vindmøllerne kan blive skjult bag elementer på land.
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I opstillingsområdets mellemzone ligger blandt andet Sjællands Storebæltskyst mellem Stigsnæs og Eskildstrup Overdrev sydøst for Korsør, Den Sydsjællandske Dobbeltkyst mellem Stigsnæs og Bisserup Strand, Femø og Fejø, det nordvestlige Lolland og den nordlige del af Langeland.

Fjernzonen over 19 km
I fjernzonen er synligheden og dermed oplevelsen af havmøllerne mest markant fra steder, hvor man har uhindret sigt over
YDQGÀDGHQIRUHNVHPSHOIUDEDNNHUKYRUPDQNDQVHXGRYHU
YDQGÀDGHQ6LJWEDUKHGHQVSLOOHUHQDIJ¡UHQGHUROOHRJLI¡OJH
sigtbarhedsstatistikker vil der cirka 27 dage om året være mulighed for sigt ud over 19 kilometer. Reference /14/

4.1.4 Feltundersøgelser
På baggrund af kort- og litteraturstudier er landskaberne inddelt i kyststrækninger med hver deres overordnede karakter.
Områderne er besigtiget ved kørsel og til fods i forbindelse
med fotooptagelser til visualiseringerne. Herved er der foretaget registreringer, som sammen med indlæg fra debatfasen
har suppleret skrivebordsanalyserne for en helstøbt beskrivelse af karakterområderne.

4.1.5 Visualisering
Fotografering
'HDQYHQGWHIRWRJUD¿HUWLOYLVXDOLVHULQJHUQHHURSWDJHWPHGGLgitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik på 50 mm brændvidde. Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordinaWHU)RWRJUD¿HUQHHURSWDJHWLPDMRJMXQL
Der er så vidt muligt fotograferet på dage med solrigt vejr
og god sigtbarhed, men det har ikke været muligt at optage
samtlige billeder på dage med optimal sigtbarhed.
For at illustrere synligheden af havmøllerne på dage med lav
VLJWEDUKHGHUIRWRJUD¿HWIUD$JHUV¡ELOOHGPDQLSXOHUHWVnGHW
ligner diset vejr.
For at illustrere oplevelsen af havmøllerne på dage med gråvejr er der på samme måde lavet en visualisering fra Nordstrand på Langeland, hvor vindmøllerne er belyst med diffust
lys og vist mod en gråvejrshimmel.
For at illustrere oplevelsen af havmøllernes markeringslys er
der optaget fotos om natten fra to fotopunkter: Ørespids på
Omø og sommerhusområdet Snøde Strand på Langeland. Fotos er optaget efter mørkets frembrud, frem for blot at mørklægge et dagslysbillede. Dette er gjort for at give et mere re-

alistisk billede af, hvordan belysningen af havmøllerne opleves
LP¡UNHLVDPVSLOPHGGHQ¡YULJHEHO\VQLQJIUDVNLEVWUD¿NI\U
og tekniske anlæg.

Panoramavisualisering
I denne rapport er der udarbejdet enkelte panoramaer, der
dækker en vinkel på 51 grader på hver side af et opslag. I alt
dækker de således 102 grader af synsvinklen. Dette er gjort
for at vise samtlige vindmøller i parken og det store landskab,
som de indgår i. Det menneskelige øje vil normalt opfatte en
vinkel på cirka 40 grader skarpt. For at opleve landskabets
former i et udsnit af horisonten på 102 grader, skal man således dreje hovedet. Man vil dog oftest ubevidst lade øjnene panorere over udsigten, og dermed have en bevidsthed om hele udsigten, selv om man kun fokuserer på en begrænset del
af landskabet.

Visualiseringer
Alle visualiseringer er udført i programmet WindPRO 2.9, hvor
havmøllerne er placeret ud fra kendte elementer i kystlandskabet. Det drejer sig især om øernes udbredelse, eksisterende vindmøller, fyr, skorstene og bygninger. Om natten er visualiseringerne rettet ind efter kontrolpunkter som kendte fyr
og stjernerne.
Hvor de eksisterende vindmøller på de optagne fotos er utydelige på grund af vejrforholdene eller afstanden, er de genoptegnet. Det kan de også være for at gengive en rotorstilling,
der illustrerer ”mest markante tilfælde” for både de planlagte havmøller og de eksisterende vindmøller i kystlandskabet.
Endvidere vil vindmøllerne ofte være gengivet overdrevent
tydelige på visualiseringerne sammenlignet med et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne vurdere vindmøllernes indvirkning på landskabet i worst case-situationer, hvor man har
en usædvanlig god sigtbarhed.
(QGYLGHUHHUGHWJMRUWIRUGL¡MHWNDQVNHOQHODQJWÀHUHQXDQFHUHQGHWIRWRJUD¿RJ¡MHWNDQGHUYHGVNHOQHHQOLOOHNRQtrast mellem omgivelser og vindmøller. Hvis denne evne skal
visualiseres på et foto, vil det vise vindmøllerne meget utydeligt. En overdrivelse af vindmøllerne vil derfor mere korrekt
gengive oplevelsen med det menneskelige øje. Ligeledes er
rotorerne på vindmøllerne vendt mod kameraet på alle visualiseringerne, så rotoren er størst muligt, hvilket vil illustrere
worst case af den visuelle påvirkning.

Ideel betragtningsafstand
For at visualiseringerne skal være sammenlignelige er de alle
gengivet i samme forstørrelse. Med den givne forstørrelse i en

A3-rapport vil en betragtningsafstand på 47 cm svare bedst til
oplevelsen fra betragtningspunktet, hvad enten man ser på en
enkelt side eller på hele opslaget. Hvis rapporten udskrives i
A4-format, skal betragtningsafstanden være 32 cm.

4.2 Konsekvensanalyse
4.2.1 Kriterier for kategorisering
af virkninger på miljøet
I vurderingerne af den visuelle påvirkning af landskabet er der
JMRUWEUXJDII¡OJHQGHNULWHULHU,QWHQVLWHWJHRJUD¿VNXGEUHdelse, varighed, følsomhed af receptor (i denne rapport landskabets sårbarhed) og overordnet betydning af påvirkning,
som også er benyttet i VVM-redegørelsens øvrige baggrundsrapporter.
Brugen af disse kriterier for den visuelle påvirkning af landskabet er nærmere beskrevet herunder.

Intensitet
Intensiteten af den visuelle påvirkning af en given del af landskabet vil variere med graden af vindmøllernes eller de tilhørende landanlægs synlighed, deres udbredelse i synsfeltet og
deres skala i forhold til det omgivende landskab. Vindmøllernes
eller landanlæggenes skala afhænger af, på hvilken afstand de
opleves. Tendensen vil være, at når man er tæt på anlæggene, vil deres skala overgå de øvrige omgivelser og virke dominerende. Da skala er et relativt begreb, er det dog ikke givet,
at det altid forholder sig sådan.
Står man tæt på et stort lokalt element i landskabet, som for
eksempel et kraftværk, kan vindmøller eller landanlæg sammenholdt med dette forekomme mindre.
Intensiteten af den visuelle påvirkning af udsigten fra et visualiseringspunkt eller et landskab beskrives med termerne:





Ingen/Ubetydelig
Lille
Mellem
Stor

Termerne er skitseret i tabel 4.1.

*HRJUD¿VNXGEUHGHOVH
'HQ JHRJUD¿VNH XGEUHGHOVH DI SnYLUNQLQJHQ EHVNULYHV YHG
hjælp af visualiseringer og kort, som viser terræn, bevoks-

7DEHO.ULWHULHUIRULQWHQVLWHWXGEUHGHOVHRJYDULJKHGDISnYLUNQLQJHUSnPLOM¡HW
Tilpasset visuel påvirkning af landskabet.
Intensitet af påvirkning
Ingen/ubetydelig:
Havmøllerne er ikke synlige, eller enkelte vingespidser ses bag terræn eller bevoksning.
Lille:
Kun en enkelt eller ganske få havmøller er synlige, eller flere havmøller er synlige, men på en så
stor afstand, at de underordner sig de øvrige landskabselementer og indgår som en del af baggrundsbilledet.
Mellem:
Havmøllerne er delvist afskærmet af terræn og er skalamæssigt ligeværdige med de øvrige landskabselementer. Mølleparken kan også være fuldt synlig, men have en lille horisontal udbredelse og
stå på en sådan afstand, at de skalamæssigt er ligeværdige med øvrige landskabselementer.
Stor:
Havmølleparken er fuldt eller næsten fuldt synlig, overgår i skala de øvrige landskabselementer og
har en stor horisontal udbredelse.
Geografisk udbredelse af påvirkning
Lokal:
Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet.
Regional:
Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet og op til ca. 20 km uden for projektområdet.
National:
Påvirkninger vil være begrænset til dansk territorium.
Grænseoverskridende: Påvirkningen vil brede sig uden for Danmark.
Varighed af påvirkning*
Kort:
Påvirkningen vil ske under og umiddelbart efter anlægsfasen men vil stoppe i det øjeblik, den påvirkende aktivitet stopper.
Mellemlang:
Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen og indtil tre år efter.
Lang:
Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen og fortsætte i en længere periode efter (> 3 år).
Permanent/irreversibel: Påvirkningen vil være permanent.
9LUNQLQJHUGHUIRUHNRPPHULGULIWVIDVHQYLOVRPXGJDQJVSXQNWDOWLGY UHODQJ

Tabel 4.2 Kriterier for sårbarhed
Lav:
Et landskab eller landskabselement, som er robust over for den visuelle påvirkning, og som vil vende tilbage til før-effekt-status, når vindmøllerne nedtages.
Mellem:
Et landskab eller landskabselement, som er sårbart over for den visuelle påvirkning, men som vil
vende tilbage til før-effekt-status, når vindmøllerne nedtages.
Høj:
Et landskab eller landskabselement, som er sårbart over for den visuelle påvirkning, som fysisk ændres af anlægsarbejder og som ikke umiddelbart kan gendannes til før-effekt-status.
6RPXGJDQJVSXQNWYLOGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJRSK¡UHYHGQHGWDJQLQJDIKDYP¡OOHUQHRJGHUPHGYLOVnUEDUKHGHQDOGULJY UHK¡M

Tabel 4.3 Kriterier for overordnet betydning af miljøpåvirkningen
Neutral/uden påvirkning Ingen påvirkning i forhold til status quo.
Ubetydelig påvirkning:

Visuel påvirkning af ubetydelig intensitet af landskaber med mellem sårbarhed, eller af lille intensitet af landskaber med lav sårbarhed med op til regional udbredelse helt uden irreversible effekter.

Mindre påvirkning:

Visuel påvirkning af lille intensitet af landskaber med mellem sårbarhed, eller af mellem intensitet af
landskaber med lav sårbarhed, med op til regional udbredelse helt uden irreversible effekter.

Moderat påvirkning:

Visuel påvirkning af mellem intensitet af landskaber med mellem sårbarhed eller af stor intensitet af
landskaber med lav sårbarhed, med op til regional udbredelse helt uden irreversible effekter.

Væsentlig påvirkning:

Visuel påvirkning af stor intensitet af landskaber med mellem sårbarhed med op til regional udbredelse helt uden irreversible effekter.
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ning, bymæssig bebyggelse og andet, der kan have betydning
for vindmøllers eller landanlægs synlighed. Der udarbejdes på
dette grundlag et synlighedskort, som sandsynliggør fra hvor
stor en del af landskabet, vindmøllerne vil blive synlige.

Varighed
Varigheden af den visuelle påvirkning vil spænde fra anlægsfasen over driftsfasen til eventuel nedtagning af havmøllerne
og demontering af landanlæg. Den forventede levetid for nærkystmøllerne på 30 år beskrives som lang, men ikke permanent/irreversibel. Da varigheden af påvirkningen ikke varierer
fra område til område, er dette først behandlet nærmere i kapitel 8 Vurdering af påvirkningen af landskabet.

4.2.2 Landskabets sårbarhed
Følsomhed af receptor
Følsomhed af receptor er i denne rapport landskabets sårbarhed.
Det kan være et landskab, der som helhed er vurderet sårbart
eller et særligt landskabselement, som er sårbart over for den
visuelle påvirkning fra nærkystmøller eller tilhørende landanlæg.
Eksempler på sårbare elementer er markante geologiske terrænformer. Oplevelsen af terrænet kan blive forstyrret, hvis det
ses i sammenhæng med store tekniske anlæg som vindmøller.
Oplevelsen af kystlandskaber og modstående kyster samt landskaber karakteriseret ved en stor grad af uberørthed/naturpræg
kan også være sårbare. Et eksempel er oplevelsen af åbent hav.
Et landskabs skala kan også blive påvirket af store tekniske elementer som store havmøller. Erfaringsmæssigt er landskaber med
en sammensat karakter og lille skala mere sårbare over for store
tekniske anlæg som vindmøller end landskaber med en stor skala.

4.2.3 Overordnet påvirkning
Den overordnede betydning af en påvirkning er vurderet på
grundlag af kriterierne beskrevet ovenfor sammenholdt med
enkelte landskabsdeles eller landskabselementers følsomhed.

Vurdering af landskaber og enkeltlokaliteter
Påvirkningerne er vurderet både for det enkelte visualiseringspunkt og for de beskrevne kyststrækninger. Fra et enkelt punkt
kan der være en væsentlig påvirkning, mens påvirkningen af
oplevelsen fra et kystlandskab som helhed kan være mindre.
Vurderingen af den visuelle påvirkning af et kystlandskab baVHUHVSnÀHUHYLVXDOLVHULQJVSXQNWHUVDPPHQKROGWPHGHQNRUWlægning af graden af synlighed fra kystlandskabet.
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4.2.4 Kilder til påvirkning af miljøet
Den visuelle påvirkning af omkringliggende farvande, kyster
RJN\VWIRUODQGHNRPPHUIUDÀHUHNLOGHUVRPDOOHNDQSnYLUNH
landskabsforhold og rekreative interesser.

6LNNHUKHGVDIP UNQLQJ
Den visuelle sikkerhedsafmærkning (belysning og farve) af
havmøllerne er nødvendig i forhold til luftfart og sejlads. Se
afsnit 4.3.2 Sikkerhedsafmærkning af havmøllerne. Belysningen har betydning i kraft af sin styrke, farve, blink og brydningen af nattemørket.
Sikkerhedsafmærkningen omfatter også farven på tårnet og
vingerne. Den lysegrå farve, som tårn og vinger males med,
har betydning for vindmøllernes synlighed, og dermed for luftfartssikkerheden, men også for den visuelle påvirkning af omgivelserne. Den gule farve nederst på tårnet har betydning for
sejlladssikkerheden og i mindre grad for den visuelle påvirkning af omgivelserne.

%HY JHOVH
Møllevingerne roterer med en given omdrejningshastighed,
som varierer i forhold til vindstyrken. Vingernes bevægelser
øger synligheden, som vil være større end for et statisk objekt.
Ved defekter kan enkelte vindmøller standse og på den måde visuelt skille sig ud i en periode.

2SVWLOOLQJVP¡QVWHUDQWDORJVW¡UUHOVH
Havmøllernes opstillingsmønster, antal og størrelse har betydning for påvirkningen af oplevelsen af omgivelserne. Særligt
den horisontale udbredelse af parken har betydning for den visuelle påvirkning af oplevelsen fra kystforlandet og baglandet.
En opstilling med få, men store, vindmøller kan opleves meget forskellig fra en opstilling med tilsvarende installeret effekt, blot fordelt på mange mindre vindmøller.
Når mange vindmøller opstilles samlet i en park, har det beW\GQLQJRPYLQGP¡OOHUQHRSOHYHVLHWNODUWDÀ VHOLJWP¡QVWHU
RPÀHUHYLQGP¡OOHURSOHYHVVWnHQGHURGHWEDJKLQDQGHQHOOHU
om rækker ses og opleves på langs eller tværs.
Afstanden fra havmøllerne til receptorerne (de påvirkede
landskaber eller landskabselementer) har også betydning for
oplevelsen. Jo tættere på, des større visuel påvirkning.

Skyggekast
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen
RYHUHQÀDGHKYRUPDQRSKROGHUVLJ'HWHUJHQHYLUNQLQJHQ
fra vindmøllevingernes passage mellem solen og opholdsare-

alet. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og
møllevingerne skal samtidig rotere. Skyggekastets omfang afhænger af:
 +YRUVROHQVWnUSnKLPOHQ
 2PGHWEO VHURJKYRUIUD
 $QWDOOHWDIYLQGP¡OOHULHQJUXSSHRJGHUHVSODFHULQJL
forhold til omgivelserne
 9LQGP¡OOHQVURWRUGLDPHWHU
 'HWRSRJUD¿VNHIRUKROG
 9HGKYLONHYLQGKDVWLJKHGHUYLQGP¡OOHQSURGXFHUHU
Når vindmøllevingen passerer solen, opleves det kortvarige
skyggekast på et opholdsareal som et kort blink. Jo tættere
man er på vindmøllen, jo bredere opleves vingen, og jo lænJHUH EOLYHU EOLQNHW (U PDQ Sn VW¡UUH DIVWDQGH HQG ¿UH JDQge vindmøllens totalhøjde, vil vingen dog dække mindre end
halvdelen af solskivens diameter. Skyggen opleves derfor som
uskarp og diffus, en oplevelse, der forstærkes med afstanden.
For en 10 MW-vindmølle med totalhøjde 220 meter vil skyggekastet således blive stadig mere diffust på afstande større
end 880 meter.
Når solen står lavere end tre grader på jorden, opleves skyggekast erfaringsmæssigt ikke. Med en 10 MW-vindmølle med
totalhøjde 220 meter vil skyggekast teoretisk kunne opleves
ud til afstande på 4,2 kilometer. Da undersøgelsesområdet ligJHUPLQLPXP¿UHNLORPHWHUIUDQ UPHVWHN\VWYLOVN\JJHNDVW
ikke påvirke oplevelsen af miljøet på land. Ved en afstand på
to kilometer vil skyggen formentlig allerede være så diffus, at
der ikke vil opleves genevirkning. Reference /13/

5HÀHNVHU
9LQGP¡OOHUQHVUHÀHNVLRQDIVROO\VLV UIUDYLQJHUQHHUHWI nomen, som under særlige vejrforhold kan være et problem for
QDERHUWLOYLQGP¡OOHU5HÀHNVLRQHQRSVWnULV UYHGYLVVHNRPbinationer af nedbør og sollys. Vindmøllevinger skal have en
JODWRYHUÀDGHIRUDWSURGXFHUHRSWLPDOWRJIRUDWDIYLVHVQDYV
'HWNDQUHVXOWHUHLÀDGHUVRPNDQJLYHUHÀHNVLRQHU3UREOHPHWHULGDJPLQLPHUHWJHQQHPRYHUÀDGHEHKDQGOLQJHUWLOPHget lave glanstal omkring 30, der med de nuværende metoGHUHUGHWQ UPHVWHPDQNDQNRPPHHQDQWLUHÀHNVEHKDQGOLQJ,O¡EHWDIYLQGP¡OOHQVI¡UVWHOHYHnUKDOYHUHVUHÀHNVYLUNQLQJHQHQGYLGHUHIRUGLRYHUÀDGHQEOLYHUPHUHPDWDISnYLUNningen af vind og vejr. Moderne møllevingers udformning med
NUXPPHRYHUÀDGHUJ¡UGHVXGHQDWHYHQWXHOOHUHÀHNVHUVSUHdes jævnt i vilkårlige retninger. Reference /29/

Kumulativ effekt

)LJXU/\VDIP UNQLQJIRUOXIWIDUWRJVHMOODGVVLNNHUKHG
Skitse af lysafmærkning for luftfart- og sejladssikkerhed for 10 MW havmøller i hjørner og i knæk

DAG

Hvis havmølleparken opleves sammen med andre tekniske anlæg, kan den kumulative effekt blive så væsentlig, at en ellers
moderat påvirkning øges. Omvendt kan et landskab, der i forvejen er massivt påvirket af tekniske anlæg være mindre sårbart over for den visuelle påvirkning fra havmøller. Oplevelsen
vil afhænge af situationen.

NAT

/\VDIP UNQLQJIRUOXIWWUD¿NGDJ
2 stk. 360 graders synlighed (kun
10 MW - 3 MW møller afmærkes
med rødt lys døgnet rundt)

/\VDIP UNQLQJIRUOXIWWUD¿NQDW
2 stk. 360 graders synlighed

4.3 Regelgrundlag
og lovgivning
4.3.1 VVM-pligt
VVM-reglerne for elproduktionsanlæg på havet fremgår af Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 68 af
26. januar 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved
projekter om etablering mv. af elproduktionsanlæg på havet.
VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 med senere ændringer om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning. Smålandsfarvandet Havmøllepark er underlagt VVM-reglerne i denne historiske bekendtgørelse, idet projektet er anmeldt da denne var gældende. Reference /16/
Denne baggrundsrapport er en del af det samlede VVM-materiale. Rapporten vurderer virkningerne på oplevelsen af landskabet.

Lysafmærkning på mellemniveau for
OXIWWUD¿NVWNJUDGHUVV\QOLJKHG
(kun 10 MW)

Lysafmærkning for sejlads

7DEHO/\VDIP UNQLQJDIKDYP¡OOHSDUNHU
Vindmøllehøjde
(m)

Placering i park

Antal lys / placering

Intensitet

Signal type

100-150 m

Perimeter, knæk
og hjørner

2 / top

Middel

Synkront blinkende (20-60 fpm*) Rødt

Øvrige

2 / top

Lav

Fast
24 timer i døgnet

Rødt

10 Type A

2 / top - dag

Middel

Synkront blinkende (20-60 fpm)

Hvidt

20.000 Type A

Større end 150 m Perimeter, knæk
se figur 4.1
og hjørner

Generelt - sejlladssikkerhed

Farve

Candela
(cd)

Type

2.000 Type B

2 / top - nat

Middel

Synkront blinkende (20-60 fpm)

Rødt

2.000 Type B

3 / Mellemniveau

Lav

Fast
24 timer i døgnet

Rødt

32 Type B

Øvrige

2 / top

Lav

Fast
24 timer i døgnet

Rødt

10 Type A

Perimeter, knæk
og hjørner

Skal lyse ud af
parken, nat

Synligt 5
sømil

Synkront blinkende (18 fpm)

Gult

Belysning af møllernes ID-nr.

Vender bort fra
kysten

Dæmpet og afskærmet

 ISPIODVKSUPLQXWH

9 UGLRSO\VWDI6¡IDUWVVW\UHOVHQ5HIHUHQFH

9 UGLHUIUD%(.DI%HNHQGWJ¡UHOVHRPV¡YHMVUHJOHU

)%OLQNGHUJHQWDJHVUHJHOP VVLJW

-

75** F1***
(3)Y.10s
- -

4.3.2 Sikkerhedsafmærkning
af havmøllerne
+DYP¡OOHUQH VNDO VLNNHUKHGVDIP UNHV DI KHQV\Q WLO À\WUD¿N
og sejlads.
Sikkerhedsmarkering af vindmøllerne er baseret på anbefaOLQJHUPHGJUXQGODJL7UD¿NVW\UHOVHQV%HVWHPPHOVHURPOXIWfartsafmærkning af vindmøller fra 2014 samt anbefalinger fra
IALA om sikkerhedsafmærkninger af offshore vindmølleparker
for sejlladssikkerhed. Reference /11/

Anmeldelse
Vindmølleprojekter med vindmøller på 100 meters totalhøjde
HOOHUPHUHRYHUKDYRYHUÀDGHQVNDODQPHOGHVWLO7UD¿NVW\UHOVHQ
2SI¡UHOVHQDIDQO JJHWPnLNNHSnEHJ\QGHVI¡UGHUDI7UD¿Nstyrelsen er udstedt attest om, at hindringen ikke skønnes at
YLOOHIUHPE\GHIDUHIRUOXIWWUD¿NNHQVVLNNHUKHGReference /12/
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I bestemmelser for luftfartsafmærkninger af vindmøller, BL 3-11,
EHVNULYHV NUDY WLO DIP UNQLQJ L IRUKROG WLO À\WUD¿NNHQ +DYmøllerne skal afmærkes med hvid farve (RAL 7035) på vinger,
nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. RAL 7035 er en lys
grå farve, som de dansk producerede vindmøller normalt har.
Dertil kommer hindringslys, som skal placeres på vindmøllerne
i to plan, og som skal være synlige 360 grader i det vandrette plan. For vindmøllerne i parkens perimeter (omkreds), stilles
krav om kraftigere lysafmærkning - se Tabel 4.4. Reference /2/
/\VHWVSODFHULQJHUYLVWSn¿JXURJO\VDIP UNQLQJHQDI
havmølleparken er visualiseret på fotos optaget om natten fra
to fotopunkter, se visualiseringerne 01 Nat, Omø og 18 Nat,
Snøde Strand.

$IP UNQLQJIRUVHMOODGVVLNNHUKHG
Af hensyn til sejladssikkerheden vil de nederste 15 meter væUHPDOHWJXOHVRPYLVWSn¿JXU+HUSnVNDODQJLYHVLGHQWL¿NDWLRQVQXPUHSnYLQGP¡OOHUQHPHGpQPHWHUK¡MHVRUWHWDO
Endvidere skal vindmøllerne være afmærket med blinkende
lanterner om natten og ved nedsat sigt. Se tabel 4.4.
Lanternerne i havmølleparkens perimeter skal kunne ses på
afstande af minimum 5 sømil (cirka 9,3 km), bortset fra de
vindmøller som vender ind mod fastlandet, der skal kunne ses
på afstande af minimum 2 sømil (cirka 3,7 km).
Den præcise udformning og placering vil blive fastsat af SøIDUWVVW\UHOVHQ(QVNLWVHWLODIP UNQLQJHQHUYLVWSn¿JXU
Reference /11/

4.3.3 Arealinteresser
)RUSURMHNWHWVODQGDQO J¿QGHVIRUVNHOOLJHDUHDOLQWHUHVVHUEDseret på gældende kommunal og national planlægning. Arealinteresserne er beskrevet i den tekniske baggrundsrapport om
Arealinteresser. Reference/4/
Arealinteresser, såsom værdifulde landskaber og kulturmiljøer, der kan være sårbare over for den visuelle påvirkning fra
de kystnære havmøller, er kortfattet beskrevet i kapitel 5 (NVLVWHUHQGHIRUKROG og den visuelle påvirkning af udpegningerne er vurderet i kapitel 8.

4.4 Andet grundlag
Der er mange faktorer, som har betydning for objekters synlighed over havet. I modsætning til synligheden på land, hvor
14

landskabsformer, beplantning og bebyggelse hurtigt begrænser synligheden, er der på havet ofte frie udsynsmuligheder.

Meteorologisk sigtbarhed
'HQ0HWHRURORJLVNHVLJWEDUKHGGH¿QHUHVL'0,¶V+nQGERJIRU
vejrobservationer (1995) som ”'HQPDNVLPDOHKRULVRQWDOHDIVWDQGLKYLONHQHWVRUWREMHNWDIHQXGVWU NQLQJSnPHOOHP
RJJUDGHUNDQVHVRJLGHQWL¿FHUHVPRGHQO\VVSUHGHQGH
EDJJUXQG KLPPHO WnJH HWF  YHG QRUPDOH GDJVO\VIRUKROG”.
Reference /14/
Står mange vindmøller imidlertid samlet, som i dette tilfælde, vil synligheden øges. En stor udbredelse af parken påvirNHUHQVW¡UUHGHODIV\QVIHOWHWPHQVÀHUHYLQGP¡OOHULG\EGHQ
forstærker synligheden. Reference /15/
I DMI’s sigtbarhedsstatistik er der registreret fem forskellige sigtbarhedsforhold, foruden dage uden sigtbarhedsdata:

 0HJHWJRGVLJW!HOOHU NP
 *RGVLJWNP
 0RGHUDWVLJWNP
 'nUOLJVLJWNP
 7nJHNP
Tåge og dis er skyer, som når helt ned til jorden. Når sigtbarheden er under én km tales der om tåge, ellers er der tale om dis.
Der foreligger ikke sigtbarhedsstatistik for Smålandsfarvande. Det nærmeste havområde, hvor der er udarbejdet sigtbarhedsstatistik, er Østersøen. Sigtbarhedsstatistikken for Østersøen er baseret på målinger fra Møn Fyr i perioden 1996-2005.
Statistikken viser, se diagram 4.1, at der i disse perioder årligt var cirka 27 dage eller 7,4 % af tiden, hvor der var meget god sigt - det vil sige sigtbarhed ud over 19 kilometer. Her
skal man vel og mærke være opmærksom på, at der tales om

Østersøen
35,0
30,0
Antal dage med korteste sigt

/XIWIDUWVDIP UNQLQJ

25,0

Ingen observationer
Meget god sigt

20,0

God sigt
15,0

Moderat sigt
Dårlig sigt

10,0

Tåge

5,0
0,0
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

'LDJUDP 6LJWEDUKHGVVWDWLVWLNIRUVWHUV¡HQLJUD¿VNIRUP
Reference /16/

Okt

Nov

Dec

VRUWHREMHNWHUVRPVNDONXQQHVHVRJLGHQWL¿FHUHV+LPPHOJUnYLQGP¡OOHUYLOY UHVY UHUHDWVHRJLGHQWL¿FHUH)RUVRPmermånederne juni, juli og august udgør dage med god sigt 8
dage eller 8,9 % af tiden. Reference /14/

Jordens krumning
Jordens krumning har betydning for synligheden af havmølOHUQHVH¿JXU+YLVPDQVWnULVWUDQGNDQWHQVnHQV¡MHQK¡MGHHUWRPHWHURYHUKDYRYHUÀDGHQ U¡GSLQG YLOKRULVRQten teoretisk set ligge fem kilometer ude i havet. Elementer
på havet inden for denne afstand vil således kunne ses i deres
fulde udstrækning (objekt A). Placeres en vindmølle længere
væk, betyder jordens krumning imidlertid, at den nederste del
af mølletårnet forsvinder bag horisonten (objekt B). Jo længere
væk de står fra betragtningspunktet, jo mere vil være skjult.
De planlagte havmøller i projektet kan blive op til 220 meter høje og vil være synlige over store afstande. En 220 meter
høj vindmølle vil i teorien forsvinde helt bag horisonten i en
afstand af 58 km fra beskueren, mens en 150 meter høj vindmølle i teorien vil forsvinde helt i en afstand af 43,7 km. PyWKDJRUDVO UHV WQLQJKYRUGHWIRUXGV WWHVDWMRUGHQVGLDmeter er 12.750 km. Reference/16/

Lysets brydning
Lysets brydning har også betydning for sigt over havet. Lysets
stråler brydes i kurver, som krummer cirka 1/7 så meget som
jordens krumning, og derfor vil lysets brydning betyde, at man
kan se lidt længere end teoretiske beregninger. Reference/16/

Lysets karakter og luftens klarhed
Selv ved meget god sigt kan synligheden af vindmøller på store afstande nedsættes på grund af luftens fugtindhold. Efterhånden som afstanden til vindmøllen øges, mindskes genstandens kontrastvirkning i forhold til baggrunden.
Hvis en vindmølle på nært hold har en 100 % kontrast til baggrunden, vil kontrastvirkningen på en afstand af 55 km være reduceret så meget (til mindre end 5 %), at øjet ikke længere kan
skelne genstanden fra baggrunden. I praksis vil denne situation
kun forekomme i direkte modlys, hvor vindmøllen danner silhuet mod baggrunden, eller i direkte medlys mod en mørk himmel.
Under andre lysforhold vil vindmøllen have en lavere kontrast i
forhold til baggrunden og derved en reduceret synlighed. Vindmøller, der er malet i andre nuancer end hvid, typisk en grå farve, fremtræder derfor med reduceret synlighed på stor afstand,
selvom sigtbarheden er stor. Uanset vindmøllens farve kan den
dog under særlige vejrforhold fremstå med en 100 % kontrast til
baggrunden og hermed have maksimal synlighed. Reference/17/

Figur 4.2 Illustration af jordens krumning.

5 km
øjenhøjde
2 meter over
havet

horisont

objekt A

objekt B
synligt fra øjepunkt
skjult fra øjepunkt

Jorden

6QLWWHWLOOXVWUHUHUKYDG-RUGHQVNUXPQLQJEHW\GHUIRUV\Qligheden af objekter på lang afstand. Skitsen er ikke målfast.

Møllevingernes rotation
Møllevingernes rotation har også betydning for synligheden
over vand. Bevægelserne vil i højere grad end statiske elementer fange øjet. Store vindmøller på 3-10 MW har en meget langsom rotation, der gør bevægelsen mindre iøjnefaldende end mindre vindmøllers.

Andre elementer
Det kan være svært at vurdere størrelsen og afstanden til et
objekt på havet, hvis der ikke er øvrige elementer at sætte
størrelsen i relation til. Dette er tilfældet for vindmøller, som
står på åbent hav.
Det vil også i nogen grad gøre sig gældende for de kystnære havmøller i Smålandsfarvandet, da de står på stor afstand
af de øvrige høje elementer i området som Stigsnæsværket,
Storebæltsbroen og vindmøllerne på det nordvestlige Lolland.

på op til 200 MW. I forbindelse med en fremtidig etableringstilladelse forventes det, at der stilles vilkår om, at havmølleparken maksimalt må udnytte et areal på 44 km2 ved en installeret effekt på 200 MW. I denne rapport forudsættes det
som worst case, at hele opstillingsområdet benyttes til opstilling af havmøller.
Opstillingen i området afhænger af VVM-redegørelsen og det
efterfølgende udbud. Det er derfor ikke sikkert, at der opstilles
200 MW havmøller i området, idet resultatet kan være en mindre havmøllepark eller slet ingen havmøllepark. Om havmølleparken skal realiseres, vil først blive afgjort, når VVM-redegørelsen foreligger og en mulig koncessionsaftale er indgået.
)¡UVWKHUHIWHUYLOSURMHNWHWVHQGHOLJHXGIRUPQLQJEOLYHGH¿QHUHW

Mølletype og antal
Der er i denne baggrundsrapport om de visuelle konsekvenser arbejdet med to typer havmøller, som repræsenterer worst
case-opstillinger for antal og højde på havmøllerne med udgangspunkt i opstilling af i alt 200 MW i området.
Det omfatter som tidligere nævnt opstilling af henholdsvis 20
stk. 10 MW havmøller eller opstilling af 66 stk. 3 MW havmøller.

Synlighed
På visualiseringerne fremstår havmøllerne med rotorerne vendt
mod beskueren for at vise worst case på udbredelse og synlighed. Desuden kan vindmøllerne på visualiseringerne være
tegnet op for bedre at kunne bedømme udbredelsen af havmølleparken. Så vidt muligt er fotos til visualisering optaget i
klart vejr for at kunne præsentere den maksimale synlighed
af vindmøllerne. Er der dis på billederne, er vindmøllerne alligevel tegnet skarpt op for at vise worst case.

4.5 Worst case
forudsætninger
Som tidligere beskrevet arbejdes der i denne rapport med vurderinger ud fra en ”worst case” betragtning, det vil sige den
største tænkelige miljøeffekt.
I relation til de visuelle effekter omfatter dette antagelser
vedrørende udbredelsen af mølleparken inden for undersøgelsesområdet, mølletype og antal samt antagelser vedrørende
synlighed af møllerne.

Opstillingsområdet
Havmølleparken skal placeres inden for et ca. 67 km2 stort undersøgelsesområde og skal etableres med en installeret effekt
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5 Eksisterende forhold
 1DWXUJHRJUD¿VN
analyse
5.1.1 Farvandet
Smålandsfarvandet er et relativt lavvandet havområde med
spredte øer afgrænset af Sydsjælland, Lolland og Falster. Mod
vest hænger farvandet sammen med Langelandsbæltet og mod
nordvest med Storebælt.
Smålandsfarvandet Havmøllepark placeres inden for et cirka 67 kvadratkilometer stort undersøgelsesområde, der ligJHUFLUND¿UHNLORPHWHUV\GIRU2P¡VHNRUW9DQGG\EGHQ
i området varierer mellem 5 og 20 meter, dog med større delområder hvor vanddybderne er under 5 meter.

5.1.2 Landskabets dannelse
Landskaberne i og omkring Smålandsfarvandet er morænelandskaber fra sidste istid, primært formet af Storebæltsgletcheren. Landskabet er formet ved, at isen med sine bevægelVHUHQWHQKDUVOHEHWODQGVNDEHWÀDGWHOOHUODQJVLVUDQGHQVNXEbet landskabet op i bakkeformationer eller randmoræner. Mange steder er disse randmoræner sammenfaldende med de nuværende kystlinjer.
Efter isens bortsmelten er landet i det sydlige Danmark gradvist sunket, samtidig med at havet er steget. Derfor betegnes
Smålandsfarvandet som et druknet morænelandskab. Karakteristisk for druknede morænelandskaber er kysternes meget
afvekslende forløb. Kysterne følger overvejende istidslandskabets højdekurver, hvilket ses som slyngede kystforløb. Istidslandskabets dale er mange steder blevet oversvømmet, så tidligere tiders bakketoppe i dag er blevet til øer. Senere tiders
PDULQHDÀHMULQJHUKDUVWHGYLVODJWVLJRYHQSnGHWRSULQGHOLJH
morænelandskab og skabt afvekslende kystformer som odder, fed og nor.
Denne rapport beskriver, analyserer og vurderer den visuelle påvirkning af kysterne og de bagvedliggende landskaber
omkring undersøgelsesområdet. For at kunne systematisere
arbejdet er landskaberne inddelt i fem karakterområder. Beskrivelserne følger herunder.
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5.1.3 Karakterområder
6WRUHE OWV¡HUQH
Ved Storebælt ligger øerne Omø og Agersø. Øernes kyster er
de nærmeste i forhold til projektområdet i Smålandsfarvandet. Nærmest ligger Omø.
2P¡HUGDQQHWDIWRPRU QHNQROGHPHGPDULQHDÀHMULQJHU
imellem. Terrænet på den nordlige moræneknold har øens højeste punkt 24 meter over havet og falder stejlt mod vest og
jævnt mod øst og nord. Terrænet på den anden moræneknold
er mere jævnt og falder til alle sider fra højdepunktet, der ligger syd for Omø By.
Lidt nord for Omø ligger Agersø. De centrale dele af Agersø er
HQPRU QHÀDGHM YQWVWLJHQGHPHGHWWRSSXQNWKYRU$JHUV¡
By ligger. På henholdsvis nord- og sydspidsen af øen ligger Egholm og Helleholm, der er forbundet til den centrale del af øen
DIÀDGHPDULQHDÀHMULQJHU

6WRUHE OWVN\VWHQSn6M OODQG
På Sjælland er kystlandskabet fra Korsør i nord til området omkring Espe Hovedgård et bølget morænelandskab med bakkeformationer af randmoræne. Kysten er fra Korsør til Espe Hovedgård orienteret mod sydvest. Strandbredden er forholdsvis
smal. Terrænet er på det meste af strækningen jævnt stigende godt en kilometer ind i kystforlandet. Stedvis rejser terrænet sig brat i kystskråninger eller klinter.
Ved Lindeskov Flak ændrer kysten retning og er indtil Stigsnæs orienteret mod vest. Landskabet er her et jævnt morænelandskab med marint forland langs kysten ved Kobæk Strand.
Syd for Kobæk Strand skærer Skælskør Yderfjord, der er resterne af en tunneldal, sig ind i landet. Kysten ligger i læ bag
Agersø, og strandbredden varierer mellem bred sandet strand
og på den sydlige strækning ved Stigsnæs mere smal og stenet. Terrænet i kystlandskaberne er overvejende lavtliggende.
I kystforlandet hæver terrænet sig ved Fornetofte på Stigsnæs
til 17 meter over havet.

'HQ6\GVM OODQGVNH'REEHOWN\VW
Ved Stigsnæs drejer kysten og bliver sydvendt. Her er kysten
en udligningskyst med fed og barriereøer, der danner en kyst
foran de mere beskyttede Øksenæs Fjord og Basnæs Nor. Kyststrækningen er en del af den Sydsjællandske Dobbeltkyst. Kystlinjen bag fjord og nor følger en randmoræne, der starter ved

Basnæs og løber mod øst til Næstved. Ud for Holsteinborg ligger Glænø, der er en moræneknold med et højdepunkt på 26
meter over havet. Øst og vest for øen er der dannet fed. Terrænet mellem Sevedø og Bisserup er karakteriseret af kontrasten
PHOOHPUDQGPRU QHQRJGHÀDGHPDULQHDÀHMULQJHUVWIRU%LVserup Strand følger kysten randmorænen. Havets erosion har
her skabt Klinteby Klint. Foran klinten er en smal stenet strand.
Fra Karrebæksminde til Svinø Strand får kysten igen karakter af dobbeltkyst. Uden på morænelandskaberne ved NæstYHGHUGHUGDQQHWPDULQHDÀHMULQJHULIRUPDIVWUDQGYROGHHOler fed og øer, der afskærmer det lavvandede sammenhængende fjordområde Dybsø Fjord, Hestevåd, Krageholm Strøm
og Fladstrand. Syd herfor ligger halvøen Svinø, der består af
HQ M YQ PRU QHÀDGH $YQ¡ GHU WLGOLJHUH YDU HQ ¡ K QJHU
nu sammen med Svinø via det inddæmmede areal Svinø Nor.
Svinøs sydlige kyst går mod Avnø Fjord.
Sjællands kyst mod Smålandsfarvandet afsluttes mod syd
af Knudshoved Odde. Odden er det synlige spor af en randmoræne, hvis undersøiske forlængelse kan følges ud i Smålandsfarvandet.
De enkelte bakker i randmorænen er koblet sammen af ferskYDQGVDÀHMULQJHUVWUDQGYROGHRJWDQJHU

Smålandsøerne
Godt syv kilometer sydøst for projektområdet ligger Vejrø, der
er dannet af en randmoræne, hvis højeste del hæver sig op
RYHUKDYRYHUÀDGHQ7HUU QHWSn¡HQHUM YQWPHGHWWRSSXQNW
fem meter over havet. Syd for Vejrø ligger Fejø, der overveMHQGHEHVWnUDIHWOHWNXSHUHWPRU QHWHUU QPHGÀDGHN\ster. Øens højeste punkt er 13 meter over havet. Umiddelbart nordvest for Fejø ligger den mindre Skalø. De to øer er i
dag forbundet af en dæmning. Vest for Fejø ligger Femø. Terrænet på Femø er mere kuperet end på de andre øer i SmåODQGVIDUYDQGHW0LGWSn¡HQUHMVHUWHUU QHWVLJLÀHUHEDNNHtoppe, den højeste er Issemose Bjerg 22 meter over havet på
øens sydlige halvdel.

'HWQRUGYHVWOLJH/ROODQG
'HWQRUGYHVWOLJH/ROODQGEHVWnUDIHQVW¡UUHM YQPRU QHÀDGH
/DQGVNDEHWHUÀDGWRJODYWOLJJHQGH.\VWHQO¡EHULHQM YQEXH
fra nord til vest. Mod nord er den orienteret mod Smålandsfarvandet og mod vest mod Langelandsbæltet. Enkelte steder
som ved Onsevig og Vejlen brydes det ellers jævne kystforO¡EDIYLJH/DQJVN\VWHQHUGHUÀHUHYnGRPUnGHUPHGU¡UVNRve og på visse strækninger kystdiger, som beskytter mod havet. Kystlandskabet er præget af drænkanaler, som er med til
at afvande arealerne.

N
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Langelands østkyst

Geologiske beskyttelsesområder

Landskabet på Langeland er et randmorænelandskab, hvis højderyg løber i øens længderetning. Helt unikt for Langeland er
de mange karakteristisk formede hatbakker, der præger landskabet centralt på øen og stedvis ligger helt ud til kysten. Langelands østkyst mod Langelandsbæltet er under moderat bølgepåvirkning og er en udligningskyst. Kystlandskabet veksler
mellem smalle strande foran kystskråninger eller stedvis klinter helt ud til kysten og mere lavtliggende kystlandskaber med
bugter og vige afsnøret fra havet af strandvolde eller diger.

'HUHULXQGHUV¡JHOVHVRPUnGHWVQ UKHGXGSHJHWÀHUHJHRORgiske beskyttelsesområder, se kort 5.2. De nærmeste udpegninger er Omø og Agersø, som begge er fuldt omfattede af udpegningen. Nordøst for vindmølleområdet er Basnæs Nor med
den karakteristiske dobbeltkyst også omfattet af de geologiske beskyttelsesområder.
De geologiske beskyttelsesområder er udpeget for at bevare
og give mulighed for at opleve de særlige geologiske landskabsWU NRJN\VWSUR¿OHU9 UGLIXOGHJHRORJLVNHODQGVNDEVWU NGHres indbyrdes overgange og sammenhænge skal bevares og
beskyttes. De må ikke sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring.
Påvirkningen af de geologiske beskyttelsesområder fra de
kystnære havmøller er udelukkende visuel. Den visuelle påvirkning af de nærmestliggende områder er visualiseret i kapitel 6 Fremtidige forhold og vurderet i kapitel 8 Vurdering.

6WRUHE OWVN\VWHQSn)\Q
Storebæltskysten syd for Nyborg er et morænelandskab præget
af dødishuller og gennemskåret af markante tunneldale. Tunneldalene ses i dag som ådale eller fjorde, der forløber vinkelret på
kysten. Kongshøj Ådal er en af dem og Holckenhavn Fjord umiddelbart syd for Nyborg en anden. Langs store dele af kyststrækningen er terrænet højtliggende helt ud til kysten og stedvis med
kystklinter. I kontrast til resten af kyststrækningen er halvøen
.QXGVKRYHGSnQRUGVLGHQDI1\ERUJ)MRUGÀDGWWHUU QRSE\Jget af marint forland omkring et par holme fra istidslandskabet.

Beskyttede landskaber

'HQDWXUJHRJUD¿VNHLQWHUHVVHURPNULQJXQGHUV¡JHOVHVRPUnGHWHUEHW\GHOLJHRJEUHGHUVLJRYHUÀHUHDIGHEHVNUHYQHNDrakter-områder. Der er i kommuneplanerne for de omgivende
NRPPXQHUÀHUHXGSHJQLQJHUVRPKDUWLOIRUPnODWEHVN\WWH
landskabet. Kommunale arealinteresser og nationale udpegninger er beskrevet i den tekniske baggrundsrapport SmålandsfarYDQGHW+DYP¡OOHSDUN$UHDOLQWHUHVVHUudarbejdet af Rambøll.
Reference /4/. Herunder er de væsentligste landskabsudpegninger, som ligger nærmest projektområdet, kort beskrevet.

3nÀHUHDI¡HUQHRJGHN\VWODQGVNDEHUGHURPJLYHUSURMHNWområdet, er der udpeget landskaber, som er vurderet særligt
værdifulde, se kort 5.2. De pågældende kommuner har forskellige betegnelser for udpegningerne, men fælles for de udpegede landskaber er, at de så vidt muligt skal friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme eller ødelægge landskabet.
Omø og Agersø er omfattet af udpegningen ligesom størstedelen af kystlandskaberne på Sjællands Storebæltskyst og Den
Sydsjællandske Dobbeltkyst. På Langeland er der også større
områder omfattet af udpegningen.
Påvirkningen fra havmøllerne vil udelukkende være visuel.
Påvirkningen er visualiseret og vurderet i kapitel 6 Fremtidige
forhold og vurderet i kapitel 8.

.\VWQ UKHGV]RQHQ

Større uforstyrrede landskaber

Kystnærhedszonen er et op til tre kilometer bredt bælte fra de
omgivende kyster ind i landet, se kort 5.2. Øerne i Smålandsfarvandet og Storebælt er fuldt omfattet af udpegningen og
størstedelen af Langeland ligger inden for kystnærhedszonen.
Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Der må ikke opføres byggeri eller udføres
anlægsarbejder, der kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi.
De kystnære havmøller vil påvirke landskabet i kystnærhedszonen visuelt. Den visuelle påvirkning er visualiseret i kapitel
6 Fremtidige forhold og vurderet i kapitel 8.

Den østlige del af Smålandsfarvandet er udpeget som større
uforstyrret landskab, se kort 5.2.
Større uforstyrrede landskaber skal friholdes for tekniske anlæg, der visuelt og støjmæssigt påvirker oplevelsen af landskabet. Samfundsnødvendige anlæg kan undtagelsesvis tillades, hvis de ikke med rimelighed kan henvises til en placering
uden for områderne, og da kun under skyldig hensyntagen til
de landskabelige interesser.
Undersøgelsesområdet berører ikke udpegningen og er derfor ikke i strid med retningslinjerne. De kystnære havmøller
står dog 5,4 kilometer nordvest for udpegningen og må for-

5.1.4 Landskabsudpegninger
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ventes at blive synlige fra størstedelen af området. Den visuelle påvirkning af området er visualiseret og vurderet i kapitel
6 Fremtidige forhold og vurderet i kapitel 8.

 .XOWXUJHRJUD¿VN
analyse
Storebæltsøerne
Landskaberne på Omø og Agersø er meget åbne med kun sparsom bevoksning, se kort 5.3. De kystnære områder er overvejende lysåben natur som strandeng, overdrev, hede eller mose. De øvrige dele af øerne er præget af åbne markarealer.
Bebyggelse er primært samlet i øernes landsbyer. På Omø i
Omø By og Kirkehavn og på Agersø i Agersø By. Uden for landsbyerne ligger enkelte huse og gårde langs øernes få veje. På
Omøs sydspids ligger et større sommerhusområde orienteret
PRG6PnODQGVIDUYDQGHWRJSn$JHUV¡¿QGHVWRVRPPHUKXVområder, der begge ligger på øens vestkyst ud mod Storebælt.
Begge øerne har en lystbådehavn. På Omø ligger havnen på
øens nordvendte kyst og på Agersø ligger lystbådehavnen på
østkysten mod Agersøsund.
Begge øer er i deres helhed i Kommuneplan 2013 for Slagelse Kommune udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer. Øernes landsbyer er velbevarede kulturhistoriske helheder,
RJGHUHUSn¡HUQHVEHJU QVHGHDUHDOÀHUHPDUNDQWHNXOWXUhistoriske spor som fyr og skanseanlæg.
Landskaberne på øerne er ikke præget af tekniske anlæg, på
nær en enkelt mindre vindmølle midt på Omø. Fra begge øer
er der dog udsyn til det nærliggende Stigsnæsværk, som giver udsigten mod øst et teknisk præg. Mod nord er der udsyn
i retning mod Storebæltsbroen, som ligger godt 20 kilometer
væk og dermed ikke opleves som et dominerende teknisk anlæg set fra de to øer.

Storebæltskysten på Sjælland
Den nordlige del af strækningen fra Korsør til Lindeskov Flak
HUNDUDNWHULVHUHWYHGVNRYEHYRNVQLQJÀHUHVWHGHUKHOWQHGWLO
kysten. Skovene veksler med intensivt landbrug med middelVWRUHPDUNÀDGHUVWHGYLVDGVNLOWDIOHYHQGHKHJQHOOHUEHYRNsede diger. Syd for Lindeskov Flak varierer landskabet mellem
sparsomt bevokset lysåben natur, landbrugsarealer til græsning
eller høslæt og skov nord for Kobæk Strand og på Stigsnæs.

Kort 5.2 Landskabsinteresser
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Ud over Korsør, der har byfront ud til kysten, er bebyggelsen i
det åbne land langs den nordlige del af kyststrækningen tilbagetrukket fra kysten og lokaliseret langs vejene lidt længere inde i
landet, se kort 5.3. Kyststrækningens anden større by, Skælskør,
ligger længere inde i landet og er skærmet mod kysten af et større plantageområde. På Stigsnæs er der spredte gårde og husmandssteder, hvoraf en del ligger med åbent udsyn over kysten.
De rekreative interesser er koncentreret omkring Kobæk
Strand, hvor sommerhusområder og kursuscenter ligger tæt
på kysten. Også ved Korsør er der rekreative interesser i form
af badestrande, campingpladser og lystbådehavn.
Midt på kyststrækningen er der i Slagelse Kommunes kommuneplan 2013 udpeget kulturmiljøer omkring de to hovedgårde Bonderup og Espe. Karakteristisk for hovedgårdslandskaberne er, at de er relativt bebyggelsestomme og præget af
store markfelter blandet med skovpartier og alléer.
Den nordligste del af kyststrækningen er præget af udsigten til Storebæltsbroen, mens den sydligste er kraftigt præget
af Stigsnæsværkets store bygningsmasser, skorstene og højspændingsmaster, der giver området et teknisk præg.

Den Sydsjællandske Dobbeltkyst
Landskabet langs de beskyttede fjordområder er præget af bevoksninger af rørskov, mens kysterne mod Smålandsfarvandet overvejende er åbne strande og strandenge. De opdyrkede arealer er inddelt i store markfelter afgrænset af skovbryn,
levende hegn, alleer og diger. Mange steder langs de beskyttede fjordområder når skoven helt ned til kysten. Landskaberne på Svinø og Knudshoved Odde er mere åbne end den øvrige kyststrækning ofte med udsyn til kysterne.
Store dele af kystlandskabet er bebyggelsestomt, se kort
5.3. Særligt hovedgårdslandskaberne omkring Basnæs, Holsteinborg samt Gavnø og på Knudshoved Odde. Strækningens
eneste egentlige kystbyer er Bisserup og Karrebæksminde. Det
er også omkring disse byer, at de rekreative interesser er koncentreret. Ved byerne er der store sommerhusområder, lystbådehavne og andre rekreative faciliteter. Herudover er der et
sommerhusområde ved Svinø Strand.
De kulturhistoriske interesser langs kysten knytter sig primært til herregårdslandskaberne, og der er udpeget kulturmiljøer omkring Basnæs, Holsteinborg, Gavnø og på KnudshoYHG2GGHVDPWKDYQHRJ¿VNHULPLOM¡HWYHG.DUUHE NRJ.DUrebæksminde.
Den vestlige del af kyststrækningen er præget af de tekniske anlæg omkring Stigsnæsværket, men det meste af kyststrækningen er uforstyrret af tekniske anlæg.
20

Smålandsøerne
Øerne i Smålandsfarvandet er meget frodige, og størstedelen af
øerne er præget af en tæt bevoksning af frugtplantager, haver,
lunde og levende hegn mellem marker og græsarealer. Langs øerQHVN\VWHUHUGHUGRJÀHUHVWHGHUnEQHDUHDOHUPHGVWUDQGHQJH
Bebyggelsen på Vejrø består af en håndfuld gårde samlet
midt på øen. På Fejø, Femø og Askø er bebyggelsen koncentreret i landsbyer, der ligger centralt på øernes højestliggenGHWHUU Q+HUXGRYHUOLJJHUGHUÀHUHJnUGHVSUHGWODQJV¡HQV
mindre veje, se kort 5.3.
Af rekreative interesser på øerne er der på Fejø, Femø og Askø
ÀHUHVRPPHUKXVRPUnGHU6RPPHUKXVRPUnGHUQHOLJJHURYHUYHjende langs øernes sydvendte kyster. Alle øerne har lystbådehavne, som også overvejende er placeret ved øernes sydvendte kyster. Hele Vejrø er i Kommuneplan 2013 for Lolland Kommune udlagt til rekreative formål. Øen drives som en kombination af økologisk landbrug, bæredygtig turisme og naturpleje.
Fejø er som helhed udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Kulturmiljøet knytter sig til øens oprindelige hovederhverv søfart og frugtavl. De fysiske spor er bebyggelsesmønsteret og arkitekturen – et eksempel på skipperbyernes byggestil, havnene og et bådværft, samt de mange frugtplantager, som stadig drives erhvervsmæssigt.
Der er enkelte mindre vindmøller på Fejø og Femø, men øerne er ikke prægede af tekniske anlæg. Fra øerne er der stedvis udsyn til vindmøllerne på Lolland, men der er generelt stor
afstand til større tekniske anlæg.

Det nordvestlige Lolland
Bevoksningen langs kysten er sparsom. Arealerne er overvejende opdyrket til landbrugsdrift, og der er få levende hegn
mellem de store markfelter. Der er en del mindre skove, hvorDIGHÀHVWHOLJJHURYHUHQNLORPHWHUIUDN\VWHQ(QNHOWHVWHder, som i området omkring Onsevig og Kragenæs, ligger skovene helt ned til kysten. Den øvrige bevoksning i området er
koncentreret om bebyggelsen i det åbne land og landsbyerne.
Der er ingen større byer på kyststrækningen, og bebyggelsen
i det åbne land ligger generelt tilbagetrukket fra kysten langs
vejene længere inde i landet. De eneste landsbyer, som ligger
ud til kysten, er Kragenæs, Onsevig og Tårs. De rekreative interesser langs kysten knytter sig primært til lystbådehavnene
ved de nævnte landsbyer, se kort 5.3.
Af kulturhistoriske interessepunkter i nærheden af kysten er
en hovedgård ved Vintersborg Skov udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i Lolland Kommunes kommuneplan.

Kystlandskabet på det nordvestlige Lolland er præget af mange eksisterende større og mindre vindmøller. De mest markante er fem 149 meter høje vindmøller ved Tjørneby godt 1,7 kilometer fra kysten. Mellem 1,5 og 3 kilometer fra kysten står
vindmøllerne i Vindeby Havmøllepark, der er Danmarks første
havmøllepark rejst i 1991. Fra store dele af kysten vil vindmøllerne i Vindeby Havmøllepark kunne ses i sammenhæng med
de planlagte havmøller i Smålandsfarvandet.

Langelands østkyst
Landskabet på Langeland er præget af mange levende hegn
og skove, som stedvis ligger helt ud til kysten. Kystlandskabet
er overvejende præget af intensivt landbrug vekslende med
skovpartier og lavtliggende eng- og mosearealer, se kort 5.3.
Landsbyerne er generelt koncentreret langs øens centrale
højderyg lidt væk fra kysten. Spodsbjerg er den eneste egentlige kystby på Østkysten.
'HUHUÀHUHVRPPHUKXVRPUnGHUODQJVN\VWHQPRG/DQJHlandsbæltet. De rekreative interesser langs kysten er koncentreret omkring strandende: Hou Nordstrand, Hesselbjerg
Strand, Spodsbjerg og Bukkemose Strand.
De kulturhistoriske interesser knytter sig primært til landsbyer og herregårde centralt på øen. De kulturhistorisk bevaringsværdige hovedgårdslandskaber går dog mange steder helt ud
til kysten. De mest markante kulturhistoriske elementer langs
østkysten er fyrtårnene ved Hou, Tranekær og Keldsnor.
Af tekniske anlæg på Langelands østkyst er tre store vindmøller ved Bøstrup, med en totalhøjde på 140,5 meter, de
mest markante. Herudover er der tre mellemstore vindmøller
tæt på kysten ved Lungehave. Fra dele af kysten er der udsigt
i retning mod Storebæltsbroen, som i klart vejr kan ses mod
nord. Mod henholdsvis nordøst og sydøst kan Stigsnæsværket og vindmøllerne på Lolland ses i klart vejr, men på grund
af afstanden er de ikke markante.

Storebæltskysten på Fyn
.\VWVWU NQLQJHQPHOOHP6WRNNHE NRJ1\ERUJKDUÀHUHVWHder skov eller anden tæt bevoksning helt ud til kysten. Skovbevoksningen er koncentreret omkring dalen ved Kongshøj Å
og Kajbjerg Skov syd for Nyborg Fjord. De øvrige arealer veksler mellem intensivt landbrug med mellemstore markfelter adskilt af levende hegn og tættere bevoksning omkring bebyggelser og haver.
Strækningens eneste egentlige kystby er Nyborg. De øvrige byer i området er landsbyer, der alle ligger tilbagetrukket

Kort 5.3 Kulturlandskabet
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fra kysten. Til gengæld er der langs store dele af strækningen
sommerhusbebyggelser, som ligger helt ud til kysten. Af rekreative interesser ud over sommerhusområderne er der lystbådehavne ved Nyborg, se kort 5.3.
Herregårdslandskabet omkring Holckenhavn syd for Nyborg
er af kulturhistorisk interesse. Landskabet omkring herregården
og Nyborg Fjord er fredet. Herudover er der i Nyborg Kommunes kommuneplan udpeget en række kystkulturmiljøer. Mange
af dem er koncentreret omkring Nyborg og StorebæltsoverfarWHQ(QGHOLJHUGHU¿VNHUOHMHUYHG7nUXS6WUDQGRJcKXVHQH
Den nordlige del af kyststrækningen er præget af Storebæltsbroen og anlæg omkring havnen i Nyborg. På den sydlige del af strækningen er der et deponeringsanlæg ved Klintholm, men anlægget er ikke markant i landskabet.

.XOWXUJHRJUD¿VNHLQWHUHVVHU
'H NXOWXUJHRJUD¿VNH LQWHUHVVHU RPNULQJ XQGHUV¡JHOVHVRPUnGHWHUEHW\GHOLJHRJEUHGHUVLJRYHUÀHUHDIGHQ YQWHNDrakterområder. Der er i kommuneplanerne for de omgivende
NRPPXQHUÀHUHXGSHJQLQJHUVRPKDUWLOIRUPnODWEHVN\WWHGH
kulturhistoriske interesser. Arealinteresserne og de tilhørende
retningslinjer er beskrevet i Baggrundsnotat Smålandsfarvandet Havmøllepark udarbejdet af Rambøll. Herunder er de væsentligste punkter kort beskrevet.

Kirker
Kirkernes funktion som landmarks er generelt følsom over for
sløring eller skalamæssigt konkurrerende elementer, som kan
overtage denne funktion.
+DYP¡OOHUQHHUPHG¿UHNLORPHWHUWLOGHQQ UPHVWHN\VWSn
Omø og større afstande til kysterne omkring Smålandsfarvandet på god afstand af kirkerne. Den nærmeste kirke er Omø
Kirke, som også er den eneste kirke inden for møllernes nærzone på 8 kilometer, se kort 5.3. Det er analyseret og vurderet
i kapitel 8, om Omø Kirke bliver visuelt påvirket af havmøllerne.

Kulturmiljøer
De nærmeste kulturmiljøer i forhold til projektområdet ligger i
Slagelse Kommune, se kort 5.3. Der er i Kommuneplanen 2009IRU6ODJHOVH.RPPXQHXGSHJHWÀHUHNXOWXUPLOM¡HUVRP
ligger direkte ud til kysten. De kulturmiljøer, hvor den visuelle
påvirkning må forventes at blive størst, er på Omø og Agersø.
På lidt større afstand er der langs Sjællands kyst udpeget kulturmiljøer omkring herregårdene Espe, Basnæs og Holsteinborg.
Omø og Agersø er i deres helhed udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer. Øernes landsbyer er velbevarede kul22

turhistoriske helheder, og der er på øernes begrænsede areDOÀHUHPDUNDQWHNXOWXUKLVWRULVNHVSRUVRPIRUHNVHPSHOI\U
og skanseanlæg.
Det karakteristiske herregårdslandskab omkring Espe er udpeget som kulturmiljø, og fra landskabet er der mange steder vid udsigt over Storebælt og mod syd til projektområdet i
Smålandsfarvandet. Der er også udpeget kulturmiljøer i herregårdslandskaberne omkring Basnæs og Holsteinborg, der ligger bag den Sydsjællandske Dobbeltkyst. Her vil der på grund
af skov kun fra mindre dele af landskabet være udsyn i retning
mod opstillingsområdet.
Ved opførelse af bygninger, tekniske anlæg med videre i
synlig kontakt med de udpegede kulturmiljøer skal der vises
særlige hensyn over for områdets oplevelses- og fortælleværdi. Kulturmiljøerne berøres ikke fysisk af nærkystmøllerne, så
påvirkningen af kulturmiljøerne er udelukkende visuel. Den visuelle påvirkning er visualiseret og vurderet.

5.3 Rumlige visuelle
forhold
Synlighed
+DYP¡OOHUQHYLOY UHV\QOLJHIUDGHÀHVWH¡HURJN\VWVWU Nninger langs Smålandsfarvandet og dele af Storebæltskysten
på Sjælland og Fyn, se kort 5.4. Nogle steder vil foranliggende øer delvist skærme for udsynet til havmøllerne, som for
eksempel på den fynske kyst bag Langeland. Fra højtliggende terræn langt inde på Sjælland og Fyn vil vindmøllerne stedvis kunne ses, også selvom man ikke har udsyn til kysten. Fra
disse landskaber vil det dog ofte kun være de øverste dele af
vindmøllerne, som er synlige.
.\VWIRUODQGHWHURSWHJQHWSnNRUWRJHUGH¿QHUHWVRPGH
RPUnGHUKYRUIUDGHUHUXGV\QRYHUN\VWHQRJYDQGÀDGHQ+DYmøllerne vil ikke være synlige overalt fra kystforlandet, men
det er i kystforlandet og fra selve kysten, at de oftest vil være synlige. Visualiseringer og vurderinger er derfor foretaget
for landskaber ved kysten eller kystforlandet.

Storebæltsøerne
Terræn og bebyggelse på Omøs nordlige del vil stedvis skærme for udsigten mod havmøllerne i Smålandsfarvandet mod
syd, men det meget åbne landskab uden nævneværdig beplantning medfører, at man fra størstedelen af øen vil have udsyn

til vindmøllerne. Fra hovedparten af den sydlige del af Agersø,
PnYLQGP¡OOHUQHIRUYHQWHVDWEOLYHV\QOLJHSnJUXQGDIGHWÀDde åbne terræn og den sparsomme bevoksning og bebyggelse.
Havmøllerne vil kunne ses i sammenhæng med Omøs nordkyst, som dog måske vil skærme for noget af havmølleparken.

Storebæltskysten på Sjælland
Kystforlandet på den nordlige del af kyststrækningen mellem
.RUV¡U RJ /LQGHVNRY )ODN HU DIJU QVHW DI ÀHUH VNRYH VRP
skærmer for udsyn til kysten fra de bagvedliggende landskaber. Fra de åbne markarealer, der skråner ned mod kysten,
HUGHUÀHUHVWHGHUXGVLJWRYHU6WRUHE OWLV\GYHVWOLJUHWQLQJ
Syd for Lindeskov Flak er det kystnære landskab mere åbent.
Udsigten fra kystforlandet er orienteret mod vest, mod Agersø
og Agersøs kyst. Udsigten mod syd ned langs kysten i retning
af projektområdet domineres af Stigsnæsværket, som danner
en visuel barriere mod syd, men de vestligste vindmøller vil
måske kunne ses ved siden af kraftværket.

Den Sydsjællandske Dobbeltkyst
Randmoræneterrænet, der løber tæt på kysten, bevirker, at
kystforlandet langs størstedelen af den vestlige kyststrækning
ligger tæt på kysten. Området, hvorfra der er visuel kontakt
til kysten, er begrænset til randmorænens sydskråning og de
lavtliggende kystområder syd herfor. Ydermere er der langs
kysten mange steder tæt bevoksning, som skærmer for udsyn til kysten og Smålandsfarvandet.
Fra fjordområderne omkring Næstved må det forventes, at
havmølleparken i størstedelen af området vil blive skjult af Enø.
På Svinø og Knudshoved Odde medfører det mere åbne landskab, at havmøllerne i klart vejr kan blive synlige fra store dele af de kystnære landskaber.

Smålandsøerne
Den megen bevoksning vil fra store dele af øerne skærme for
den visuelle påvirkning. Langs øernes nordlige kyster vil der
særligt fra åbne strandenge og selve kysten være udsyn til
havmøllerne. Fra Fejø og Femø vil vindmøllerne ses bag og
omkring Vejrø, og fra Askø og Lilleø vil vindmøllerne ses bag
Fejø. Den visuelle påvirkning vil være mest markant på Vejrø,
da den ligger tættest på vindmøllerne.

Kort 5.4 Synlighedskort

10 km

Vandløb

=RQHDIJU QVQLQJ
Vej

Hav eller sø

0 – 20 meter over havet

Skov eller anden bevoksning

20 – 40
40 – 60

By
1 UN\VWP¡OOHULNNHV\QOLJHV\QOLJH

N

60 – 80
80 – 100
100 – 120
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Det nordvestlige Lolland
Fra store dele af det åbne land i kystforlandet må havmøllerne forventes at blive synlige. På visse dele af kyststrækningen
er der kystdiger, som lokalt kan skærme for udsyn. Fra selve digerne vil der være frit udsyn til vindmøllerne. Mange steder vil eksisterende vindmøller på land og havmølleparken ved
Vindeby ses i sammenhæng med de planlagte nærkystmøller.

Langelands østkyst
Havmøllerne kan være synlige fra det østlige Langeland, hvor
terrænet hælder mod øst. Muligheden for udsyn fra kysten er
på grund af landskabets sammensathed med kuperet terræn
og meget bevoksning også meget varieret. Visse steder, hvor
terrænet er højt helt ud til kysten, og der ikke er skærmende
bevoksning, har man mulighed for lange udsigter over havet.
Fra selve kysten er der udsyn til Lollands kyst mod sydøst,
mod øst er der udsigt mod Smålandsfarvandet og vindmøllerne, og mod nord ses Storebæltsbroen i klart vejr i det fjerne.

sten. Mange steder helt ud til kysten er der dog tæt bevoksning i
form af skove eller omkring bebyggelse, hvilket skærmer for udsyn.
Fra kysten vil havmøllerne ses bag Omø og Langelands nordspids.

5.4 Kystlandskabets
karakter og sårbarhed
Øerne ved Storebælt

På grund af det højtliggende terræn langs kyststrækningen vil der
fra mange steder være udsyn til Storebælt et godt stykke bag ky-

Karakteristisk for landskaberne på Omø og Agersø er landskabets åbne overskuelige karakter. Kysten og vandet er allestedsnærværende, og man fornemmer klart at være på øer.
I forhold til havmøllerne er det påvirkningen af udsigten mod
syd, som skal undersøges.
Udsigten er i dag uforstyrret hav med langt til de modstående kyster. Oplevelsen af udsigten må særligt på Omø forventes at ændre sig markant, da de nærmeste havmøller kan
NRPPHWLODWVWn¿UHNLORPHWHUIUD¡HQVV\GVSLGV
På Agersø er udsigten mod syd præget af den nærliggende
kyst på Omø og det uforstyrrede udsyn over Smålandsfarvandet, se foto 5.1. Den visuelle påvirkning af oplevelsen af Omø
og Smålandsfarvandet vil derfor blive visualiseret og vurderet.

)RWR6WRUHE OWV¡HUQH8GVLJWRYHUGHQV\GOLJHGHODI
Agersø med Omø i horisonten. Landskabet er åbent og overVNXHOLJWKYLONHWHUNDUDNWHULVWLVNIRU2P¡RJ$JHUV¡

)RWR6WRUHE OWVN\VWHQSn6M OODQG'HPHVWPDUNDQWH
HOHPHQWHULXGVLJWHQIUDN\VWHQHU$JHUV¡VQ UOLJJHQGH¡VWN\VWRJPRGV\GGHWHNQLVNHDQO JYHG6WLJVQ VY UNHW

Storebæltskysten på Fyn
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Storebæltskysten på Sjælland
De mest markante elementer i udsigten fra kysten er Agersøs nærliggende østkyst og mod syd de tekniske anlæg ved
Stigsnæsværket, se foto 5.2. Det er vurderet, at oplevelsen af
Agersø Sund og Agersøs østkyst kan være sårbar over for den
visuelle påvirkning fra havmøllerne, og det skal derfor visualiseres og vurderes. Vindmøllerne vil måske kunne ses tæt på
Stigsnæsværket. Det visuelle samspil mellem de tekniske anlæg skal derfor analyseres og vurderes.

Den Sydsjællandske Dobbeltkyst
Karakteristisk for kyststrækningen er kontrasten mellem det
højtliggende bakketerræn langs randmorænen med bevoksning
og bebyggelse og de lavtliggende og åbne landskaber langs kysten, se foto 5.3. Det er vurderet, at de landskabeligt sårbare
steder er udsigterne fra den beskyttede kyst langs fjorde og nor
mod barrierekysten og Smålandsfarvandet bagved. Den visuelle
påvirkning af denne udsigt skal derfor visualiseres og vurderes.
De rekreative interesser er koncentreret på Enø, og den visuelle
påvirkning af dette område skal derfor visualiseres og vurderes.

)RWR'HQ6\GVM OODQGVNH'REEHOWN\VW.DUDNWHULVWLVNXGVLJWRYHUGREEHOWN\VWHQPHGIHGQRURJGHQLQGHUVWHEHskyttede kyst til højre i billedet.

Øerne i Smålandsfarvandet

Langelands østkyst

Opsummering

Karakteristisk for øerne i Smålandsfarvandet er det frodige
landskab med megen bevoksning samt udsigten til det uforstyrrede øhav, se foto 5.4. Den megen bevoksning vil fra store
dele af øerne skærme for udsyn mod havmøllerne. Fra de åbne strandenge og kystnære arealer vil der mange steder være udsyn til vindmøllerne. Det er derfor primært oplevelsen af
udsigten fra de nordvendte kyster over Smålandsfarvandet, de
andre øer og modstående kyster, som vil blive påvirket. Denne påvirkning skal visualiseres og vurderes.

Karakteristisk for Langelands østkyst er kyststrækningens
vekslen mellem kystskråninger og klinter og lavereliggende
kystområder. Kystlandskabets karakter giver afvekslende udVLJWHURYHU6PnODQGVIDUYDQGHWDIK QJLJDIRPPDQEH¿QGHU
sig højt eller lavt i terrænet. Der er stor afstand til de modstående kyster, men det skal visualiseres og vurderes, hvordan de planlagte nærkystmøller påvirker udsigten over Smålandsfarvandet og kysterne på øerne og Sjælland. Det visuelle samspil mellem de eksisterende tekniske anlæg og de planlagte nærkystmøller skal ligeledes vurderes.

Kystlandskaberne omkring Smålandsfarvandet er af afvekslende og sammensat karakter. Der er langt til de nærmeste større
byer fra projektområdet, men der ligger mange bevaringsværdige kulturmiljøer, naturområder og rekreative områder langs
kysterne, hvorfra mange vil opleve den visuelle påvirkning. De
landskabselementer, som vurderes at kunne være sårbare over
for den visuelle påvirkning fra havmøllerne er den i dag uforVW\UUHGHYDQGÀDGH¡KDYHWXGV\QHWWLOPRGVWnHQGHN\VWHUVDPW
samspillet med eksisterende tekniske anlæg på land.

Det nordvestlige Lolland
Karakteristisk for landskabet langs denne kyststrækning er det
jævne meget åbne terræn. Et enkelt landskab med stor skala.
Flere eksisterende vindmøller på land og Vindeby Havmøllepark giver landskabet et teknisk præg. Kystlandskabet vurderes overordnet set ikke at være sårbart over for tekniske anlæg som nærkystmøller. Det er oplevelsen af de modstående
kyster samt det visuelle samspil med de øvrige tekniske anlæg,
som fra denne kyststrækning skal visualiseres og vurderes.

Storebæltskysten på Fyn
Karakteristisk for denne kyststrækning er det højtliggende terræn, der mange steder går helt ud til kysten og giver mulighed for lange udsigter over Storebælt. Havmøllerne vil her fra
opleves sammen med Langelands nordspids og Omø og påvirke udsigten over Smålandsfarvandet. Den visuelle påvirkning af øernes kyster og Smålandsfarvandet skal visualiseres
og vurderes.

)RWR6WRUHE OWVN\VWHQSn)\Q7HUU QHWHUPDQJHVWHGHU
K¡MWKHOWXGWLON\VWHQRJGHUHUYLGWXGV\QRYHU6WRUHE OW
og kysterne på Langeland og Omø.

Foto 5.4 Øerne i Smålandsfarvandet: Karakteristisk for øerne
i Smålandsfarvandet er det frodige landskab med megen bevoksning samt udsigten til det uforstyrrede øhav.

)RWR'HWQRUGYHVWOLJH/ROODQG.\VWODQGVNDEHWHUM YQW
RJODYWOLJJHQGHRJPDQJHVWHGHUVHVN\VWGLJHU(WHQNHOW
ODQGVNDEPHGVWRUVNDODSU JHWDIPDQJH OGUHYLQGP¡OOHU

Foto 5.7 Langelands østkyst: Karakteristisk er det bakkede
WHUU QGHUIDOGHUPRGN\VWHQRJN\VWHQVYHNVOHQPHOOHP
N\VWVNUnQLQJHUNOLQWHURJODYHUHOLJJHQGHN\VWRPUnGHU
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6 Fremtidige forhold
6.1 Visualiseringer,
worst case

05

06

Visualiseringspunkterne er udvalgt på baggrund af registreringen af sårbare steder i kystlandskabet, steder, hvor folk færdes, bor og rekreerer i skove og bakker, på badestrande og i
sommerhusområder samt fra udsigtspunkter. Der er visualiseret fra forskellige afstande, fra højdepunkter langs kysten
eller bag kysten og fra lave punkter ved kysten. Endvidere er
der visualiseret fra forskellige retninger.
Punkterne er fordelt over kystlandskaberne: Storebæltsøerne,
Storebæltskysten på Sjælland, Den Sydsjællandske Dobbeltkyst,
Smålandsøerne, det nordvestlige Lolland, Langelands østkyst og
Storebæltskysten på Fyn. Begge projektforslag er visualiseret.
Tabel 6.1 Vindmøllestørrelser
Effekt /
Navhøjde
Rotordiameter
MW
meter
meter
10
125
190
3
81
112
6
102
154

07

'HQ6\GVM OODQGVNH'REEHOWN\VW
08

09
10
11

Totalhøjde
meter
220
137
178

12
13

6.1.1 Visualiseringspunkter

15

14

02

6WRUHE OWVN\VWHQSn6M OODQG
03
04
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Stigsnæs Havn. Udsigt fra den nordlige del af Stigsnæs Havn over Agersø Sund og Agersø.
Kobæk Strand. Udsigt fra Stranden mod Stigsnæs.

Vejrø. Panoramabillede over Smålandsfarvandet fra
nord til vest fra sydspidsen af Vejrø.
Fejø. Udsigt mod nordvest over Smålandsfarvandet
fra Hjortemosevej på øens nordkyst.
Femø. Udsigt over landskabet på Femø og Smålandsfarvandet fra kanten af Nordby.

'HWQRUGYHVWOLJH/ROODQG

6WRUHE OWV¡HUQH
Omø. Panoramabillede over Smålandsfarvandet fra
Omøs sydspids.
Agersø. Udsigt over Omø og Smålandsfarvandet fra
det sydlige Agersø.

Dæmningen til Glænø. Udsigt mod sydvest fra
dæmningen til Glænø over Basnæs Nor og dobbeltkysten.
Glænø. Udsigt mod sydvest fra kystklinten på Glænøs sydkyst over Smålandsfarvandet.
Bisserup Havn. Udsigt mod sydvest fra Bisserup
Havn over Holsteinborg Nor og Østerfed.
Karrebæksminde. Udsigt mod vestsydvest fra Karrebæksminde på Enø over Karrebæksminde Bugt
og Smålandsfarvandet.

Smålandsøerne

Fotos til visualiseringer er optaget som enkelte billeder. FleUHVWHGHUHUGHWLPLGOHUWLGQ¡GYHQGLJWDWVDPPHQV WWHÀHUH
billeder til panoramaer for at kunne vise udbredelsen af hele
havmølleparken. Læs mere om metode til visualisering i afsnit
4.1.5 Visualisering.

01

Espe herregårdslandskab. Udsigt mod syd fra Vester Bøgebjergvej over Agersø Sund, Agersø og
Stigsnæs.
Korsør Lystbådehavn. Udsigt fra lystbådehavnen
mod syd gennem Storebælt med Agersø og Omø i
horisonten.
Sevedø. Udsigt mod syd over Smålandsfarvandet.

16

Onsevig Havn. Udsigt mod nordøst over Smålandsfarvandet og Vindeby Havmøllepark fra kystdiget
ved havnen.
Tjørneby. Udsigt mod nord over landskabet og de
eksisterende vindmøller ved Tjørneby fra Højagervej mellem Utterslev og Vindeby.

Langelands østkyst
17

18

Spodsbjerg, Drejet Strand. Udsigt mod nordøst fra
Drejet Strand i Spodsbjerg over Langelandsbæltet
og Smålandsfarvandet.
Snøde Strand. Udsigt mod øst fra sommerhusområdet ved Snøde Strand over Langelandsbæltet og

19

Smålandsfarvandet.
Nordstrand. Udsigt mod øst fra sommerhusområdet ved Nordstrand over Langelandsbæltet og Smålandsfarvandet.

6WRUHE OWVN\VWHQSn)\Q
20

Tårup Strand Camping. Udsigt fra den højtliggende
campingplads mod sydøst over Storebælt og Langelands nordspids.

9LVXDOLVHULQJHULGLVJUnYHMURJP¡UNH
Fra udvalgte fotopunkter er der lavet visualiseringer i diset vejr,
gråvejr og i mørke. Her vil man kunne se effekten af sejladsRJÀ\VLNNHUKHGVDIP UNQLQJHQLIRUPDIEHO\VQLQJ6HDIVQLW
6.2 Nat, dis og gråvejr.

Visuelle eksempler på realistiske opstillinger
Der er arbejdet med opstilling af 6 MW-havmøller og opstillinger, som begrænser sig til dele af opstillingsområdet. Disse er
beskrevet og visualiseret i afsnit 6.3 Visuelle eksempler.

Kumulative effekter
For at illustrere de mulige kumulative effekter ved samspil med
en potentiel havmøllepark ved Omø Syd, vest for opstillingsområdet, er der udarbejdet visualiseringer, som viser samspillet med de to parker. Se afsnit 9 Potentielt kumulative effekter.

Kort 6.1 Visualiseringspunkter

1

N

Nummer for fotopunkt
Fotopunkter for visualiseringer
Afstandszoner

10 km

MØLLEOMRÅDE

27

01

Omø - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

Vejrø

N

Afstand til vindmølleområdet 4,0 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

Panoramafoto af eksisterende forhold set mod sydsydøst fra
Ørespids på sydspidsen af Omø. Fotopunktet er placeret på de
åbne strandenge ved kysten. Godt 200 meter mod nord ligger et sommerhusområde. Udsigten mod syd fra sommerhusRPUnGHWRYHUYLQGP¡OOHRPUnGHWHUGRJDIVN UPHWDIHQI\UUH28

WU VEHYRNVQLQJ'HPRGVWnHQGHN\VWHUDQHVLKRULVRQWHQ7LO
venstre i panoramaet anes Vejrø og i højre side Lollands kyst.
3nJUXQGDIGHWODYHWHUU QRJGHQVWRUHDIVWDQGIUHPVWnUGH
PRGVWnHQGHN\VWHULNNHPDUNDQWH3n/ROODQGDQHVÀHUHHNVLsterende vindmøller på land og foran kysten Vindeby Havmøl-

Panorama s. 2/2

Vindmøller ved Tjørneby, Lolland

OHSDUN'HHNVLVWHUHQGHYLQGP¡OOHUHURSWHJQHWPHGJUnWIRU
DWW\GHOLJJ¡UHGHUHVSODFHULQJLODQGVNDEHW'HPHVWW\GHOLJH
vindmøller er de fem 149 meter høje vindmøller ved Tjørneby.
På grund af afstanden fremstår ingen af vindmøllerne markanWHPHQLQGJnUVRPHQGHODIEDJUXQGVELOOHGHW'HQVWRUHnEQH

Vindeby Havmøllepark, Onsevig

Vindmøller ved Nøjsomheds Odde

YDQGÀDGHRJDIVWDQGHQWLOGHRPJLYHQGHN\VWHUJ¡UDWODQGVNDEHWVVNDODHUVWRU'HWHUSULP UWXGVLJWHQRYHUGHQnEQH
YDQGÀDGHRJVHNXQG UWRSOHYHOVHQDIGHPRGVWnHQGHN\VWHU
VRPNDQY UHVnUEDUHRYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJIUDKDYP¡OOHUQH6nUEDUKHGHQDIXGVLJWHQYXUGHUHVDWY UHPHOOHP
29

01

Omø - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 4,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

Panoramavisualisering af 10 MW-havmøllerne set mod sydsydøst fra Ørespids på sydspidsen af Omø. Vindmøllerne er
KHUEHO\VWPHGJUnWO\VIRUDWIUHPK YHGHP9LQGP¡OOHUQH
er fuldt synlige og har i dette opstillingsmønster en stor horisontal udbredelse. Opstillingsmønstret vurderes fra den30

QHYLQNHODWY UHNODUWRJOHWDÀ VHOLJW)UDGHWWHSXQNWVHU
PDQQHGJHQQHPU NNHUQHVRPRSIDWWHVW\GHOLJW'HSODQlagte havmøller dominerer oplevelsen af den ellers ubrudte
YDQGÀDGHRJIRUVW\UUHULQRJHQJUDGRSOHYHOVHQDIGHPRGVWnHQGHN\VWHU9DQGÀDGHQVRJN\VWODQGVNDEHWVVNDODHUVWRU

Panorama s. 2/2

PHQRSOHYHOVHQDIVNDODHQSnYLUNHVGDN\VWODQGVNDEHWVWU N
RJGHQXGVWUDNWHYDQGÀDGHV\QHVPLQGUHVDPPHQKROGWPHG
KDYP¡OOHSDUNHQ+DYP¡OOHUQHVHVLVDPPHQK QJPHGGH
HNVLVWHUHQGHYLQGP¡OOHUSn/ROODQGPHQGLVVHHUSnJUXQGDI
DIVWDQGHQW\GHOLJWXQGHURUGQHW'HWYLVXHOOHVDPVSLOPHOOHP

HNVLVWHUHQGHRJSODQODJWHYLQGP¡OOHUYXUGHUHVDWY UHXEHW QNHOLJW3nEDJJUXQGDIKDYP¡OOHSDUNHQVKRULVRQWDOHXGbredelse og store skala vurderes intensiteten af den visuelOHSnYLUNQLQJDIXGVLJWHQRYHUKDYHWIUD2P¡DWY UHVWRU
'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJDIPLOM¡SnYLUNQLQJHQYXUGHUHVSn

baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkningens intensitet
DWY UHY VHQWOLJ
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01

Omø - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 4,2 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

Panoramafoto af eksisterende forhold set mod sydsydøst
fra Ørespids på sydspidsen af Omø. Vindmøllerne er her beO\VWPHGJUnWO\VIRUDWIUHPK YHGHP9LQGP¡OOHUQHHUIXOGW
V\QOLJHRJKDULGHWWHRSVWLOOLQJVP¡QVWHUHQVWRUKRULVRQWDO
udbredelse. Opstillingsmønstret er på grund af synsretningen
32

SnWY UVDIU NNHUQHRJGHWVWRUHDQWDOYLQGP¡OOHUYDQVNHOLJWDÀ VHOLJW'HSODQODJWHKDYP¡OOHUGRPLQHUHURSOHYHOVHQ
DIGHQLGDJXEUXGWHYDQGÀDGHRJIRUVW\UUHULQRJHQJUDGRSOHYHOVHQDIGHPRGVWnHQGHN\VWHU9DQGÀDGHQVRJN\VWODQGVNDEHWVVNDODHUVWRUPHQRSOHYHOVHQDIVNDODHQSnYLUNHVGD

Panorama s. 2/2

N\VWODQGVNDEHWVWU NRJGHQXGVWUDNWHYDQGÀDGHV\QHVPLQdre sammenholdt med havmølleparken. 3 MW-havmøllerne
påvirker dog oplevelsen af landskabets skala mindre end 10
MW-møllerne på den forrige visualisering. Havmøllerne ses
LVDPPHQK QJPHGGHHNVLVWHUHQGHYLQGP¡OOHUSn/ROODQG

PHQSnJUXQGDIDIVWDQGHQHUGLVVHW\GHOLJWXQGHURUGQHWRJ
det visuelle samspil mellem eksisterende og planlagte mølOHUYXUGHUHVDWY UHXEHW QNHOLJW3nEDJJUXQGDIKDYP¡OOHparkens horisontale udbredelse og det store antal havmøller
vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning af udsigten

RYHUKDYHWIUD2P¡DWY UHVWRU'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJ
af miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af udsigtens sårEDUKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHY VHQWOLJ

33

02

Agersø - Eksisterende forhold

Omø

Afstand til vindmølleområdet 8,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 8 meter over havet.

N

34

Udsigt mod syd fra Helleholmvej over den sydligste del af
Agersø. Til højre i billedet ses Omø Sund og Omø og til venstre det frie udsyn over Smålandsfarvandet. Landskabet på
Agersø er meget åbent med sparsom bevoksning og beE\JJHOVHRJVNDODHQLRPUnGHWHUVWRU'HWHUSULP UWRS-

OHYHOVHQDI2P¡VQ UOLJJHQGHN\VWRJGHWXIRUVW\UUHGHXGV\QRYHU6PnODQGVIDUYDQGHWVRPNDQY UHVnUEDUWRYHUIRU
den visuelle påvirkning fra havmøllerne. Udsigtens sårbarhed
YXUGHUHVDWY UHPHOOHP

02

Agersø - 20 x 10 MW

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 9,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 8 meter over havet.

N

Visualisering af 10 MW-havmøllerne set mod syd fra Helleholmvej på den sydlige del af Agersø. Vindmøllerne er fremK YHWPHGJUnIDUYH9LQGP¡OOHUQHHUQ VWHQIXOGWV\QOLJH
RJRSWDJHUKHOHV\QVIHOWHW'HWUHYHVWOLJVWHYLQGP¡OOHUVHV
EDJ2P¡'HVWRUHKDYP¡OOHUGRPLQHUHURSOHYHOVHQDIGHQ
HOOHUVXEHU¡UWHYDQGÀDGHRJIRUVW\UUHURSOHYHOVHQDI2P¡3n

baggrund af opstillingens horisontale udbredelse og vindmøllernes skala vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning
DIXGVLJWHQIUD$JHUV¡DWY UHVWRU'HQRYHURUGQHGHEHW\Gning af miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af udsigtens
VnUEDUKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHY VHQWOLJ
35

02

Agersø - Eksisterende forhold

Omø

N

Afstand til vindmølleområdet 8,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 8 meter over havet.

Udsigt mod syd fra Helleholmvej over den sydligste del af
Agersø. Til højre i billedet ses Omø Sund og Omø og til venstre det frie udsyn over Smålandsfarvandet. Landskabet på
Agersø er meget åbent med sparsom bevoksning og beE\JJHOVHRJVNDODHQLRPUnGHWHUVWRU'HWHUSULP UWRS36

OHYHOVHQDI2P¡VQ UOLJJHQGHN\VWRJGHWXIRUVW\UUHGHXGV\QRYHU6PnODQGVIDUYDQGHWVRPNDQY UHVnUEDUWRYHUIRU
den visuelle påvirkning fra havmøllerne. Udsigtens sårbarhed
YXUGHUHVDWY UHPHOOHP

02

Agersø - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 9,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 8 meter over havet.

Visualisering af 3 MW-havmøllerne set mod syd fra Helleholmvej på den sydlige del af Agersø. Vindmøllerne er fremK YHWPHGJUnIDUYH9LQGP¡OOHUQHHUQ VWHQIXOGWV\QOLJHRJRSWDJHUKHOHV\QVIHOWHW'HQYHVWOLJVWHU NNHVHVEDJ
Omø. Havmøllerne dominerer oplevelsen af den ellers ubeU¡UWHYDQGÀDGHRJIRUVW\UUHURSOHYHOVHQDI2P¡VN\VW3n

baggrund af opstillingens horisontale udbredelse og det høje antal vindmøller vurderes intensiteten af den visuelle påYLUNQLQJDIXGVLJWHQIUD$JHUV¡DWY UHVWRU'HQRYHURUGQHde betydning af miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af
XGVLJWHQVVnUEDUKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHY sentlig.
37

03

Stigsnæs Havn - Eksisterende forhold

Agersø

N

Afstand til vindmølleområdet 9,1 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.
8GVLJWPRGV\GIUDGHQQRUGOLJHGHODI6WLJVQ V+DYQ7LO
højre i billedet ses Agersøs sydspids og til venstre skibe ved
6WLJVQ VY UNHWVNDM6WLJVQ VY UNHWOLJJHUXGHQIRUELOOHGHWPHQY UNHWV WWHUVLWNUDIWLJHSU JSnRSOHYHOVHQDI
VWHGHWGDGHWRYHUJnUDOOHGH¡YULJHODQGVNDEVHOHPHQWHUL
VNDODRJL¡YULJWJLYHUODQGVNDEHWHWWHNQLVNSU J0LGWLELO38

ledet ses det åbne kig til Smålandsfarvandet. Landskabets
VnUEDUKHGYXUGHUHVSnJUXQGDI6WLJVQ VY UNHWDWY UHODY
'HWHUSULP UWRSOHYHOVHQDI$JHUV¡VQ UOLJJHQGHN\VWRJ
GHWXIRUVW\UUHGHXGV\QRYHU6PnODQGVIDUYDQGHWVRPNDQ
Y UHVnUEDUWRYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJIUDGHSODQODJWH
KDYP¡OOHU8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHODY

03

Stigsnæs Havn - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 10,6 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.
9LVXDOLVHULQJDI0:KDYP¡OOHUQHVHWPRGV\GIUD6WLJVQ V
+DYQ9LQGP¡OOHUQHHUIUHPK YHWPHGJUnIDUYH'HWUH¡VWOLJVWHYLQGP¡OOHUHUVNMXOWDIVNLEHRJKDYQHDQO JYHG6WLJVQ VY UNHW'HQNXPXODWLYHHIIHNWPHOOHP6WLJVQ VY UNHW
og de planlagte havmøller øger landskabets i forvejen tekQLVNHSU J9LQGP¡OOHUQHIUHPVWnUSnJRGDIVWDQGDI$JHU-

søs kyst men forstyrrer det åbne udsyn mellem Agersø og
6WLJVQ V3nEDJJUXQGDIRSVWLOOLQJHQVKRULVRQWDOHXGEUHGHOse og vindmøllernes skala vurderes intensiteten af den visuelOHSnYLUNQLQJDIXGVLJWHQIUD6WLJVQ V+DYQDWY UHVWRU'HQ
overordnede betydning af miljøpåvirkningen vurderes på bagJUXQGDIXGVLJWHQVLIRUYHMHQWHNQLVNHSU JDWY UHPRGHUDW
39

03

Stigsnæs Havn - Eksisterende forhold

Agersø

N

Afstand til vindmølleområdet 9,1 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.
8GVLJWPRGV\GIUDGHQQRUGOLJHGHODI6WLJVQ V+DYQ7LO
højre i billedet ses Agersøs sydspids og til venstre skibe ved
6WLJVQ VY UNHWVNDM6WLJVQ VY UNHWOLJJHUXGHQIRUELOOHGHWPHQY UNHWV WWHUVLWNUDIWLJHSU JSnRSOHYHOVHQDI
VWHGHWGDGHWRYHUJnUDOOHGH¡YULJHODQGVNDEVHOHPHQWHUL
VNDODRJL¡YULJWJLYHUODQGVNDEHWHWWHNQLVNSU J0LGWLELO40

ledet ses det åbne kig til Smålandsfarvandet. Landskabets
VnUEDUKHGYXUGHUHVSnJUXQGDI6WLJVQ VY UNHWDWY UHODY
'HWHUSULP UWRSOHYHOVHQDI$JHUV¡VQ UOLJJHQGHN\VWRJ
GHWXIRUVW\UUHGHXGV\QRYHU6PnODQGVIDUYDQGHWVRPNDQ
Y UHVnUEDUWRYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJIUDGHSODQODJWH
KDYP¡OOHU8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHODY

03

Stigsnæs Havn - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 10 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.
9LVXDOLVHULQJDI0:KDYP¡OOHUQH9LQGP¡OOHUQHHUIUHPK YHWPHGJUnIDUYH'H¡VWOLJVWHYLQGP¡OOHUHUVNMXOWDIVNLEHRJKDYQHDQO JYHG6WLJVQ VY UNHW'HQNXPXODWLYHHIIHNWPHOOHP6WLJVQ VY UNHWRJGHSODQODJWHKDYP¡OOHU¡JHU
ODQGVNDEHWVLIRUYHMHQWHNQLVNHSU J9LQGP¡OOHUQHIUHPstår på god afstand af Agersøs kyst men forstyrrer det åb-

QHXGV\QPHOOHP$JHUV¡RJ6WLJVQ V3nEDJJUXQGDIRSVWLOlingens horisontale udbredelse og det høje antal vindmøller
vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning af udsigten
IUD6WLJVQ V+DYQDWY UHVWRU'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJ
af miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af udsigtens i forYHMHQWHNQLVNHSU JDWY UHPRGHUDW
41

04

Kobæk Strand - Eksisterende forhold

Stigsnæsværket

Stigsnæs Skov

Gedehave

Agersø

N

Afstand til vindmølleområdet 14,7 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 0 meter over havet.

8GVLJWPRGV\GIUD.RE N6WUDQGXGIRUGHWQRUGOLJHVRPPHUKXVRPUnGHRJFLUNDPHWHUQRUGIRU.RE N6WUDQG
Konferencecenter. På billedet ses kystens buede forløb mod
YHVWWLO*HGHKDYHV\GIRULQGVHMOLQJHQWLO6N OVN¡U)MRUG7LO
K¡MUHLELOOHGHWVHV$JHUV¡RJWLOYHQVWUHVHV6WLJVQ VY UNHW
42

PHGGHWRVNRUVWHQHRJWLOK¡MUHKHUIRU6WLJVQ V6NRY0LGW
LELOOHGHWVHVHQKXVVWDQGVP¡OOHYHG*HGHKDYH'HWHUSULP UWRSOHYHOVHQDIN\VWHQVEXHGHIRUO¡ERJ$JHUV¡VRPNDQ
Y UHVnUEDURYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJIUDKDYP¡OOHUQH
8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

04

Kobæk Strand - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 16,2 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 0 meter over havet.
Visualisering af 10 MW-havmøllerne. Vindmøllerne er tegnet
op med grå farve. Vindmøllerne kommer til syne bag kysten
omkring Gedehave og forstyrrer i nogen grad oplevelsen af
kysten. På grund af afstanden til vindmøllerne fremstår de
VNDODP VVLJWOLJHY UGLJHPHGGH¡YULJHODQGVNDEVHOHPHQWHU%nGH6WLJVQ VY UNHWRJGHSODQODJWHKDYP¡OOHUJLYHU

ODQGVNDEHWHWWHNQLVNSU J3nJUXQGDIDIVWDQGHQWLOKDYP¡OOHUQHRJN\VWHQVDIVN UPHQGHHIIHNWYXUGHUHVLQWHQVLWHWHQDIGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDIXGVLJWHQIUD.RE N6WUDQG
DWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJDIPLOM¡SnYLUNningen vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed og påYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
43

04

Kobæk Strand - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 14,7 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 0 meter over havet.

8GVLJWPRGV\GIUD.RE N6WUDQGXGIRUGHWQRUGOLJHVRPPHUKXVRPUnGHRJFLUNDPHWHUQRUGIRU.RE N6WUDQG
Konferencecenter. På billedet ses kystens buede forløb mod
YHVWWLO*HGHKDYHV\GIRULQGVHMOLQJHQWLO6N OVN¡U)MRUG7LO
K¡MUHLELOOHGHWVHV$JHUV¡RJWLOYHQVWUHVHV6WLJVQ VY UNHW
44

PHGGHWRVNRUVWHQHRJWLOK¡MUHKHUIRU6WLJVQ V6NRY0LGW
LELOOHGHWVHVHQKXVVWDQGVP¡OOHYHG*HGHKDYH'HWHUSULP UWRSOHYHOVHQDIN\VWHQVEXHGHIRUO¡ERJ$JHUV¡VRPNDQ
Y UHVnUEDURYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJIUDKDYP¡OOHUQH
8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

04

Kobæk Strand - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 15,6 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 0 meter over havet.

Visualisering af 3 MW-havmøllerne. Vindmøllerne er tegnet op
PHGJUnIDUYH9LQGP¡OOHUQHVHVEDJN\VWHQPHQNXQHQNHOWH
YLQJHUHUV\QOLJH'DGHHUY VHQWOLJWODYHUHHQG0:P¡OOHUQHRJDIVWDQGHQHUIRUKROGVYLVVWRUIUHPVWnUGHVNDODP Vsigt underordnede de øvrige landskabselementer. På grund

DIDIVWDQGHQWLOYLQGP¡OOHUQHRJN\VWHQVDIVN UPHQGHHIIHNW
vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning af udsigten
IUD.RE N6WUDQGDWY UHOLOOH'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJDI
miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af udsigtens sårbarKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPLQGUH
45

05

Espe herregårdslandskab - Eksisterende forhold

Stigsnæsværket

Agersø

N

Afstand til vindmølleområdet 18,2 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 20 meter over havet.

8GVLJWPRGV\GIUD9HVWHU%¡JHEMHUJYHMYHGKHUUHJnUGHQ(VSH
+HUUHJnUGVODQGVNDEHWHUXGSHJHWVRPNXOWXUPLOM¡RJRPUnGHW
HUNHQGHWHJQHWYHGDWY UHUHODWLYWEHE\JJHOVHVWRPWPHGVWRre markfelter blandet med skovpartier og alléer. I det bakkede
og åbne landskab er der mange steder lange udsyn mod Agersø
46

Sund og vindmølleområdet. Til højre i billedet ses Agersø og
WLOYHQVWUH6WLJVQ VRJ6WLJVQ VY UNHW2SOHYHOVHQDI$JHUV¡
6XQGRJGHRPJLYHQGHN\VWHUSn$JHUV¡RJ6WLJVQ VYXUGHUHV
DWY UHVnUEDURYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJIUDGHSODQODJWH
KDYP¡OOHU8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

05

Espe herregårdslandskab - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 19,6 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 20 meter over havet.
Visualisering af 10 MW-havmøllerne. Vindmøllerne er fremK YHWPHGJUnIDUYH9LQGP¡OOHUQHVHVEDJGHQV\GOLJHGHO
DI$JHUV¡RJEDJ6WLJVQ V'HWHUYXUGHUHWDWKDYP¡OOHUne forstyrrer oplevelsen af kysterne omkring Agersø Sund
og har en uheldig barriereeffekt på det åbne kig til SmåODQGVIDUYDQGHWPHOOHP6WLJVQ VRJ$JHUV¡Oplevelsen af

N\VWUXPPHWVVNDODSnYLUNHVOLJHOHGHVDIYLQGP¡OOHUQHVRPInU
landskabet til at virke mindre. På grund af afstanden til vindmøllerne vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning af
XGVLJWHQDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJDIPLOjøpåvirkningen vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed
RJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
47

05

Espe herregårdslandskab - Eksisterende forhold

Stigsnæsværket

Agersø

N

Afstand til vindmølleområdet 18,2 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 20 meter over havet.

8GVLJWPRGV\GIUD9HVWHU%¡JHEMHUJYHMYHGKHUUHJnUGHQ(VSH
+HUUHJnUGVODQGVNDEHWHUXGSHJHWVRPNXOWXUPLOM¡RJRPUnGHW
HUNHQGHWHJQHWYHGDWY UHUHODWLYWEHE\JJHOVHVWRPWPHGVWRre markfelter blandet med skovpartier og alléer. I det bakkede
og åbne landskab er der mange steder lange udsyn mod Agersø
48

Sund og vindmølleområdet. Til højre i billedet ses Agersø og
WLOYHQVWUH6WLJVQ VRJ6WLJVQ VY UNHW2SOHYHOVHQDI$JHUV¡
6XQGRJGHRPJLYHQGHN\VWHUSn$JHUV¡RJ6WLJVQ VYXUGHUHV
DWY UHVnUEDURYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJIUDGHSODQODJWH
YLQGP¡OOHU8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

05

Espe herregårdslandskab - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 19,1 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 20 meter over havet.
Visualisering af 3 MW-havmøllerne. Vindmøllerne er tegnet op
med grå farve. Vindmøllerne ses bag den sydlige del af Agersø
RJEDJ6WLJVQ V'HWHUYXUGHUHWDWKDYP¡OOHUQHIRUVW\UUHU
oplevelsen af kysterne omkring Agersø Sund og har en uheldig
barriereeffekt på det åbne kig til Smålandsfarvandet mellem
6WLJVQ VRJ$JHUV¡2SOHYHOVHQDIN\VWUXPPHWVVNDODSnYLUNHV

OLJHOHGHVDIYLQGP¡OOHUQHVRPInUODQGVNDEHWWLODWYLUNHPLQdre. 3 MW-havmøllerne påvirker dog skalaen i mindre grad end
10 MW-havmøllerne. På baggrund af afstanden til vindmøllerne
YXUGHUHVLQWHQVLWHWHQDIGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHVSnEDJJUXQGDIXGVLJWHQVVnUEDUKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
49

06

Korsør Lystbådehavn - Eksisterende forhold

Stigsnæsværket

Agersø

Omø

N

Afstand til vindmølleområdet 22,7 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.

8GVLJWPRGV\GJHQQHP6WRUHE OWIUD/\VWEnGHKDYQHQL
.RUV¡U,ELOOHGHWVYHQVWUHVLGHVHVN\VWHQYHG6WLJVQ VRJ
6WLJVQ VY UNHW0LGWLELOOHGHWVHV$JHUV¡RJ2P¡LKRULVRQWHQ'HWYXUGHUHVDWRSOHYHOVHQDI$JHUV¡RJ2P¡RJ6WRUHE OWVXIRUVW\UUHGHYDQGÀDGHNDQY UHVnUEDURYHUIRUGHQ
50

visuelle påvirkning fra de planlagte havmøller. Udsigtens sårEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

06

Korsør Lystbådehavn - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 23,7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.
Visualisering af 10 MW-havmøllerne set mod syd gennem
6WRUHE OWIUD/\VWEnGHKDYQHQL.RUV¡U3nWURGVDIGHQVWRUH
DIVWDQGYLOGHSODQODJWHKDYP¡OOHUL6PnODQGVIDUYDQGHWY re synlige i klart vejr. På grund af jordens krumning er det
nederste af vindmøllerne skjult bag horisonten. VindmøllerQHVHVEDJ$JHUV¡RJ2P¡RJGHWYXUGHUHVDWGHYLONXQ-

QHIRUVW\UUHRSOHYHOVHQDI¡HUQHRJ6WRUHE OWVYDQGÀDGHPå
baggrund af afstanden til vindmøllerne vurderes intensiteten
DIGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UHOLOOH'HQRYHURUGQHGHEHtydning vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed og påYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPLQGUH
51

06

Korsør Lystbådehavn - Eksisterende forhold

Stigsnæsværket

Agersø

Omø

N

Afstand til vindmølleområdet 22,7 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.

8GVLJWPRGV\GJHQQHP6WRUHE OWIUD/\VWEnGHKDYQHQL
.RUV¡U,ELOOHGHWVYHQVWUHVLGHVHVN\VWHQYHG6WLJVQ VRJ
6WLJVQ VY UNHW0LGWLELOOHGHWVHV$JHUV¡RJ2P¡LKRULVRQWHQ'HWYXUGHUHVDWRSOHYHOVHQDI$JHUV¡RJ2P¡RJ6WRUHE OWVXIRUVW\UUHGHYDQGÀDGHNDQY UHVnUEDURYHUIRUGHQ
52

visuelle påvirkning fra de planlagte vindmøller. Udsigtens
VnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

06

Korsør Lystbådehavn - 66 X 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 23,3 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.
Visualisering af 3 MW-havmøllerne set mod syd gennem StoUHE OWIUD/\VWEnGHKDYQHQL.RUV¡U3nWURGVDIGHQVWRUHDIVWDQGYLOGHSODQODJWHYLQGP¡OOHUY UHV\QOLJHLNODUWYHMU3n
grund af jordens krumning er det nederste af vindmøllerne skjult bag horisonten. 3 MW-havmøllerne rager mindre op
RYHUKRULVRQWHQHQG0:P¡OOHUQHPHQGHWVWRUHDQWDOJL-

YHUWLOJHQJ OGHQW WWHUHVWUXNWXU9LQGP¡OOHUQHVHVEDJ
Agersø og Omø og vurderes at forstyrre oplevelsen af øerne
RJ6WRUHE OWVYDQGÀDGHPå grund af afstanden til vindmølOHUQHYXUGHUHVLQWHQVLWHWHQDIGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UH
OLOOH'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHVSnEDJJUXQGDIXGVLJWHQVVnUEDUKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPLQGUH
53

07

Sevedø - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

N

Afstand til vindmølleområdet 10,2 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 3 meter over havet.

3DQRUDPDIRWRJUD¿DIXGVLJWHQPRGV\GIUD6HYHG¡YHMKYRU
vejen drejer skarpt til venstre. I billedets venstre side ses
GHWOHWK YHGHWHUU Q,ELOOHGHWVK¡MUHVLGHnEQHUODQGVNDEHWVLJVnGHUHUXGV\QRYHUKDYHWLUHWQLQJPRGYLQGP¡OOHRPUnGHW'HWEO¡GWEXJWHGHODQGVNDEKDUHQVWRUVNDODRJ
54

GHHQNHOWHHOHPHQWHUKDYÀDGHWHUU QEHYRNVQLQJYXUGHUHVDWY UHUREXVWHRYHUIRUSnYLUNQLQJHQIUDVWRUHWHNQLVNHHOHPHQWHUVRPYLQGP¡OOHU/ QJVWWLOK¡MUHLELOOHGHWVHV
UHVSLGVSn2P¡VV\GOLJVWHVSLGV'HWYXUGHUHVDWRSOHYHOVHQDIGHQXIRUVW\UUHGHYDQGÀDGHNDQY UHVnUEDURYHUIRU

Panorama s. 2/2

Ørespids på Omø

den visuelle påvirkning fra de planlagte havmøller. Udsigtens
VnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP
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07

Sevedø - 20 X 10 MW

Panorama s. 1/2

N

Afstand til vindmølleområdet 10,2 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 3 meter over havet.

Visualisering af 10 MW-havmøllerne set mod syd fra Sevedøvej. Vindmøllerne vil kunne ses på den ellers uforstyrrede
YDQGÀDGH'HQYHVWOLJVWHYLQGP¡OOHHUGHOYLVWVNMXOWEDJWHUU QHW'HQ¡YULJHKDYP¡OOHSDUNVWnUSnnEHQWKDY+DYP¡OOHSDUNHQVRSVWLOOLQJVP¡QVWHUNDQDÀ VHVV UOLJWPLGWLSDU56

NHQKYRUU NNHUQHW\GHOLJWVHV'HWYXUGHUHVDWYLQGP¡OOHUQHVWnUVnODQJWIUD2P¡DWRSOHYHOVHQDIUHVSLGVLNNHIRUVW\UUHV'HWYXUGHUHVDWYLQGP¡OOHUQHYLONXQQHIRUVW\UUHRSOHYHOVHQDIGHQnEQHYDQGÀDGHRJGHWXIRUVW\UUHGHNLJPRG
syd. På baggrund af opstillingens horisontale udbredelse og

Panorama s. 2/2

vindmøllernes skala vurderes intensiteten af den visuelle påYLUNQLQJDIXGVLJWHQIUD6HYHG¡DWY UHVWRU'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJDIPLOM¡SnYLUNQLQJHQYXUGHUHVDWY UHY VHQWlig.
57

07

Sevedø - 66 X 3 MW

Panorama s. 1/2

N

Afstand til vindmølleområdet 9,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 3 meter over havet.

Visualisering af 3 MW-havmøllerne set mod syd fra Sevedøvej. Vindmøllerne vil kunne ses på den ellers uforstyrrede
YDQGÀDGH'HQLYHVWOLJVWHYLQGP¡OOHUHUGHOYLVWVNMXOWEDJ
WHUU QHW'HQ¡YULJHKDYP¡OOHSDUNVWnUSnnEHQWKDY2SVWLOOLQJVP¡QVWHUHWHUW\GHOLJWGHODQJHU NNHUYLQNHOUHWSnN\58

VWHQDÀ VHVQHPWKYLONHWJLYHUSDUNHQHWUROLJWXGVHHQGHSn
WURGVDIGHWVWRUHDQWDOYLQGP¡OOHU'HWYXUGHUHVDWYLQGP¡OOHUQHVWnUVnODQJWIUD2P¡DWRSOHYHOVHQDIUHVSLGVLNNH
IRUVW\UUHV'HWYXUGHUHVDWYLQGP¡OOHUQHYLONXQQHIRUVW\UUHRSOHYHOVHQDIGHQnEQHYDQGÀDGHRJGHWXIRUVW\UUHGHNLJ

Panorama s. 2/2

mod syd. På baggrund af opstillingens horisontale udbredelse vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning af udsigWHQIUD6HYHG¡DWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJ
DIPLOM¡SnYLUNQLQJHQYXUGHUHVDWY UHPRGHUDW
59

08

Dæmningen til Glænø - Eksisterende forhold

Vesterfed

Sandholm

Basnæs Skov

N

Afstand til vindmølleområdet 14,0 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

8GVLJWPRGV\GYHVWRYHU%DVQ V1RUIUDG PQLQJHQWLO
*O Q¡,KRULVRQWHQVHVGHIHGGHUGDQQHUGHQNDUDNWHULVWLVNHGREEHOWN\VWRJVRPVNLOOHU%DVQ V1RUIUD6PnODQGVIDUvandet. Midt i billedet ses den lille holm Sandholm. I billedets
K¡MUHVLGHVHVQRUHWVEDJHUVWHEHVN\WWHGHN\VWGHUHUSU 60

JHWDIVLYRJVNRYHKHOWQHGWLOYDQGHW'HQXIRUVW\UUHGHRSOHYHOVHDIQRUHWRJGREEHOWN\VWHQYXUGHUHVDWNXQQHY UH
sårbar over for den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. UdVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

08

Dæmningen til Glænø - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 15,8 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

Visualisering af 10 MW-havmøllerne set mod sydvest over
%DVQ V1RUIUDG PQLQJHQWLO*O Q¡9LQGP¡OOHUQHVHVEDJ
GHWODYHWHUU QSn9HVWHUIHGRJ6DQGKROPRJIRUVW\UUHULQRgen grad oplevelsen af noret og dobbeltkysten. Oplevelsen
DIODQGVNDEHWVVNDODSnYLUNHVDIGHSODQODJWHKDYP¡OOHUVRP

InUN\VWUXPPHWRPNULQJ%DVQ V1RUWLODWIUHPVWnPLQGUH
På baggrund af afstanden til vindmøllerne vurderes intensiteWHQDIGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGnede betydning vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed
RJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
61

08

Dæmningen til Glænø - Eksisterende forhold

Sandholm

Basnæs Skov

N

Afstand til vindmølleområdet 14,0 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

8GVLJWPRGV\GYHVWRYHU%DVQ V1RUIUDG PQLQJHQWLO
*O Q¡,KRULVRQWHQVHVGHIHGGHUGDQQHUGHQNDUDNWHULVWLVNHGREEHOWN\VWRJVRPVNLOOHU%DVQ V1RUIUD6PnODQGVIDUvandet. Midt i billedet ses den lille holm Sandholm. I billedets
K¡MUHVLGHVHVQRUHWVEDJHUVWHEHVN\WWHGHN\VWGHUHUSU 62

JHWDIVLYRJVNRYHKHOWQHGWLOYDQGHW'HQXIRUVW\UUHGHRSOHYHOVHDIQRUHWRJGREEHOWN\VWHQYXUGHUHVDWNXQQHY UH
sårbar over for den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. UdVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

08

Dæmningen til Glænø - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 14,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

Visualisering af 3 MW-havmøllerne set mod sydvest over
%DVQ V1RUIUDG PQLQJHQWLO*O Q¡9LQGP¡OOHUQHVHV
EDJGHWODYHWHUU QSn9HVWHUIHGRJ6DQGKROPRJIRUVW\Urer i nogen grad oplevelsen af noret og dobbeltkysten. OpOHYHOVHQDIODQGVNDEHWVVNDODSnYLUNHVDIYLQGP¡OOHUQHVRP
InUN\VWUXPPHWRPNULQJ%DVQ V1RUWLODWIUHPVWnPLQGUH

0:KDYP¡OOHUQHUDJHUPLQGUHRSRYHUKRULVRQWHQPHQGH
PDQJHYLQGP¡OOHUJLYHUWLOJHQJ OGHQW WWHUHVWUXNWXUPå
grund af afstanden til vindmøllerne vurderes intensiteten af
GHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHtydning vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed og påYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
63

09

Glænø - Eksisterende forhold

Vindmøller ved Tjørneby

Afstand til vindmølleområdet 14,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.

N

64

Udsigt mod sydvest over Smålandsfarvandet fra klinten på
*O Q¡VV\GN\VW8GVLJWHQHUNDUDNWHULVHUHWYHGGHQXEUXGWHYDQGÀDGHVRPVDPPHQPHGDIVWDQGHQWLOGHRPJLYHQGHN\VWHUPHGI¡UHUDWODQGVNDEHWVVNDODHUVWRU7LOYHQVWUH
i billedet anes Lolland svagt i horisonten. På dage med klart

vejr vil man kunne skimte vindmøllerne ved Tjørneby på LolODQG'HHUKHUWHJQHWRSIRUV\QOLJKHGHQVVN\OG2SOHYHOVHQ
DI6PnODQGVIDUYDQGHWVXEUXGWHYDQGÀDGHYXUGHUHVDWY UH
sårbar over for den visuelle påvirkning fra havmøllerne. UdVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

09

Glænø - 20 x 10 MW

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 16,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.

N

Visualisering af 10 MW-havmøllerne set mod sydvest over
6PnODQGVIDUYDQGHWIUDNOLQWHQSn*O Q¡VV\GN\VW9LQGP¡Olerne er tegnet op med grå farve. Opstillingsmønstret vurdeUHVIUDGHQQHYLQNHODWY UHNODUWRJOHWDÀ VHOLJW0DQVHU
IUDGHQQHV\QVYLQNHOYLQNHOUHWSnGH¿UHU NNHURJRSIDWWHUL
VWHGHWGHVHNVU NNHU'HSODQODJWHKDYP¡OOHUGRPLQHUHURS-

OHYHOVHQDIGHQHOOHUVXEUXGWHYDQGÀDGHPå grund af afstanden til vindmøllerne vurderes intensiteten af den visuelle påYLUNQLQJDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHres på baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkningens inWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
65

09

Glænø - Eksisterende forhold

Vindmøller ved Tjørneby

Afstand til vindmølleområdet 14,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.

N

66

Udsigt mod sydvest over Smålandsfarvandet fra klinten på
*O Q¡VV\GN\VW8GVLJWHQHUNDUDNWHULVHUHWYHGGHQXEUXGWHYDQGÀDGHVRPVDPPHQPHGDIVWDQGHQWLOGHRPJLYHQGHN\VWHUPHGI¡UHUDWODQGVNDEHWVVNDODHUVWRU7LOYHQVWUH
i billedet anes Lolland svagt i horisonten. På dage med klart

vejr vil man kunne skimte vindmøllerne ved Tjørneby på LolODQG'HHUKHUWHJQHWRSIRUV\QOLJKHGHQVVN\OG2SOHYHOVHQ
DI6PnODQGVIDUYDQGHWVXEUXGWHYDQGÀDGHYXUGHUHVDWY UH
sårbar over for den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. UdVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

09

Glænø - 66 x 3 MW

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 14,7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.

N

Visualisering af 3 MW-havmøllerne set mod sydvest over
6PnODQGVIDUYDQGHWIUDNOLQWHQSn*O Q¡VV\GN\VW9LQGP¡Olerne er tegnet op med grå farve. Opstillingsmønstret vurderes fra denne vinkel på grund af det store antal vindmølOHURJYLVXHOWRYHUODSPHOOHPPDQJHDIYLQGP¡OOHUQHDWY UH
XNODUW'HSODQODJWHKDYP¡OOHUGRPLQHUHURSOHYHOVHQDIGHQ

HOOHUVXEUXGWHYDQGÀDGHPå grund af afstanden til vindmølOHUQHYXUGHUHVLQWHQVLWHWHQDIGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UH
PHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHVSnEDJJUXQGDI
XGVLJWHQVVnUEDUKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPRderat.
67

10

Bisserup Havn - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 17,5 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.

Udsigt mod sydvest fra Bisserup Havn over udmundinJHQDI+ROVWHLQERUJ1RUVWUDQGHQJHQHSnVWHUIHGRJEDgerst Smålandsfarvandet. Udsigten er karakteriseret ved den
XEUXGWHYDQGÀDGHLEDJJUXQGHQ7LOK¡MUHLELOOHGHWVHVGHW
EDNNHGHWHUU QSn*O Q¡'HnEQHVWUDQGHQJHRJXGVWUDN68

WHYDQGÀDGHUJLYHUODQGVNDEHWHQVWRUVNDOD2SOHYHOVHQDI
GHnEQHVWUDQGHQJHRJGHQXEUXGWHYDQGÀDGHVDPWRSOHYHOVHQDIEDNNHWHUU QHWSn*O Q¡YXUGHUHVDWNXQQHY UHVnUbart over for den visuelle påvirkning fra de planlagte havmølOHU8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

10

Bisserup Havn - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 19,2 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.
Visualisering af 10 MW-havmøllerne. Vindmøllerne er fremK YHWPHGKYLGW7UHDIGHSODQODJWHYLQGP¡OOHUVHVEDJWHUU QHWSn*O Q¡2SVWLOOLQJVP¡QVWUHWYXUGHUHVIUDGHQQHYLQNHODWY UHNODUWRJOHWDÀ VHOLJW0DQVHUYLQNHOUHWSnGH¿UHU NNHURJRSIDWWHULVWHGHWGHVHNVU NNHU'HWRYLQGP¡OOHUO QJVWWLOYHQVWUHLV\QVIHOWHWIUHPVWnUGRJPHGVWRU
LQGE\UGHVDIVWDQGRJRSIDWWHVLNNHNODUWVRPHQU NNH'H

planlagte havmøller forstyrrer i nogen grad oplevelsen af de
nEQHVWUDQGHQJHRJYDQGÀDGHURJWHUU QHWSn*O Q¡3n
grund af afstanden til vindmøllerne vurderes intensiteten af
GHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGH
betydning vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed og
SnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
69

10

Bisserup Havn - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 17,5 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.

Udsigt mod sydvest fra Bisserup Havn over udmundingen af
+ROVWHLQERUJ1RUVWUDQGHQJHQHSnVWHUIHGRJEDJHUVW6Pnlandsfarvandet. Udsigten er karakteriseret ved den ubrudWHYDQGÀDGHLEDJJUXQGHQ7LOK¡MUHLELOOHGHWVHVGHWEDNNHGHWHUU QSn*O Q¡'HnEQHVWUDQGHQJHRJXGVWUDNWHYDQG70

ÀDGHUJLYHUODQGVNDEHWHQVWRUVNDOD2SOHYHOVHQDIGHnEQHVWUDQGHQJHRJGHQXEUXGWHYDQGÀDGHVDPWRSOHYHOVHQDI
EDNNHWHUU QHWSn*O Q¡YXUGHUHVDWNXQQHY UHVnUEDUW
over for den visuelle påvirkning fra de planlagte vindmøller.
8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

10

Bisserup Havn - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 17,6 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.
9LVXDOLVHULQJDI0:KDYP¡OOHUQH9LQGP¡OOHUQHHUIUHPK vet med hvidt. Syv vindmøller er helt eller delvist skjult bag
GHWEDNNHGHWHUU QSn*O Q¡2SVWLOOLQJVP¡QVWUHWYXUGHUHV
fra denne vinkel på grund af det store antal vindmøller og viVXHOOHRYHUODSPHOOHPPDQJHDIYLQGP¡OOHUQHDWY UHXNODUW
dog opfattes vindmøllerne som en samlet park.

Vindmøllerne forstyrrer i nogen grad oplevelsen af de åbne
VWUDQGHQJHRJYDQGÀDGHURJWHUU QHWSn*O Q¡På grund af
afstanden til vindmøllerne vurderes intensiteten af den visuHOOHSnYLUNQLQJDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJ
vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkninJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
71

11

Karrebæksminde - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 24,3 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.

8GVLJWPRGYHVWV\GYHVWIUD.DUUHE NVPLQGHSn(Q¡RYHU
.DUUHE NVPLQGH%XJWRJ6PnODQGVIDUYDQGHW8GVLJWHQHU
NDUDNWHULVHUHWYHGGHQXEUXGWHYDQGÀDGH'HQVWRUHDIVWDQG
EHYLUNHUXQGHUGHJLYQHYHMUIRUKROGSnIRWRHWDWGHPRGstående kyster ikke er synlige. Til højre i billedet ses Søfron72

WHQ/\VWEnGHKDYQ'HnEQHVWUDQGHQJHRJXGVWUDNWHYDQGÀDGHUPHGI¡UHUDWODQGVNDEHWVVNDODHUVWRU2SOHYHOVHQDIGHQ
XEUXGWHYDQGÀDGHYXUGHUHVDWNXQQHY UHVnUEDUWRYHUIRU
den visuelle påvirkning fra de planlagte havmøller. Udsigtens
VnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

11

Karrebæksminde - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 26 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt: 2 meter over havet.

Visualisering af 10 MW-havmøllerne mod vestsydvest fra KarUHE NVPLQGHSn(Q¡RYHU.DUUHE NVPLQGH%XJWRJ6PnODQGVIDUYDQGHW9LQGP¡OOHUQHHUIUHPK YHWPHGKYLGW3n
grund af jordens krumning er det nederste af vindmøllerQHVNMXOWEDJKRULVRQWHQ'HSODQODJWHKDYP¡OOHU QGUHURS-

OHYHOVHQDI6PnODQGVIDUYDQGHWVXEUXGWHYDQGÀDGH3nJUXQG
af afstanden til vindmøllerne vurderes intensiteten af den viVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UHOLOOH'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJ
vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkninJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPLQGUH
73

11

Karrebæksminde - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 24,3 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.

8GVLJWPRGYHVWV\GYHVWIUD.DUUHE NVPLQGHSn(Q¡RYHU
.DUUHE NVPLQGH%XJWRJ6PnODQGVIDUYDQGHW8GVLJWHQHU
NDUDNWHULVHUHWYHGGHQXEUXGWHYDQGÀDGH'HQVWRUHDIVWDQG
EHYLUNHUXQGHUGHJLYQHYHMUIRUKROGSnIRWRHWDWGHPRGstående kyster ikke er synlige. Til højre i billedet ses Søfron74

WHQ/\VWEnGHKDYQ'HnEQHVWUDQGHQJHRJXGVWUDNWHYDQGÀDGHUPHGI¡UHUDWODQGVNDEHWVVNDODHUVWRU2SOHYHOVHQDIGHQ
XEUXGWHYDQGÀDGHYXUGHUHVDWNXQQHY UHVnUEDUWRYHUIRU
den visuelle påvirkning fra de planlagte vindmøller. Udsigtens
VnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

11

Karrebæksminde - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 24,8 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.
Visualisering af 3 MW-havmøllerne mod vestsydvest fra KarUHE NVPLQGHSn(Q¡RYHU.DUUHE NVPLQGH%XJWRJ6PnODQGVIDUYDQGHW9LQGP¡OOHUQHHUIUHPK YHWPHGKYLGW3n
grund af jordens krumning er det nederste af vindmøllerne skjult bag horisonten. 3 MW-havmøllerne rager mindre op
RYHUKRULVRQWHQHQG0:P¡OOHUQHPHQGHWK¡MHDQWDOUH-

VXOWHUHUWLOJHQJ OGLHQW WWHUHVWUXNWXU'HSODQODJWHKDYP¡OOHU QGUHURSOHYHOVHQDI6PnODQGVIDUYDQGHWVXEUXGWH
YDQGÀDGHPå grund af afstanden til vindmøllerne vurderes inWHQVLWHWHQDIGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UHOLOOH'HQRYHUordnede betydning vurderes på baggrund af udsigtens sårbarKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPLQGUH
75

12

Vejrø - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

Langeland

N

Afstand til vindmølleområdet 6,1 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.

Panoramafoto af eksisterende forhold set mod nordvest fra
stranden ved sydspidsen af Vejrø. På hovedparten af de cenWUDOHGHOHDI¡HQHUGHUHQW WVWUXNWXUDIEHYRNVQLQJVRP
VN UPHUIRUXGV\QWLOYLQGP¡OOHRPUnGHW,SDQRUDPDHWVK¡MUHVLGHVHVDQO JRPNULQJ6WLJVQ VY UNHW7LOYHQVWUHKHU76

IRUDQHVS\ORQHUQHSn6WRUHE OWVIRUELQGHOVHQVVWEUR,KRrisonten anes Omø og i panoramaets venstre side anes LanJHODQGVN\VWVYDJW'HQVWRUHnEQHYDQGÀDGHRJDIVWDQGHQWLOGHRPJLYHQGHN\VWHUPHGI¡UHUDWODQGVNDEHWVVNDODHUVWRU'HWHUSULP UWXGVLJWHQRYHUGHQnEQHYDQGÀDGH

Panorama s. 2/2

Omø

Østbroens pyloner

Stigsnæsværket

RJVHNXQG UWRSOHYHOVHQDIGHPRGVWnHQGHN\VWHUVRPNDQ
Y UHVnUEDUHRYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJIUDGHSODQODJWHKDYP¡OOHU6nUEDUKHGHQDIXGVLJWHQYXUGHUHVDWY UHPHOlem.
77

12

Vejrø - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 6,7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.

Panoramavisualisering af 10 MW-havmøllerne set mod nordvest fra stranden ved sydspidsen af Vejrø. Vindmøllerne er
optegnet med grå farve. Vindmøllerne er fuldt synlige og opstillingsmønstret har en stor horisontal udbredelse. OpstilOLQJVP¡QVWUHWYXUGHUHVIUDGHQQHYLQNHODWY UHNODUWRJOHW
78

DÀ VHOLJW'H¿UHU NNHURSIDWWHVW\GHOLJWGDPDQIUDGHWWH
IRWRSXQNWVHUQHGJHQQHPU NNHUQH'HQ¡VWOLJVWHU NNHL
højre side af billedet fremstår dog med stor afstand til de øvULJHRJNDQYLUNHO¡VUHYQHIUDGHQ¡YULJHRSVWLOOLQJ'HSODQlagte havmøller dominerer oplevelsen af den ellers ubrud-

Panorama s. 2/2

WHYDQGÀDGHRJIRUVW\UUHULQRJHQJUDGXGV\QHWWLO2P¡2SOHYHOVHQDIYDQGÀDGHQVRJN\VWODQGVNDEHWVVNDODSnYLUNHV
DIYLQGP¡OOHUQHVRPInUODQGVNDEHWWLODWV\QHVPLQGUH3n
grund af vindmøllernes horisontale udbredelse og skala vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning af udsigten over

KDYHWIUD9HMU¡DWY UHVWRU'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJDI
miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af udsigtens sårbarKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHY VHQWOLJ
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12

Vejrø - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 6,2 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.

Panoramavisualisering af 3 MW-havmøllerne set mod nordvest fra stranden ved sydspidsen af Vejrø. Vindmøllerne er
IUHPK YHWPHGJUnIDUYH'HSODQODJWHYLQGP¡OOHUHUIXOGW
V\QOLJHRJSDUNHQKDUHQVWRUKRULVRQWDOXGEUHGHOVH2SVWLOOLQJVP¡QVWUHWHUSnJUXQGDIV\QVUHWQLQJHQSnWY UVDIU N80

NHUQHRJGHWVWRUHDQWDOYLQGP¡OOHUYDQVNHOLJWDÀ VHOLJW
'HSODQODJWHKDYP¡OOHUGRPLQHUHURSOHYHOVHQDIGHQHOOHUV
XEUXGWHYDQGÀDGHRJIRUVW\UUHULQRJHQJUDGRSOHYHOVHQDI
GHPRGVWnHQGHN\VWHU9DQGÀDGHQVRJN\VWODQGVNDEHWVVNDOD
HUVWRUPHQRSOHYHOVHQDIVNDODHQSnYLUNHVDIYLQGP¡OOHUQH

Panorama s. 2/2

VRPInUN\VWODQGVNDEHWVWU NRJGHQXGVWUDNWHYDQGÀDGHWLO
at synes mindre. 3 MW-havmøllerne påvirker dog oplevelsen
af landskabets skala i mindre grad end 10 MW-havmøllerne.
På grund af vindmøllernes horisontale udbredelse og skala
vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning af udsigten

RYHUKDYHWIUD9HMU¡DWY UHVWRU'HQRYHURUGQHGHEHW\Gning af miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af udsigtens
VnUEDUKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHY VHQWOLJ
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13

Fejø - Eksisterende forhold

Vejrø

N

Afstand til vindmølleområdet 15,0 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.

Udsigt mod nordvest fra stranden ved Hjortemosevej på
Fejøs nordkyst. Udsigten er karakteriseret ved den ubrudWHYDQGÀDGH7LOK¡MUHLELOOHGHWDQHV9HMU¡LKRULVRQWHQ'H
nEQHVWUDQGHQJHRJXGVWUDNWHYDQGÀDGHUJ¡UDWODQGVNDEHWVVNDODHUVWRU'HWHUSULP UWRSOHYHOVHQDIGHQXEUXGWH
82

YDQGÀDGHRJVHNXQG UWRSOHYHOVHQDI9HMU¡VRPYXUGHUHVDW
NXQQHY UHVnUEDUWRYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJIUDYLQGP¡OOHUQH8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

13

Fejø - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 15,8 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.
Visualisering af 10 MW-havmøllerne. Vindmøllerne er fremK YHWPHGKYLGW2SVWLOOLQJVP¡QVWUHWYXUGHUHVIUDGHQQHYLQNHODWY UHNODUWRJOHWDÀ VHOLJW'H¿UHU NNHURSIDWWHVW\GHOLJWGDPDQIUDGHWWHIRWRSXQNWVHUQHGJHQQHPU NNHUQH'HQ¡VWOLJVWHU NNHLELOOHGHWVK¡MUHVLGHVHV
EDJ9HMU¡RJGHQQHGHUVWHGHODIWnUQHQHHUVNMXOWEDJ¡HQ
5 NNHQIUHPVWnUPHGVWRUDIVWDQGWLOGH¡YULJHRJNDQYLU-

NHO¡VUHYHWIUDGHP'HSODQODJWHKDYP¡OOHUGRPLQHUHURSOHYHOVHQDIGHQHOOHUVXEUXGWHYDQGÀDGHRJIRUVW\UUHULQRgen grad oplevelsen af Vejrø kyst. På baggrund af afstanden
til vindmøllerne vurderes intensiteten af den visuelle påvirkQLQJDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHVSn
baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkningens intensitet
DWY UHPRGHUDW
83

13

Fejø - Eksisterende forhold

Vejrø

N

Afstand til vindmølleområdet 15,0 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.

Udsigt mod nordvest fra stranden ved Hjortemosevej på
Fejøs nordkyst. Udsigten er karakteriseret ved den ubrudWHYDQGÀDGH7LOK¡MUHLELOOHGHWDQHV9HMU¡LKRULVRQWHQ'H
nEQHVWUDQGHQJHRJXGVWUDNWHYDQGÀDGHUJ¡UDWODQGVNDEHWVVNDODHUVWRU'HWHUSULP UWRSOHYHOVHQDIGHQXEUXGWH
84

YDQGÀDGHRJVHNXQG UWRSOHYHOVHQDI9HMU¡VRPYXUGHUHVDW
NXQQHY UHVnUEDUWRYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJIUDYLQGP¡OOHUQH8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

13

Fejø - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 15,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.

9LVXDOLVHULQJDI0:KDYP¡OOHUQH9LQGP¡OOHUQHHUIUHPK vet med hvidt. Opstillingsmønstret er på grund af synsretninJHQSnWY UVDIU NNHUQHRJGHWVWRUHDQWDOYLQGP¡OOHUYDQVNHOLJWDÀ VHOLJW'H¡VWOLJVWHP¡OOHUVHVEDJ9HMU¡RJGHQ
QHGHUVWHGHODIWnUQHQHHUVNMXOWEDJ¡HQ'HSODQODJWHYLQGP¡OOHUGRPLQHUHURSOHYHOVHQDIGHQHOOHUVXEUXGWHYDQGÀD-

de og forstyrrer i nogen grad oplevelsen af Vejrø. På grund af
afstanden til de planlagte vindmøller vurderes intensiteten af
GHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHtydning vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed og påYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
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14

Femø - Eksisterende forhold

Vejrø

N

Afstand til vindmølleområdet 17,5 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 12 meter over havet.

Udsigt mod nordvest fra den østlige udkant af Nordby på
)HP¡%\HQOLJJHUK¡MWLWHUU QHWVRPIDOGHUQHGPRGN\sten. Fra de åbne marklandskaber nordvest for byen er der
vidt udsyn over Smålandsfarvandet mod vindmølleområdet.
0LGWLELOOHGHWVHV9HMU¡LKRULVRQWHQ'HWHUSULP UWRSOHYHO86

VHQDI9HMU¡RJGHQXIRUVW\UUHGHYDQGÀDGHVRPYXUGHUHVDW
NXQQHY UHVnUEDUWRYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJIUDYLQGP¡OOHUQH8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

14

Femø - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 18,7 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 12 meter over havet.

9LVXDOLVHULQJDI0:KDYP¡OOHUQH'HSODQODJWHYLQGP¡Oler ses bag Vejrø. Vindmøllerne dominerer oplevelsen af den
HOOHUVXEUXGWHYDQGÀDGHRJIRUVW\UUHULQRJHQJUDGRSOHYHOVHQDI9HMU¡9DQGÀDGHQVRJN\VWODQGVNDEHWVVNDODHUVWRU
PHQRSOHYHOVHQDIVNDODHQSnYLUNHVDIYLQGP¡OOHUQHVRPInU

N\VWODQGVNDEHWVWU NRJGHQXGVWUDNWHYDQGÀDGHWLODWV\QHV
mindre. På baggrund af afstanden til vindmøllerne vurderes
LQWHQVLWHWHQDIGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UHPHOOHP'HQ
overordnede betydning vurderes på baggrund af udsigtens
VnUEDUKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
87

14

Femø - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 17,5 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 12 meter over havet.

Udsigt mod nordvest fra den østlige udkant af Nordby på
)HP¡%\HQOLJJHUK¡MWLWHUU QHWVRPIDOGHUQHGPRGN\sten. Fra de åbne marklandskaber nordvest for byen er der
vidt udsyn over Smålandsfarvandet mod vindmølleområdet.
0LGWLELOOHGHWVHV9HMU¡LKRULVRQWHQ'HWHUSULP UWRSOHYHO88

VHQDI9HMU¡RJGHQXIRUVW\UUHGHYDQGÀDGHVRPYXUGHUHVDW
NXQQHY UHVnUEDUWRYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJIUDYLQGP¡OOHUQH8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

14

Femø - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 18,1 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 12 meter over havet.
9LVXDOLVHULQJDI0:KDYP¡OOHUQH'HSODQODJWHYLQGP¡OOHU
ses bag Vejrø. Vindmøllerne dominerer oplevelsen af den elOHUVXEUXGWHYDQGÀDGHRJIRUVW\UUHULQRJHQJUDGRSOHYHOVHQDI9HMU¡9DQGÀDGHQVRJN\VWODQGVNDEHWVVNDODHUVWRU
PHQRSOHYHOVHQDIVNDODHQSnYLUNHVDIYLQGP¡OOHUQHVRPInU
N\VWODQGVNDEHWVWU NRJGHQXGVWUDNWHYDQGÀDGHWLODWV\QHV

mindre. 3 MW-havmøllerne påvirker dog oplevelsen af landskabets skala i mindre grad end 10 MW-møllerne. På grund
af afstanden til vindmøllerne vurderes intensiteten af den viVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJ
vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkninJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
89

15

Onsevig - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 10,6 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 4 meter over havet.

Udsigt mod nordnordøst fra kystdiget ved Onsevig Havn over
Smålandsfarvandet og Vindeby Havmøllepark. Vindmøllernes
WRWDOK¡MGHHUPHWHURJDIVWDQGHQWLOGHQQ UPHVWHYLQGP¡OOHIUDIRWRSXQNWHWHUNLORPHWHU'DXGVLJWHQLIRUYHMHQ
HUSU JHWDIYLQGP¡OOHUYXUGHUHVVnUEDUKHGHQDWY UHODY
90

men det visuelle samspil mellem de to havbaserede vindmølOHSDUNHUYXUGHUHVDWNXQQHY UHNULWLVN

15

Onsevig - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 11,4 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 4 meter over havet.
Visualisering af 10 MW-havmøllerne mod nordnordøst fra
N\VWGLJHWYHG2QVHYLJ+DYQ'HSODQODJWHYLQGP¡OOHUVHVEDJ
9LQGHE\+DYP¡OOHSDUN7LOWURGVIRUDIVWDQGHQSnRPNULQJ
kilometer mellem de to havmølleparker fremstår vindmøllerne
OLJHVWRUH'HWRKDYP¡OOHSDUNHUHUGHUPHGVY UHDWVNHOQH
fra hinanden og kan opfattes som én park med et uklart opVWLOOLQJVP¡QVWHUGRJYLORPGUHMQLQJVKDVWLJKHGHQRJGHQHQ-

NHOWHYLQGP¡OOHVSUR¿ODGVNLOOHGHVPnRJ OGUHYLQGP¡OOHUIUD
GHVWRUHVODQNHRJQ\HKDYP¡OOHU9LQGHE\+DYP¡OOHSDUNHU
nUJDPPHO'HWNDQGHUIRUPHGULPHOLJKHGIRUYHQWHVDW
GHQHGWDJHVLQGHQIRUGHQ VWHWLnU3nJUXQGDIGHQNXPXlative effekt vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning
DWY UHK¡M'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHVSnEDJJUXQGDIXGVLJWHQVLIRUYHMHQWHNQLVNHSU JDWY UHPRGHUDW
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15

Onsevig - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 10,6 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 4 meter over havet.

Udsigt mod nordnordøst fra kystdiget ved Onsevig Havn over
Smålandsfarvandet og Vindeby Havmøllepark. Vindmøllernes
WRWDOK¡MGHHUPHWHURJDIVWDQGHQWLOGHQQ UPHVWHYLQGP¡OOHIUDIRWRSXQNWHWHUNLORPHWHU'DXGVLJWHQLIRUYHMHQ
HUSU JHWDIYLQGP¡OOHUYXUGHUHVVnUEDUKHGHQDWY UHODY
92

men det visuelle samspil mellem de to havbaserede vindmølOHSDUNHUYXUGHUHVDWNXQQHY UHNULWLVN

15

Onsevig - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 10,7 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 4 meter over havet.
Visualisering af 3 MW-havmøllerne mod nordnordøst fra
N\VWGLJHWYHG2QVHYLJ+DYQ'HSODQODJWHYLQGP¡OOHUVHVEDJ
Vindeby Havmøllepark. Vindmøllerne fremstår tydeligt minGUHHQG9LQGHE\YLQGP¡OOHUQHRJPDQNDQGHUIRURSIDWWHGH
WRKDYP¡OOHSDUNHUVRPDGVNLOWHRPHQGGHQVDPOHGHRSOHvelse af parkerne er noget rodet. Vindmøllerne ses på langs

DIU NNHUQHRJRSVWLOOLQJVP¡QVWHUHWHUNODUWDÀ VHOLJWPå
grund af den kumulative effekt med Vindeby Havmøllepark
YXUGHUHVLQWHQVLWHWHQDIGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UHK¡M
'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHVSnEDJJUXQGDIXGVLJWHQVLIRUYHMHQWHNQLVNHSU JDWY UHPRGHUDW
93

16

Tjørneby - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 13,2 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 7 meter over havet.

Udsigt mod nord fra Højagervej mellem Utterslev og Vindeby
SnGHWQRUGYHVWOLJH/ROODQG'HHNVLVWHUHQGHIHPPHWHU
høje vindmøller ved Tjørneby ses i billedets venstre side. Fotopunktet er valgt for at undersøge synligheden af de planODJWHKDYP¡OOHULODQGVNDEHWEDJN\VWHQRJRPGHURSVWnU
94

uheldigt visuelt samspil mellem de eksisterende og planlagte vindmøller. Udsigtens sårbarhed vurderes på grund af påYLUNQLQJHQIUDGHHNVLVWHUHQGHYLQGP¡OOHUDWY UHODY

16

Tjørneby - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 13,3 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 7 meter over havet.
Visualisering af 10 MW-havmøllerne mod nord fra Højagervej
PHOOHP8WWHUVOHYRJ9LQGHE\SnGHWQRUGYHVWOLJH/ROODQG'H
planlagte vindmøller er optegnet med rødt for at tydeliggøre
deres placering. Fra dette fotopunkt vil kun tre af de planlagWHYLQGP¡OOHUY UHW\GHOLJWV\QOLJHEDJGHHNVLVWHUHQGHYLQGP¡OOHUYHG7M¡UQHE\3nJUXQGDIDIVWDQGHQRJGHWDIVN U-

PHQGHWHUU QRJEHYRNVQLQJYXUGHUHVGHWYLVXHOOHVDPVSLO
PHOOHPGHWRKDYP¡OOHSDUNHUDWY UHXEHW QNHOLJWPå baggrund af afstanden og den lille synlighed af de planlagte havP¡OOHUYXUGHUHVLQWHQVLWHWHQDIGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UH
OLOOH'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHVSnEDJJUXQGDIXGVLJWHQVLIRUYHMHQWHNQLVNHSU JDWY UHXEHW\GHOLJ
95

16

Tjørneby - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 13,2 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 7 meter over havet.

Udsigt mod nord fra Højagervej mellem Utterslev og Vindeby
SnGHWQRUGYHVWOLJH/ROODQG'HHNVLVWHUHQGHIHPPHWHU
høje vindmøller ved Tjørneby ses i billedets venstre side. Fotopunktet er valgt for at undersøge synligheden af de planODJWHYLQGP¡OOHULODQGVNDEHWEDJN\VWHQRJRPGHURSVWnU
96

uheldigt visuelt samspil mellem de eksisterende og planlagte vindmøller. Udsigtens sårbarhed vurderes på grund af påYLUNQLQJHQIUDGHHNVLVWHUHQGHYLQGP¡OOHUDWY UHODY

16

Tjørneby - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 13,2 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 7 meter over havet.
Visualisering af 3 MW-havmøllerne mod nord fra Højagervej
PHOOHP8WWHUVOHYRJ9LQGHE\SnGHWQRUGYHVWOLJH/ROODQG'H
planlagte vindmøller er optegnet med rødt for at tydeliggøre deres placering. Fra dette fotopunkt vil de vestligste vindP¡OOHUY UHV\QOLJHEDJGHHNVLVWHUHQGHYLQGP¡OOHUYHG7M¡UQHE\3nJUXQGDIDIVWDQGHQRJGHWDIVN UPHQGHWHUU QRJ

bevoksning vurderes det visuelle samspil mellem de to havP¡OOHSDUNHUDWY UHXEHW QNHOLJWPå grund af afstanden og
den lille synlighed af de planlagte havmøller vurderes intensiWHWHQDIGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UHOLOOH'HQRYHURUGQHGH
betydning vurderes på baggrund af udsigtens i forvejen tekniVNHSU JDWY UHXEHW\GHOLJ
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17

Spodsbjerg, Drejet Strand - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 23,4 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.

8GVLJWPRGQRUG¡VWRYHU/DQJHODQGVE OWHWIUD'UHMHW6WUDQG
ved Spodsbjerg på Langeland. Udsigten er karakteriseret af
GHQXEUXGWHYDQGÀDGH'HQVWRUHDIVWDQGEHYLUNHUXQGHUGH
JLYQHYHMUIRUKROGSnIRWRHWDWGHPRGVWnHQGHN\VWHULNNHHU
V\QOLJH'HWHUGHUIRURSOHYHOVHQDIGHQXEUXGWHYDQGÀDGH
98

VRPYXUGHUHVDWNXQQHY UHVnUEDURYHUIRUGHQYLVXHOOHSnvirkning fra havmøllerne. Udsigtens sårbarhed vurderes at
Y UHPHOOHP

17

Spodsbjerg, Drejet Strand - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 25,6 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.
9LVXDOLVHULQJDI0:KDYP¡OOHUQHVHWPRGQRUG¡VWIUD'UHjet Strand ved Spodsbjerg på Langeland. Vindmøllerne er
IUHPK YHWPHGJUnIDUYH3nJUXQGDIMRUGHQVNUXPQLQJHU
det nederste af vindmøllerne skjult bag horisonten. OpstilOLQJVP¡QVWUHWYXUGHUHVIUDGHQQHYLQNHODWY UHNODUWRJOHW
DÀ VHOLJW0DQVHUIUDGHQQHV\QVYLQNHOYLQNHOUHWSnGH¿-

UHU NNHURJRSIDWWHULVWHGHWVHNVU NNHU+DYP¡OOHUQH QGUHURSOHYHOVHQDI6PnODQGVIDUYDQGHWVXEUXGWHYDQGÀDGH
På grund af afstanden til vindmøllerne vurderes intensiteten af
GHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDWY UHOLOOH'HQRYHURUGQHGHEHW\Gning vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPLQGUH
99

17

Spodsbjerg, Drejet Strand - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 23,4 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.

8GVLJWPRGQRUG¡VWRYHU/DQJHODQGVE OWHWIUD'UHMHW6WUDQG
ved Spodsbjerg på Langeland. Udsigten er karakteriseret af
GHQXEUXGWHYDQGÀDGH'HQVWRUHDIVWDQGEHYLUNHUXQGHUGH
JLYQHYHMUIRUKROGSnIRWRHWDWGHPRGVWnHQGHN\VWHULNNHHU
V\QOLJH'HWHUGHUIRURSOHYHOVHQDIGHQXEUXGWHYDQGÀDGH
100

VRPYXUGHUHVDWNXQQHY UHVnUEDURYHUIRUGHQYLVXHOOHSnvirkning fra vindmøllerne. Udsigtens sårbarhed vurderes at
Y UHPHOOHP

17

Spodsbjerg, Drejet Strand - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 23,7 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 2 meter over havet.
9LVXDOLVHULQJDI0:KDYP¡OOHUQHVHWPRGQRUG¡VWIUD'UHjet Strand ved Spodsbjerg på Langeland. Vindmøllerne er
IUHPK YHWPHGJUnIDUYH3nJUXQGDIMRUGHQVNUXPQLQJHU
det nederste af vindmøllerne skjult bag horisonten. Opstillingsmønstret vurderes fra denne vinkel på grund af det store antal vindmøller og de visuelle overlap mellem mange af

YLQGP¡OOHUQHDWY UHXNODUW+DYP¡OOHUQH QGUHURSOHYHOVHQ
DI6PnODQGVIDUYDQGHWVXEUXGWHYDQGÀDGHPå grund af afstanden til vindmøllerne vurderes intensiteten af den visuelle
SnYLUNQLQJDWY UHOLOOH'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHV
på baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkningens intensiWHWDWY UHPLQGUH
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Snøde Strand - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 13,5 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 1 meter over havet.

8GVLJWPRG¡VWRYHU/DQJHODQGVE OWHWIUDVRPPHUKXVRPUndet ved Snøde Strand på Langeland. Udsigten er karakteriVHUHWYHGGHQXEUXGWHYDQGÀDGH'HQVWRUHDIVWDQGEHYLUNHU
XQGHUGHJLYQHYHMUIRUKROGSnIRWRHWDWGHPRGVWnHQGHN\VWHULNNHHUV\QOLJH'HWHUGHUIRURSOHYHOVHQDIGHQXEUXG102

WHYDQGÀDGHVRPYXUGHUHVDWNXQQHY UHVnUEDURYHUIRU
den visuelle påvirkning fra havmøllerne. Udsigtens sårbarhed
YXUGHUHVDWY UHPHOOHP

18

Snøde Strand - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 13,7 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 1 meter over havet.

Visualisering af 10 MW-havmøllerne mod øst fra Snøde
6WUDQGSn/DQJHODQG9LQGP¡OOHUQHHUIUHPK YHWPHGJUn
farve. Opstillingsmønstret er fra denne synsvinkel ikke klart
DÀ VHOLJWGDPDQVHUU NNHUQHGLDJRQDOW'HSODQODJWH
YLQGP¡OOHU QGUHURSOHYHOVHQDI/DQJHODQGVE OWHWRJ6Pn-

ODQGVIDUYDQGHWVXEUXGWHYDQGÀDGHPå baggrund af afstanden
til vindmøllerne vurderes intensiteten af den visuelle påvirkQLQJDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHV
på baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkningens intensiWHWDWY UHPRGHUDW
103

18

Snøde Strand - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 13,5 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 1 meter over havet.

8GVLJWPRG¡VWRYHU/DQJHODQGVE OWHWIUDVRPPHUKXVRPUndet ved Snøde Strand på Langeland. Udsigten er karakteriVHUHWYHGGHQXEUXGWHYDQGÀDGH'HQVWRUHDIVWDQGEHYLUNHU
XQGHUGHJLYQHYHMUIRUKROGSnIRWRHWDWGHPRGVWnHQGHN\VWHULNNHHUV\QOLJH'HWHUGHUIRURSOHYHOVHQDIGHQXEUXGWH
104

YDQGÀDGHVRPYXUGHUHVDWNXQQHY UHVnUEDURYHUIRUGHQ
visuelle påvirkning fra vindmøllerne. Udsigtens sårbarhed
YXUGHUHVDWY UHPHOOHP

18

Snøde Strand - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 13,8 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 1 meter over havet.

Visualisering af 3 MW-havmøllerne set mod øst fra Snøde
6WUDQGSn/DQJHODQG9LQGP¡OOHUQHHUIUHPK YHWPHGJUn
IDUYH)UDGHWWHIRWRSXQNWIRUQHPPHVU NNHULRSVWLOOLQJHQV
QRUGOLJHGHOPHQVGHQUHVWHUHQGHGHOLNNHHUNODUWDÀ VHOLJ+DYP¡OOHUQH QGUHURSOHYHOVHQDI/DQJHODQGVE OWHWRJ

6PnODQGVIDUYDQGHWVXEUXGWHYDQGÀDGHPå baggrund af afstanden til vindmøllerne vurderes intensiteten af den visuelle
SnYLUNQLQJDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUderes på baggrund at udsigtens sårbarhed og påvirkningens
LQWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
105

19

Nordstrand - Eksisterende forhold

Afstand til vindmølleområdet 13,9 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 3 meter over havet.

N
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8GVLJWPRGV\G¡VWRYHU/DQJHODQGVE OWHWIUDVRPPHUKXVområdet ved Nordstrand på Langelands nordspids. UdsigWHQHUNDUDNWHULVHUHWYHGGHQXEUXGWHYDQGÀDGH'HQVWRUH
DIVWDQGEHW\GHUXQGHUGHJLYQHYHMUIRUKROGSnIRWRHWDWGH
PRGVWnHQGHN\VWHULNNHHUV\QOLJH'HWHUGHUIRURSOHYHOVHQ

DIGHQXEUXGWHYDQGÀDGHVRPYXUGHUHVDWNXQQHY UHVnUbar over for den visuelle påvirkning fra de planlagte havmølOHU8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

19

Nordstrand - 20 x 10 MW

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 14,8 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 3 meter over havet.

N

Visualisering af 10 MW-havmøllerne set mod sydøst fra NordVWUDQGSn/DQJHODQGVQRUGVSLGV9LQGP¡OOHUQHHUIUHPK vet med grå farve. Opstillingsmønstret er fra denne synsvinNHOXNODUWGDPDQDQVNXHUU NNHUQHGLDJRQDOW'HSODQODJWH
KDYP¡OOHU QGUHURSOHYHOVHQDI/DQJHODQGVE OWHWRJ6Pn-

ODQGVIDUYDQGHWVXEUXGWHYDQGÀDGHPå grund af den store afstand til vindmøllerne vurderes intensiteten af den visuelle påYLUNQLQJDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHres på baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkningens inWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
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19

Nordstrand - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 13,9 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 3 meter over havet.

N

108

8GVLJWPRGV\G¡VWRYHU/DQJHODQGVE OWHWIUDVRPPHUKXVområdet ved Nordstrand på Langelands nordspids. UdsigWHQHUNDUDNWHULVHUHWYHGGHQXEUXGWHYDQGÀDGH'HQVWRUH
DIVWDQGEHW\GHUXQGHUGHJLYQHYHMUIRUKROGSnIRWRHWDWGH
PRGVWnHQGHN\VWHULNNHHUV\QOLJH'HWHUGHUIRURSOHYHOVHQ

DIGHQXEUXGWHYDQGÀDGHVRPYXUGHUHVDWNXQQHY UHVnUbar over for den visuelle påvirkning fra de planlagte vindmølOHU8GVLJWHQVVnUEDUKHGYXUGHUHVDWY UHPHOOHP

19

Nordstrand - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 15,2 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 3 meter over havet.

N

Visualisering af 3 MW-havmøllerne mod østsydøst fra NordVWUDQGSn/DQJHODQGVQRUGVSLGV9LQGP¡OOHUQHHUIUHPK vet med grå farve. Opstillingsmønstret er fra denne synsvinNHOXNODUWGDPDQDQVNXHUU NNHUQHGLDJRQDOW'HSODQODJWH
KDYP¡OOHU QGUHURSOHYHOVHQDI/DQJHODQGVE OWHWRJ6Pn-

ODQGVIDUYDQGHWVXEUXGWHYDQGÀDGHPå grund af den store afstand til vindmøllerne vurderes intensiteten af den visuelle påYLUNQLQJDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHres på baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkningens inWHQVLWHWDWY UHPRGHUDW
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20

Tårup Strand Camping - Eksisterende forhold

Omø

Langeland

N

Afstand til vindmølleområdet 26,6 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 10 meter over havet.

8GVLJWPRGV\G¡VWRYHU6WRUHE OWIUDGHQK¡MWOLJJHQGHFDPpingplads ved Tårup Strand på Fyn. Til højre i billedet ses
Langelands nordspids og i venstre side skimtes Omø i horiVRQWHQ'HWHUSULP UWRSOHYHOVHQDI/DQJHODQGVQRUGVSLGV
RJGHQXEUXGWHYDQGÀDGHRJVHNXQG UW2P¡VN\VWVRP
110

YXUGHUHVDWNXQQHY UHVnUEDURYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNning fra de planlagte havmøller. Udsigtens sårbarhed vurdeUHVDWY UHPHOOHP

20

Tårup Strand Camping - 20 x 10 MW

N

Afstand nærmeste nærkystmølle: 27,3 km, Betragtningsafstand: 46 cm,
Fotopunkt: 10 meter over havet.
Visualisering af 10 MW-havmøllerne. Vindmøllerne er fremK YHWPHGJUnIDUYHRJVHVPHOOHP2P¡RJ/DQJHODQG'HW
HUYXUGHUHWDWYLQGP¡OOHUQHIRUVW\UUHURSOHYHOVHQDIGHQ
XEUXGWHYDQGÀDGHRJDWGHKDUHQEDUULHUHHIIHNWSnGHWnEne kig til Smålandsfarvandet mellem Langeland og Omø. OpOHYHOVHQDIODQGVNDEHWVVNDODSnYLUNHVDIYLQGP¡OOHUQHVRP

InUYDQGÀDGHQRJN\VWHUQHWLODWIUHPVWnPLQGUH3nJUXQG
af den store afstand til vindmøllerne vurderes intensiteten
DIGHQYLVXHOOHSnYLUNQLQJDIXGVLJWHQGRJDWY UHOLOOH'HQ
overordnede betydning af miljøpåvirkningen vurderes på
baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkningens intensitet
DWY UHPLQGUH
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20

Tårup Strand Camping - Eksisterende forhold

Omø

Langeland

N

Afstand til vindmølleområdet 26,6 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 10 meter over havet.

8GVLJWPRGV\G¡VWRYHU6WRUHE OWIUDGHQK¡MWOLJJHQGHFDPpingplads ved Tårup Strand på Fyn. Til højre i billedet ses
Langelands nordspids og i venstre side skimtes Omø i horiVRQWHQ'HWHUSULP UWRSOHYHOVHQDI/DQJHODQGVQRUGVSLGV
RJGHQXEUXGWHYDQGÀDGHRJVHNXQG UW2P¡VN\VWVRP
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YXUGHUHVDWNXQQHY UHVnUEDURYHUIRUGHQYLVXHOOHSnYLUNning fra de planlagte vindmøller. Udsigtens sårbarhed vurdeUHVDWY UHPHOOHP

20

Tårup Strand Camping - 66 x 3 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 27,7 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 10 meter over havet.
9LVXDOLVHULQJDI0:KDYP¡OOHUQH9LQGP¡OOHUQHHUIUHPK YHWPHGJUnIDUYHGDGHNXQLPHJHWNODUWYHMUYLONXQQHVHV
på denne afstand. Vindmøllerne ses mellem Omø og LangeODQGRJGHV\GOLJVWHYLQGP¡OOHUVHVEDJ/DQJHODQGVQRUGVSLGV'HWHUYXUGHUHWDWGHSODQODJWHYLQGP¡OOHUIRUVW\UUHU
RSOHYHOVHQDIGHQXEUXGWHYDQGÀDGHRJDWGHKDUHQEDUULHreeffekt på det åbne kig til Smålandsfarvandet mellem Lan-

geland og Omø. Oplevelsen af landskabets skala påvirkes af
YLQGP¡OOHUQHVRPInUYDQGÀDGHQRJN\VWHUQHWLODWIUHPstå mindre. På baggrund af den store afstand til vindmøllerne vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning af udsigWHQDWY UHOLOOH'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJDIPLOM¡SnYLUNningen vurderes på baggrund af udsigtens sårbarhed og påYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPLQGUH
113

6.2 Nat- og dis- og
gråvejr
Havmøllernes synlighed opleves meget forskelligt, afhængig af
baggrundsbelysning, sigtbarhed og vejrlig. Se også afsnit 4.4.
Andet Grundlag.
I det følgende visualiseres havmøllerne i forskellige situationer:
 1DW KYRUYLQGP¡OOHUQHVO\VDIP UNQLQJIRUOXIWIDUWRJ
sejladssikkerhed kan opleves i samspil med øvrige
lyskilder.
 'LV VRPJLYHUHWLQGWU\NDIKYRUGDQYLQGP¡OOHUQHVRJ
lysafmærkningens synlighed reduceres ved ringe
sigtbarhed.
 *UnYHMUKYRUYLQGP¡OOHUQHVGDJVO\VDIP UNQLQJNDQLDJWtages mod en gråvejrshimmel.

6.2.1 Natvisualiseringer

.RUW'LDJUDPDIO\VDIP UNQLQJRPGDJHQIRU0:
Perimetermøller med hvidt toplys og rødt lys på
mellemniveau. Øvrige vindmøller markeres med rødt toplys
af lavere intensitet.

.RUW'LDJUDPDIO\VDIP UNQLQJRPQDWWHQIRU0:
3HULPHWHUP¡OOHUPHGU¡GWWRSO\VU¡GWO\VSnPHOOHPQLYHDX
og gult lys for sejladssikkerhed i bunden på udvalgte vindmøller. Øvrige vindmøller markeres med rødt toplys af
lavere intensitet.

.RUW'LDJUDPDIO\VDIP UNQLQJRPGDJHQIRU0:
5¡GWWRSO\VLÀHUHLQWHQVLWHWHU

.RUW'LDJUDPDIO\VDIP UNQLQJRPQDWWHQIRU0:
5¡GWWRSO\VLÀHUHLQWHQVLWHWHUVDPWVHMODGVDIP UNQLQJSn
udvalgte perimetermøller.

+DYP¡OOHUQHYLOEOLYHVLNNHUKHGVDIP UNHWLIRUKROGWLOEnGHÀ\
og sejlladssikkerhed, som beskrevet i afsnit 4.3.2. Lysene for
luftfartssikkerhed vil blinke synkront 20-60 gange i minuttet,
og for sejladssikkerhed 18 gange i minuttet. Det er især blinket, der gør lyset tydeligt.

Hvidt toplys og rødt lys på mellemniveau
- kun perimetermøller 10 MW om dagen.

Rødt toplys og rødt lys på mellemniveau kun perimetermøller 10 MW om natten.

Rødt toplys.
Lysafmærkning for sejladssikkerhed på
udvalgte perimetermøller om natten og
ved nedsat sigt
Vindmøller

Signaturforklaring til kort 6.2.1-6.2.4
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Lyset for luftfartssikkerhed skal være synligt 360 grader i det
vandrette plan, mens sejladssikkerhedsafmærkningen skal lyse ”ud” af parken. Lysene vil som beskrevet være placeret ved
soklen, midt på tårnet og på toppen af nacellen, afhængigt af
mølletype. Se Figur 6.1 Lysafmærkning for luftfarts- og sejlladssikkerhed, 10 MW perimetermølle.
1nU PDQ Sn HW IRWRJUD¿ VNDO JHQJLYH YLQGP¡OOHUQHV O\VDImærkning, vil det blive meget småt, hvis man kun gengav et
enkelt blink. Fotografering om natten sker med en lang optagetid for kameraet. Det betyder, at lyset bliver mere markant
og forstørret i forhold til oplevelsen på stedet.
Da det er umuligt at gengive blink på et foto, har vi valgt at
lade fotoet vise lyset overdrevent stort. Erfaringer med andre
natvisualiseringer samt foto af tilsvarende lys på natteoptagelse fra vindmøller ved Frederikshavn er brugt som model for
at lyssætte vindmøllerne, og størrelserne på lysene er justeret efter afstande til lyskilden.
01

18

)LJXU/\VDIP UNQLQJIRUOXIWIDUWVRJVHMOODGVVLNNHUKHG0:SHULPHWHUP¡OOH

DAG

Nat Omø. Panoramaudsigt over Smålandsfarvandet
fra Omøs sydspids, hvorfra der ligeledes er visualiseret dagsituationen, se visualisering nummer 01
Omø.
Nat Snøde Strand. Udsigt mod øst fra sommerhusområdet ved Nordstrand over Langelandsbæltet og
Smålandsfarvandet, hvorfra der ligeledes er visualiseret dagsituationen, se visualisering nummer 18
Snøde Strand.

/\VDIP UNQLQJIRUOXIWWUD¿N
2 stk. 360 graders synlighed

NAT

Lysafmærkning for luftfartssikkerhed
3 stk. 360 graders synlighed (kun 10 MW)

Lysafmærkning for sejlads

6.2.2 Visualiseringer i diset vejr
En stor del af tiden vil sigtbarheden over hav være reduceret
på grund af vejrliget. Det kan være tåge, dis, regnvejr og så
videre. I denne rapport vises et eksempel, hvor en visualisering af havmøllerne i god sigt sløres af dis.
For at illustrere vindmøllernes reducerede påvirkning i diset vejr, er der arbejdet med PhotoShop på billeder, der viser
vindmøllerne i god sigt.
02

Dis, Agersø. Udsigt over Omø og Smålandsfarvandet fra det sydlige Agersø, hvorfra der også er visualiseret uden dis, se visualisering nummer 02
Agersø.

kunne ses i dagslys, særligt mod en gråvejrshimmel. For at
illustrere den visuelle effekt af lysafmærkningen i gråvejr er
der udarbejdet fotomontager med indlagt dagslyslysafmærkning. Gråvejret er udarbejdet i Photoshop på baggrund af fotos taget i klart vejr.
19

Gråvejr Nordstrand. Udsigten mod øst fra sommerhusområdet ved Nordstrand over Langelandsbæltet og Smålandsfarvandet, hvorfra der også er visualiseret i dagslys, se visualisering nummer 19 Nordstrand.

6.2.3 Gråvejrsvisualiseringer
Havmøllerne sikkerhedsafmærkes som beskrevet i afsnit
4.3.2 Sikkerhedsafmærkning, og lysafmærkningen vil også
115

01 Nat

Omø - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

Fyr, Vejrø

Afstand til vindmølleområdet 4,0 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

N

116

Panoramafoto af eksisterende forhold set mod sydsydøst fra
Omø om natten. Fotoet er taget samme sted som visualisering nr. 01. Nattemørket er totalt dominerende og kun fyret
på Vejrø bryder det mørke kystrum over Smålandsfarvandet. Belysning på eksisterende vindmøller ved Lolland er ikke

V\QOLJRJQDWWHP¡UNHWHUVnUEDUWLPHOOHPJUDGRYHUIRUO\Vforurening.

Panorama s. 2/2
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01 Nat

Omø - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 4,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af 10 MW-havmøllerne set mod sydsydøst fra Omø om natten. Vindmøllerne i parkens perimeWHUHUDIP UNHWIRUÀ\VLNNHUKHGHQPHGU¡GWO\VSnYLQGP¡OOHKDWWHQRJPLGWSnWnUQHWVDPWIRUVHMODGVVLNNHUKHGHQPHG
gule lanterner på det nederste af tårnet. Øvrige møller mar-

NHUHVPHGIDVWU¡GWO\VSnWRSSHQ6H'LDJUDP /\VDIP UNQLQJRPQDWWHQIRU0:/\VHQHSnYLQGP¡OOHUQHKDU
IRUVNHOOLJLQWHQVLWHWDIK QJLJWDIYLQGP¡OOHSODFHULQJLSDUNHQV
SHULPHWHUHOOHULQGHQIRU'HWWHEHW\GHUDWGHWHUYDQVNHOLJW
DWDÀ VHRSVWLOOLQJVP¡QVWUHW'HWEOLQNHQGHPLGGHOLQWHQVL-

Panorama s. 2/2

ve røde lys på perimetermøllernes top er det mest markanWHRJGH¡YULJHO\VNLOGHUYXUGHUHVXEHW\GHOLJHLGHUHVLQWHQVLWHW'HWEOLQNHQGHO\VV WWHUVLWWHNQLVNHSU JSnGHQQDWWHP¡UNHKRULVRQWKYLONHW QGUHUQDWWHRSOHYHOVHQIUDGHWWH
VWHG'HWHUHQGYLGHUHYXUGHUHWDWRSOHYHOVHQDIYLQGP¡OOHU-

ne på havet har betydning for områdets skala - kystrummets
mørke storhed reduceres. Overordnet set vurderes den visuHOOHSnYLUNQLQJDIQDWWHRSOHYHOVHQSnGHWWHVWHGDWY UHY sentlig.
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01 Nat

Omø - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 4,2 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af 3 MW-havmøllerne set mod sydsydøst fra Omø om natten. Vindmøllerne i parkens perimeter er
DIP UNHWIRUÀ\VLNNHUKHGHQPHGU¡GWO\VSnYLQGP¡OOHKDWten og for sejladssikkerheden med gule lanterner på det nederste af tårnet. Øvrige møller markeres med fast rødt lys på

WRSSHQ6H'LDJUDP /\VDIP UNQLQJRPQDWWHQIRU
0:/\VHQHSnYLQGP¡OOHUQHKDUIRUVNHOOLJLQWHQVLWHWDIK Qgigt af vindmølleplacering i parkens perimeter eller indenfor.
'HWWHEHW\GHUDWGHWHUYDQVNHOLJWDWDÀ VHRSVWLOOLQJVP¡QVWUHWERUWVHWIUDSDUNHQVYHVWOLJHDIJU QVQLQJVRPPDUNHUHU

Panorama s. 2/2

VLJW\GHOLJWIUDGHQQHYLQNHO'HWEOLQNHQGHPLGGHOLQWHQVLYHU¡GHO\VSnSHULPHWHUP¡OOHUQHVWRSHUGHWPHVWPDUNDQWH
og de øvrige lyskilder vurderes ubetydelige i deres intensitet.
'HU¡GHO\VSnWRSSHQDISULPHWHUP¡OOHUQHHUHQVIRUEnGH
0:RJ0:KDYP¡OOHUQH'DGHUHUODQJWÀHUHYLQGP¡OOHU

VRPVNDODIP UNHVYHG0:RSVWLOOLQJHQEOLYHUSnYLUNQLQJHQDIGHWP¡UNHN\VWUXPPHUHPDUNDQWLGHWGHQKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHHUQ VWHQHQVIRUGHWRRSVWLOOLQJHU'HWEOLQNHQGHO\VV WWHUVLWWHNQLVNHSU JSnGHQQDWWHP¡UNHKRULVRQWKYLONHW QGUHUQDWWHRSOHYHOVHQIUDGHWWHVWHG'HWHU

HQGYLGHUHYXUGHUHWDWRSOHYHOVHQDIYLQGP¡OOHUQHSnKDYHW
har betydning for områdets skala - kystrummets mørke storhed reduceres. Overordnet set vurderes den visuelle påvirkQLQJDIQDWWHRSOHYHOVHQSnGHWWHVWHGDWY UHY VHQWOLJ
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18 Nat

Snøde Strand - Eksisterende forhold

Fyr, Omø

Panorama s. 1/2

Stigsnæsværket

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 13,5 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.

N
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3DQRUDPDIRWRDIXGVLJWPRG¡VWRYHU/DQJHODQGVE OWHWIUD
Snøde Strand på Langeland om natten. Billedet er taget
VDPPHVWHGVRPYLVXDOLVHULQJ6Q¡GH6WUDQGRJHUKHU
udvidet til et panorama for at vise hvor få lyskilder der påvirker nattemørket over Smålandsfarvandet om natten. Natte-

P¡UNHWEU\GHVDINXQJDQVNHInVNLEVODQWHUQHURJI\URJGHW
natsorte kystrum er sårbart i mellem grad overfor forstyrrende lyskilder.

Panorama s. 2/2

Fyr, Vejrø

Fyr, Bøstrup E
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18 Nat

Snøde Strand - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 13,7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.

N

124

Panoramavisualisering af 10 MW-havmøllerne set fra Snøde Strand på Langeland om natten. Billedet er taget samme
VWHGVRPYLVXDOLVHULQJ6Q¡GH6WUDQG9LQGP¡OOHUQHLSDUNHQVSHULPHWHUHUDIP UNHWIRUÀ\VLNNHUKHGHQPHGU¡GWO\V
SnYLQGP¡OOHKDWWHQRJPLGWSnWnUQHWVDPWIRUVHMODGVVLN-

kerheden med gule lanterner på det nederste af tårnet. Øvrige møller markeres med fast rødt lys på toppen. Se diagram
 /\VDIP UNQLQJRPQDWWHQIRU0:/\VHQHSnYLQGP¡OOHUQHKDUIRUVNHOOLJLQWHQVLWHWDIK QJLJWDIYLQGP¡OOHSODFHULQJLSDUNHQVSHULPHWHUHOOHULQGHQIRU'HWWHEHW\GHUDW

Panorama s. 2/2

GHWHUYDQVNHOLJWDWDÀ VHRSVWLOOLQJVP¡QVWUHW'HWPLGGHOLQtensive røde lys på perimetermøllernes top er det mest marNDQWHRJGH¡YULJHO\VNLOGHUYXUGHUHVXEHW\GHOLJHLGHUHVLQtensitet. Havmølleparkens store udbredelse har betydning for
RSOHYHOVHQDIGHQP¡UNHKRULVRQWLN\VWUXPPHWVRPIRUVW\U-

UHVDIO\VDIP UNQLQJHQRJV UOLJWDIEOLQNHQH'HSODQODJWHKDYP¡OOHU QGUHURSOHYHOVHQDIGHWP¡UNHN\VWUXPRYHU
/DQJHODQGVE OWHWRJ6PnODQGVIDUYDQGHWPå baggrund af afVWDQGHQWLOYLQGP¡OOHUQHYXUGHUHVO\VHQHVLQWHQVLWHWDWY UH

OLOOH'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHVSnEDJJUXQGDIXGVLJWHQVVnUEDUKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPLQGUH
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18 Nat

Snøde Strand - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 13,8 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af 3 MW-havmøllerne set fra Snøde
Strand på Langeland. Billedet er taget samme sted som viVXDOLVHULQJ6Q¡GH6WUDQG9LQGP¡OOHUQHLSDUNHQVSHULPHWHUHUDIP UNHWIRUÀ\VLNNHUKHGHQPHGU¡GWO\VSnYLQGmøllehatten og for sejladssikkerheden med gule lanterner på

det nederste af tårnet. Øvrige møller markeres med fast rødt
O\VSnWRSSHQ6HGLDJUDP /\VDIP UNQLQJDI0:/\VHQHSnYLQGP¡OOHUQHKDUIRUVNHOOLJLQWHQVLWHWDIK QJLJWDI
YLQGP¡OOHSODFHULQJLSDUNHQVSHULPHWHUHOOHULQGHQIRU'HWWHEHW\GHUDWGHWHUYDQVNHOLJWDWDÀ VHRSVWLOOLQJVP¡QVWUHW

Panorama s. 2/2

'HWPLGGHOLQWHQVLYHU¡GHO\VSnSHULPHWHUP¡OOHUQHVWRSHU
GHWPHVWPDUNDQWHRJGH¡YULJHO\VNLOGHUYXUGHUHVXEHW\GHOLJHLLQWHQVLWHW'HNUDIWLJVWHO\VLSDUNHQVSHULPHWHUHUDI
VDPPHLQWHQVLWHWVRPYHGRSVWLOOLQJDI0:KDYP¡OOHUQH
KHUHUGHWEORWODQJWÀHUHYLQGP¡OOHUVRPVNDOPDUNHUHVPHG

GHWNUDIWLJHO\VRJGHUPHGEOLYHUSnYLUNQLQJHQNUDIWLJHUH
på trods af at der ikke skal lys på mellemniveau på 3 MWhavmøllerne. Havmølleparkens store udbredelse har betydQLQJIRURSOHYHOVHQDIGHQP¡UNHKRULVRQWLN\VWUXPPHWVRP
IRUVW\UUHVDIO\VDIP UNQLQJHQRJV UOLJWDIEOLQNHQH9LQG-

P¡OOHUQH QGUHURSOHYHOVHQDIGHWP¡UNHN\VWUXPRYHU/DQJHODQGVE OWHWRJ6PnODQGVIDUYDQGHWPå baggrund af afstanGHQWLOYLQGP¡OOHUQHYXUGHUHVO\VHQHVLQWHQVLWHWDWY UHOLOOH
'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHVSnEDJJUXQGDIXGVLJWHQVVnUEDUKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPLQGUH
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02

Agersø - 20 x 10 MW

N

Afstand til vindmølleområdet 26,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 10 meter over havet.

N

128

Visualisering af 10 MW-havmøllerne set mod syd fra Helleholmvej på den sydlige del af Agersø. Vindmøllerne er fremK YHWPHGJUnIDUYH9LQGP¡OOHUQHHUQ VWHQIXOGWV\QOLJH
RJRSWDJHUKHOHV\QVIHOWHW'HWUHYHVWOLJVWHYLQGP¡OOHUVHV
EDJ2P¡'HVWRUHKDYP¡OOHUGRPLQHUHURSOHYHOVHQDIGHQ

HOOHUVXEHU¡UWHYDQGÀDGHRJIRUVW\UUHURSOHYHOVHQDI2P¡
'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJDIPLOM¡SnYLUNQLQJHQYXUGHUHVSn
baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkningens intensitet
DWY UHY VHQWOLJ

 'LVAgersø 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 27,7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 10 meter over havet.

N

Samme visualisering som forrige side - her er der blot lagt
GLVRYHUKDYHWLQGSnELOOHGHW'LVHQKDUEHW\GQLQJIRUYLQGP¡OOHUQHVV\QOLJKHGVRPHUPLQGUHHQGYHGNODUVLJW9LQGP¡OOHUQHHUIUHPK YHWPHGJUnIDUYHIRUDWW\GHOLJJ¡UHGHUHVSODFHULQJ+DYGHGHLNNHY UHWIUHPK YHWYLOOHGH´IRU-

VYLQGH´HQGQXPHUHLGLVHQ'HQRYHURUGQHGHSnYLUNQLQJLGLVHWYHMUYXUGHUHVDWY UHPLQGUHWLOPRGHUDW
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02

Agersø - 66 x 3 MW

N

Visualisering af 3 MW-havmøllerne set mod syd fra Helleholmvej på den sydlige del af Agersø. Vindmøllerne er fremK YHWPHGJUnIDUYH9LQGP¡OOHUQHHUQ VWHQIXOGWV\QOLJHRJRSWDJHUKHOHV\QVIHOWHW'HQYHVWOLJVWHU NNHVHVEDJ
Omø. Havmøllerne dominerer oplevelsen af den ellers ube130

U¡UWHYDQGÀDGHRJIRUVW\UUHURSOHYHOVHQDI2P¡VN\VW'HQ
overordnede betydning af miljøpåvirkningen vurderes på
baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkningens intensitet
DWY UHY VHQWOLJ

 'LVAgersø - 66 x 3 MW

N
N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 27,7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 10 meter over havet.

Samme visualisering som forrige side - her er der blot lagt
GLVRYHUKDYHWLQGSnELOOHGHW'LVHQKDUEHW\GQLQJIRUKDYP¡OOHUQHVV\QOLJKHGVRPHUPLQGUHHQGYHGNODUVLJW9LQGP¡OOHUQHHUIUHPK YHWPHGJUnIDUYHIRUDWW\GHOLJJ¡UHGHUHVSODFHULQJ+DYGHGHLNNHY UHWIUHPK YHWYLOOHGH´IRU-

VYLQGH´HQGQXPHUHLGLVHQ'HQRYHURUGQHGHSnYLUNQLQJLGLVHWYHMUYXUGHUHVDWY UHPLQGUHWLOPRGHUDW
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19 Gråvejr

Nordstrand - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 13,9 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 3 meter over havet.

8GVLJWPRGV\G¡VWRYHU/DQJHODQGVE OWHWIUDVRPPHUKXVområdet ved Nordstrand på Langelands nordspids. Billedet
HURSWDJHWLNODUWYHMUVHYLVXDOLVHULQJQURJHUKHUIRWRbearbejdet til at fremstå som en gråvejrsdag. Kystrummet er
XIRUVW\UUHWRJXGVLJWHQVVnUEDUKHGRYHUIRUWHNQLVNHDQO J
RJO\VNLOGHUYXUGHUHVDWY UHPHOOHP
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19 Gråvejr

Nordstrand - 20 x 10 MW

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 14,8 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 3 meter over havet.

9LVXDOLVHULQJDI0:KDYP¡OOHUQHPHGGDJVO\VDIP UNQLQJ
VHGLDJUDP LJUnYHMU'HKYLGHPLGGHOLQWHQVLYHO\VHU
GHPHVWPDUNDQWHGH¡YULJHO\VNLOGHUYXUGHUHVXEHW\GHOLJH
2SVWLOOLQJVP¡QVWUHWHULNNHXPLGGHOEDUWDÀ VHOLJWLGHWNXQ
SHULPHWHUP¡OOHUQHHUDIP UNHWPHGGHWEOLQNHQGHKYLGHO\V

+DYP¡OOHUQHRJO\VJOLPWHQH QGUHURSOHYHOVHQDIN\VWUXPPHWRYHU/DQJHODQGVE OWHWRJ6PnODQGVIDUYDQGHWVXEUXGWH
YDQGÀDGH'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHVSnEDJJUXQG
DIXGVLJWHQVVnUEDUKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UH
moderat.
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19 Gråvejr

Nordstrand - Eksisterende forhold

N

Afstand til vindmølleområdet 13,9 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 3 meter over havet.
8GVLJWPRGV\G¡VWRYHU/DQJHODQGVE OWHWIUDVRPPHUKXVområdet ved Nordstrand på Langelands nordspids. Billedet
HURSWDJHWLNODUWYHMUVHYLVXDOLVHULQJQURJHUKHUIRWRbearbejdet til at fremstå som en gråvejrsdag. Kystrummet er
XIRUVW\UUHWRJXGVLJWHQVVnUEDUKHGRYHUIRUWHNQLVNHDQO J
RJO\VNLOGHUYXUGHUHVDWY UHPHOOHP
134

19

Nordstrand - 66 x 3 MW

0$1*/(5

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 15,2 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 3 meter over havet.
9LVXDOLVHULQJDI0:KDYP¡OOHUQHPHGGDJVO\VDIP UNQLQJ
VHGLDJUDP LJUnYHMU'HU¡GHPLGGHOLQWHQVLYHO\VHU
GHPHVWPDUNDQWHGH¡YULJHO\VNLOGHUYXUGHUHVXEHW\GHOLJH
2SVWLOOLQJVP¡QVWUHWHULNNHXPLGGHOEDUWDÀ VHOLJWLGHWNXQ
SHULPHWHUP¡OOHUQHHUDIP UNHWPHGGHWEOLQNHQGHU¡GHO\V
+DYP¡OOHUQHRJO\VJOLPWHQH QGUHURSOHYHOVHQDIN\VWUXP-

PHWRYHU/DQJHODQGVE OWHWRJ6PnODQGVIDUYDQGHWVXEUXGWH
YDQGÀDGH'HWU¡GHO\VHUPLQGUHLQWHQVLYWHQG0:P¡OOHUQHVKYLGHWRSO\VRJGHQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHVSn
baggrund af udsigtens sårbarhed og påvirkningens intensitet
DWY UHPLQGUH
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6.3 Visuelle eksempler
De to opstillingsmønstre beskrevet i denne rapport repræsenterer ”worst case” for opstilling af en havmøllepark med en
samlet effekt på 200 MW. 3 MW-opstillingen viser worst case i
forhold til antal vindmøller - 66 stk. i alt, mens 10 MW-opstillingen viser worst case i forhold til vindmøllestørrelser - 220
meter totalhøjde.
Begge opstillinger udnytter undersøgelsesområdet fuldt ud.
Dette betyder, at havmøllerne er placeret indbyrdes langt fra
hinanden, og at udbredelsen af havmølleparken bliver op til
10,1 km gange 11,0 km.
I det følgende visualiseres betydningen af valg af vindmøllestørrelser og eksempler på realistiske opstillinger. Effekten
vurderes i kapitel 8 Vurdering.

6.3.1 Opstillingshensyn
,QGVQ YULQJDIYLQGP¡OOHRPUnGHW
Vindmølleområdet er som tidligere nævnt beskåret og indsnævret af hensyn til et søkabel. I de hidtidige miljøundersøgelser
er yderligere indsnævringer blevet ønsket. Det drejer sig om:
 6HMODGVIRUKROG'HQV\G¡VWOLJVWHGHODIGHW¡VWOLJHGHORPUnde er, jf. vurderinger af risiko i forbindelse med sejODGVLNRQÀLNWPHGVHMODGVLQWHUHVVHU
 '\EGHIRUKROG6WRUHGHOHDIGHWYHVWOLJHGHORPUnGHKDU
vanddybder på mindre end otte meter og vanskelige funderingsforhold for store vindmøller.
I de visuelle eksempler er vindmølleområdet yderligere beskåret med de to ovennævnte forhold.

Opdeling af vindmølleområdet
Vindmølleområdet deles naturligt op i en større vestlig del og
en mindre østlig del. Ved opstilling i det vestlige delområde

136

alene, vil den horisontale udbredelse og den visuelle påvirkning kunne formindskes - stort set fra hele strækningen fra
Den Sydsjællandske Dobbeltkyst til det nordvestlige Lolland.
Der er valgt at fokusere på opstillinger i delområde vest, idet
det lille område mod øst er arealmæssigt for begrænset til at
gennemføre opstilling af en havmøllepark med en samlet effekt på 200 MW.

6.3.2 Visuelle eksempler
5HDOLVWLVNHRSVWLOOLQJHURJ0:
Ud over at indsnævre opstillingsområdet af hensyn til arealinteresser, tager forslaget til de realistiske opstillinger udgangspunkt i følgende:
 2SVWLOOLQJHQVNDOLQGHKROGH0:
 2SVWLOOLQJHQPnPDNVLPDOWEUHGHVLJRYHUNP2
 +DYP¡OOHUQHVNDOSODFHUHVVnW WVRPPXOLJWSnGHQ 
kyst, hvortil søkablet føres i land
Der er udarbejdet opstillingsmønstre for opstilling i delområde vest for hver af de tre typer havmøller. Se kort 6.31 - 3
MW Vest, kort 6.3.2 - 6 MW Vest og kort 6.3.3 - 10 MW Vest.

6 MW møller
I de to worst case-opstillinger er der vist yderstørrelser på totalhøjden på havmøllerne på enten 137 eller 220 meter. Ved
en realisering af Smålandsfarvandet Havmøllepark er det ikke usandsynligt, at der vil blive valgt en anden møllestørrelse.
For at anskueliggøre konsekvenserne for oplevelsen af vindmøllerne, er der udarbejdet realistiske opstillinger med en 6
MW-vindmølle med totalhøjde på 179 meter, rotordiameter på
154 meter og navhøjde på 102 meter. Det totale antal vindmøller vil blive 33, mod 66 ved 3 MW-havmøller og 20 ved 10
MW-vindmøllen.
Opstillingen udnytter alene delområde vest og er placeret
nærmest ilandføringspunkterne ved Stigsnæs. Der er tale om

en realistisk worst case opstilling for 6 MW, idet hele undersøgelsesområdet ikke anvendes, da lavvandede områder er
undgået.
Tabel 6.3.1 viser detaljer om de forskellige opstillinger.

Lavvandede områder
Ved opstilling af de største havmøller, 6 & 10 MW, er der udfordringer ved lav vanddybde, og områderne er søgt undgået. Dette har betydning for opstillingsmønstret, som ikke bliver jævnt og ensartet.

6.3.3 Visualiseringer
På de følgende sider er der visualiseret eksempler på realistiske worst case opstillinger for havmølleparker på 200 MW med
3, 6 og 10 MW-havmøller, hvor det østlige delområde udgår.
Havmøllerne er som ved visualiseringerne for 3 og 10 MW
worst case, fremhævet for at skabe tydelig kontrast til baggrunden.
01

Omø. Panoramaudsigt over Smålandsfarvandet fra
Omøs sydspids.

09

Glænø. Udsigt mod sydvest fra kystklinten på Glænøs sydkyst over Smålandsfarvandet.

18

Snøde Strand. Panoramaudsigt mod øst fra sommerhusområdet ved Snøde Strand over Langelandsbæltet og Smålandsfarvandet.

18 Nat

Snøde Strand. Samme som ovenfor, her vises blot
situationen i nattemørke.

Kort 6.3.1 3 MW Vest
Cirka 40 km2

N

Kort 6.3.2 6 MW Vest
NP2

N

Kort 6.3.3 10 MW Vest
NP2

N

Tabel 6.3.1 Info om visuelle eksempler
3 MW

6 MW

10 MW

66 stk.

33 stk.

20 stk.

Vind - rækkeretning (grader)

-38

-40

-37

Afstand mellem vindmøller i rækken (RD*)

6,5

4,5

8,4

Afstand mellem rækkerne (RD) cirkaangivelse

8,0

10,1

7,5

9

5

7

Antal vindmøller til 200 MW

Antal rækker
5' 5RWRUGLDPHWHU
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01

Omø - 20 x 10 MW - delområde vest

Panorama s. 1/2

Vejrø

Afstand til vindmølleområdet 4,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

Panoramavisualisering af 10 MW-havmøllerne opstillet som
UHDOLVWLVNZRUVWFDVHLGHORPUnGHYHVWVHWIUD2P¡'DGHW
¡VWOLJHGHORPUnGHVRPXGJnUYHGGHQQHRSVWLOOLQJIUDGHQQH
YLQNHOOLJJHUEDJYHGGHORPUnGHYHVWRJIMHUQHVWIUDEHWUDJWQLQJVSXQNWHWKDULQGVNU QNQLQJHQDIRSVWLOOLQJVRPUnGHWWLO
138

delområde vest ingen reducerende effekt på den horisontale
XGEUHGHOVH'DRSVWLOOLQJHQYHGUHDOLVWLVNZRUVWFDVHXQGJnU
ODYWYDQGHGHRPUnGHUHURSVWLOOLQJVP¡QVWUHWLNNHHQVDUWHW
RJOHWDÀ VHOLJW)UDGHQQHYLQNHOIRUGHOHUP¡OOHUQHVLJLPLGOHUWLGKDUPRQLVNLKHOHSDUNHQVXGEUHGHOVH'HUVWnUP¡OOHU

Panorama s. 2/2

Vindmøller ved Tjørneby, Lolland

O QJHUHPRGQRUGHQGYHGZRUVWFDVHRSVWLOOLQJHQRJUHVXOWDWHWHUDWGHQKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHLGHWWHWLOI OGH¡JHV
PHGLIRUKROGWLOZRUVWFDVHVLWXDWLRQHQ'HWHUYXUGHUHWDW0:KDYP¡OOHUQHRJVnYHGRSVWLOOLQJUHDOLVWLVN
ZRUVWFDVHSnYLUNHURPJLYHOVHUQHLY VHQWOLJJUDG
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01 - 66 x 3 MW - delområde vest

Panorama s. 1/2

Vejrø

Afstand til vindmølleområdet 4,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

Panoramavisualisering af 3 MW-havmøllerne opstillet som reDOLVWLVNZRUVWFDVHLGHORPUnGHYHVWVHWIUD2P¡'DGHW¡VWOLJHGHORPUnGHVRPXGJnUYHGGHQQHRSVWLOOLQJIUDGHQQH
YLQNHOOLJJHUEDJYHGGHORPUnGHYHVWRJIMHUQHVWIUDEHWUDJWQLQJVSXQNWHWKDULQGVNU QNQLQJHQDIRSVWLOOLQJVRPUnGHWWLO
140

delområde vest ingen reducerende effekt på den horisontale
XGEUHGHOVH'DRSVWLOOLQJHQYHGUHDOLVWLVNZRUVWFDVHLPLGOHUWLGXQGJnUGHWV\GYHVWOLJVWHKM¡UQHDIGHORPUnGHYHVWEUHder møllerne sig imidlertid mindre indenfor opstillingsområGHWRJUHVXOWDWHWHUDWGHQKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHLGHWWH

Panorama s. 2/2

Vindmøller ved Tjørneby, Lolland

WLOI OGHUHGXFHUHVPHGLIRUKROGWLOZRUVWFDVHVLWXDWLRQHQ9LQGP¡OOHUQHVWnUHQVPXOHW WWHUHVDPPHQRJÀHUHDI
U NNHUQHLRSVWLOOLQJVP¡QVWUHWNDQDÀ VHV5 NNHQPLGWIRU
IUHPVWnUPDUNDQWGDRWWHYLQGP¡OOHUWLOQ UPHOVHVYLVWVWnUOLge bag ved hinanden.

'HWHUYXUGHUHWDW0:KDYP¡OOHUQHRJVnYHGRSVWLOOLQJUHDOLVWLVNZRUVWFDVHSnYLUNHURPJLYHOVHUQHLY VHQWOLJJUDGGD
HIIHNWHQDILQGVNU QNQLQJHQDIRSVWLOOLQJVRPUnGHWHULGHWWH
WLOI OGHEHJU QVHW
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01

Omø - 33 x 6 MW - delområde vest

Panorama s. 1/2

Vejrø

Afstand til vindmølleområdet 4,2 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

Panoramavisualisering af 6 MW-havmøllerne opstillet som reDOLVWLVNZRUVWFDVHLGHORPUnGHYHVWVHWIUD2P¡'DGHW¡VWOLJHGHORPUnGHVRPXGJnUYHGGHQQHRSVWLOOLQJIUDGHQQH
YLQNHOOLJJHUEDJYHGGHORPUnGHYHVWRJIMHUQHVWIUDEHWUDJWQLQJVSXQNWHWKDULQGVNU QNQLQJHQDIRSVWLOOLQJVRPUnGHWWLO
142

delområde vest ingen reducerende effekt på den horisontale
XGEUHGHOVH'DRSVWLOOLQJHQYHGUHDOLVWLVNZRUVWFDVHXQGJnU
ODYYDQGHGHRPUnGHULGHORPUnGHYHVWEOLYHUGHQKRULVRQWDle udbredelse af 6 MW opstillingen svarende til 10 MW opstilOLQJHQUHDOLVWLVNZRUVWFDVH0DQNDQVHDWRSVWLOOLQJHQLNNH

Panorama s. 2/2

Vindmøller ved Tjørneby, Lolland

HUM YQWIRUGHOWRYHURSVWLOOLQJVRPUnGHWRJSDUNHQRSGHOHV
YLVXHOWLPLGWHQ'HWHUYXUGHUHWDWRJVn0:KDYP¡OOHUQH
SnYLUNHURPJLYHOVHUQHLY VHQWOLJJUDG

143

09

Glænø - 20 x 10 MW - delområde vest

Afstand til vindmølleområdet 14,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.

N

144

Visualisering af 10 MW opstillet i delområde vest set mod
V\GYHVWRYHU6PnODQGVIDUYDQGHWIUDNOLQWHQSn*O Q¡VV\GN\VW'HQKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHHUIUDGHQQHYLQNHOUHGXFHret med cirka 9 % i forhold til 10 MW worst case opstillingen.
'HODYYDQGHGHRPUnGHULGHORPUnGHYHVWHUIULKROGWIRUYLQGP¡OOHURJGHUPHGVSUHGHVP¡OOHUQHXGRYHUHWVW¡UUHDUH-

DOHQGKYLVKHOHRPUnGHWNXQQHXGQ\WWHVRJP¡OOHUQHNXQne samles på 44 km25 NNHUQHLRSVWLOOLQJVP¡QVWUHWNDQDIO VHVRJSDUNHQIUHPVWnUVRPHQVDPOHWHQKHG'HWHUYXUGHUHWDW0:KDYP¡OOHUQHRJVnYHGRSVWLOOLQJUHDOLVWLVN
ZRUVWFDVHLGHORPUnGHYHVWSnYLUNHURPJLYHOVHUQHLPRGHrat grad.

09

Glænø - 66 x 3 MW delområde vest

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 14,7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.

N

Visualisering af 3 MW opstillet i delområde vest set mod sydYHVWRYHU6PnODQGVIDUYDQGHWIUD*O Q¡VV\GN\VW'HQKRULsontale udbredelse er fra denne vinkel reduceret med cirka
LIRUKROGWLO0:ZRUVWFDVHRSVWLOOLQJHQ'HWVN\OGHV
SULP UWDWGHORPUnGH¡VWHUIULKROGWIRUYLQGP¡OOHU'HWHU
QHPPHUHDWDÀ VHU NNHUQHLRSVWLOOLQJVP¡QVWUHWYHGGHQ-

QHRSVWLOOLQJLGHWPDQVHUSnODQJVDIU NNHUQH6nVHOYRP
P¡OOHUQHVWnUHQVPXOHPHUHVDPOHWIUHPVWnUSDUNHQPHUHKDUPRQVLNHQGYHGZRUVWFDVHRSVWLOOLQJHQ'HWHUYXUGHUHWDW0:KDYP¡OOHUQHRJVnYHGRSVWLOOLQJUHDOLVWLVNZRUVW
FDVHLGHORPUnGHYHVWSnYLUNHURPJLYHOVHUQHLPRGHUDWJUDG
145

09

Glænø - 33 x 6 MW - delområde vest

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 14,7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.

N

146

Visualisering af 6 MW opstillet i delområde vest set mod sydYHVWRYHU6PnODQGVIDUYDQGHWIUD*O Q¡VV\GN\VW'HQKRrisontale udbredelse af 6 MW opstillingen svarer til udebredelsen af både 10 og 3 MW havmøllerne opstillet i delområde
YHVWVnKRULVRQWDOWKDUGHWLQJHQEHW\GQLQJRPPDQY OJHU
en højere eller lavere vindmølle. Antallet har derimod betyd-

QLQJRJSDUNHQIUHPVWnUOHWWHUHRJPHUHJHQQHPVLJWLJHQG
YHGRSVWLOOLQJDI0:KDYP¡OOHU'HWHUYXUGHUHWDW0:
KDYP¡OOHUQHYHGRSVWLOOLQJUHDOLVWLVNZRUVWFDVHLGHORPUnGH
YHVWLVDPPHRPIDQJVRPRJ0:KDYP¡OOHUQHSnYLUNHU
omgivelserne i moderat grad.

18

Snøde Strand - 20 x 10 MW - delområde vest

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 14,5 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 1 meter over havet.
Visualisering af 10 MW-havmøllerne opstillet som realistisk
ZRUVWFDVHLGHORPUnGHYHVWVHWIUD/DQJHODQG'DGHW¡VWOLJHGHORPUnGHVRPXGJnUYHGGHQQHRSVWLOOLQJIUDGHQQH
YLQNHOOLJJHUEDJYHGGHORPUnGHYHVWRJIMHUQHVWIUDEHWUDJWQLQJVSXQNWHWKDULQGVNU QNQLQJHQDIRSVWLOOLQJVRPUnGHWWLO
delområde vest ingen reducerende effekt på den horisontaOHXGEUHGHOVHVRPLGHWWHWLOI OGHHUWLOVYDUHQGHZRUVWFDVH

RSVWLOOLQJHQ'DRSVWLOOLQJHQYHGUHDOLVWLVNZRUVWFDVHXQGJnU
ODYWYDQGHGHRPUnGHUHURSVWLOOLQJVP¡QVWUHWLNNHHQVDUWHWRJ
OHWDÀ VHOLJWPHQP¡OOHUQHIRUGHOHUVLJDOOLJHYHOM YQWLKRULVRQWHQ'HWHUYXUGHUHWDW0:KDYP¡OOHUQHRJVnYHG
RSVWLOOLQJUHDOLVWLVNZRUVWFDVHSnYLUNHURPJLYHOVHUQHLPRderat grad.
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18

Snøde Strand - 66 x 3 MW - delområde vest

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 14,7 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 1 meter over havet.
Visualisering af 3 MW-havmøllerne opstillet som realistisk
ZRUVWFDVHLGHORPUnGHYHVWVHWIUD/DQJHODQG'DGHW¡VWOLJHGHORPUnGHVRPXGJnUYHGGHQQHRSVWLOOLQJIUDGHQQHYLQNHOOLJJHUEDJYHGGHORPUnGHYHVWRJIMHUQHVWIUDEHWUDJWQLQJVSXQNWHWKDULQGVNU QNQLQJHQDIRSVWLOOLQJVRPUndet til delområde vest ingen reducerende effekt på den hori148

VRQWDOHXGEUHGHOVH'HWHULQGVNU QNHOVHQWLOHWRSVWLOOLQJVområde på 44 km2VRPInUEHW\GQLQJKHUKYRUGHQKRULVRQtale udbredelse reduceres med cirka 11 % i forhold til 3 MW
ZRUVWFDVH'HWHUYXUGHUHWDW0:KDYP¡OOHUQHRJVnYHG
RSVWLOOLQJUHDOLVWLVNZRUVWFDVHSnYLUNHURPJLYHOVHUQHLPRderat grad.

18

Snøde Strand - 33 x 6 MW - delområde vest

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 14,2 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 1 meter over havet.

Visualisering af 6 MW opstillet i delområde vest set fra LanJHODQG'HQKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHDI0:RSVWLOOLQJHQVYDrer til udebredelsen af både 10 og 3 MW havmøllerne opstilOHWLGHORPUnGHYHVWVnKRULVRQWDOWKDUGHWLQJHQEHW\GQLQJ
RPPDQY OJHUHQK¡MHUHHOOHUODYHUHYLQGP¡OOH$QWDOOHWKDU

GHULPRGEHW\GQLQJRJSDUNHQIUHPVWnUOHWWHUHRJPHUHJHQQHPVLJWLJHQGYHGRSVWLOOLQJDI0:KDYP¡OOHU'HWHUYXUGHUHWDW0:KDYP¡OOHUQHYHGRSVWLOOLQJUHDOLVWLVNZRUVW
FDVHLGHORPUnGHYHVWLVDPPHRPIDQJVRPRJ0:
havmøllerne påvirker omgivelserne i moderat grad.
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7 Landanlæg

.RUW/DQGDQO J
Korridor for nedgravet landkabel
Kabelstationskorridorer
(NVLVWHUHQGHVWDWLRQVDQO J

/DQGDQO JJHWVVSHFL¿NDWLRQHUDIK QJHUDIKDYP¡OOHSDUNHQV
endelige størrelse. Energistyrelsens udbud for de seks kystnære havmølleparker vil beskrive dette. Derfor beskrives og
XQGHUV¡JHVÀHUHPXOLJKHGHUIRUODQGDQO JLGHQQHIDVHReference /10/
Landanlægget består af udbygningen af elforsyningsnettet på
land i form af nedgravede landkabler, tilslutning til det eksisterende stationsanlæg ved Stigsnæsværket og en mulig ny kystnær kabelstation, hvor to placeringer undersøges, se kort 7.1.
I denne baggrundsrapport er konsekvenserne ved de to forskellige placeringer af kystnære kabelstationer og udbygning af
det eksisterende stationsanlæg beskrevet og vurderet. De tekniske forhold vedrørende korridoren for det nedgravede landkabel er beskrevet i baggrundsrapporten: ´3URMHNWRJDQO JVEHVNULYHOVHIRUDQO JSnODQG´ og indgår ikke i vurderingerne
i denne baggrundsrapport, da det færdige anlæg er uden synlige installationer. Reference /13/

Ilandføringspunkt for søkabel

Stigs

L an d

evej

2OLHUDI¿QDGHUL

,QGVQ YULQJDINDEHONRUULGRU
Den oprindelige østlige undersøgelseskorridor er blevet indsnævret fra 1.000 meter og visse steder ned til cirka 300 meter i bredden. I samme proces blev den vestlige korridor tilføjet, se kort 7.1.
Inden for den indsnævrede korridor fastlægges på baggrund
af yderligere undersøgelser et planlægningsbælte for etablering af landkabel. Se yderligere i baggrundsrapporten: ´$UHDOLQWHUHVVHU´ Reference /4/
N
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Kablerne fra havmølleparken kan føres i land på to lokaliteter.
Mod øst ved Østerhoved og mod vest ved Klintevej.
Ilandføringen kan enten ske som nedgravning eller underboring ud fra en konkret landskabelig eller naturfaglig vurdering. Efter endt anlægsarbejde vil de synlige spor af kablet begrænse sig til samlebrønde og markeringspæle ved skel, veje og grøfter.
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7.1 Kabelkorridor
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næ s

7.2 Udbygning af
eksisterende anlæg
Herunder omtales potentielle udvidelser/udbygninger af eksisterende anlæg i forbindelse med tilslutning af havmølleparken
til elnettet på land. Her er fokus på landskabelig påvirkning,
mens en mere teknisk beskrivelse kan læses i baggrundsrapporten om anlæg på land. Reference/13/
Havmølleparken tilsluttes det eksisterende stationsanlæg ved
Stigsnæsværket. Stationsanlægget ligger umiddelbart op til
Stigsnæsværkets østside. Den del af landskabet, hvorfra stationsanlægget er synligt, er afgrænset af bevoksning og bebyggelse i området. Synligheden fra offentlig vej er afgrænset til

Holtengårdsvej fra stykket ved hovedindkørslen til StigsnæsY UNHWRJIUHPWLOGHVWRUHWDQNDQO JYHGUDI¿QDGHULHWHQ
strækning på omkring 200 meter.
Området er præget af Stigsnæsværkets store volumen og
har et kraftigt teknisk præg. Sammenholdt med de eksisterende tekniske anlæg vurderes en udbygning af stationsanlægget at være ubetydelig, og der er derfor ikke udført en visualisering af de fremtidige forhold. Foto 7.1 viser de eksisterende forhold på stationsanlægget.
Den største potentielle udvidelse af stationsanlægget på Stigsnæs - svarende til ”worst case” i forhold til anlægsmæssige påvirkninger af det omgivende miljø - omfatter op til to nye 132/33
kV transformere, kompenseringsspole, nye samleskinner samt
bygninger til afbrydere, kontrolanlæg, hjælpeudstyr med videUH'HQSRWHQWLHOOHXGYLGHOVHIUHPJnUDI¿JXU8GE\JQLQJHQ
vil kunne ske inden for rammerne af det eksisterende anlæg.

)LJXU 8GE\JQLQJ6WLJVQ V
0DNVLPDOXGE\JQLQJDIGHWHNVLVWHUHQGHVWDWLRQVDQO JYHG
6WLJVQ VHUPDUNHUHWPHGJXOW

7.3 Kystnær
kabelsstation
Den kystnære kabelstation kan enten placeres vest for StigsQ V ,QGXVWULSDUN XPLGGHOEDUW RS WLO UDI¿QDGHULHUQH HOOHU ¡VW
for Stigsnæs Industripark, se kort 7.1.

7.3.1 Visuel påvirkninger
af omgivelserne
En kystnær kabelstation vil kræve et areal på op til 10.000 m2
og vil omfatte transformere, kompenseringsspole, samleskinner samt bygninger til afbrydere, kontrolanlæg, hjælpeudstyr
m.v. En sådan station er beskrevet i teknisk baggrundsrapport
for anlæg på land. Reference /13/
De mest markante elementer på stationen er:

)RWR 6WLJVQ VVWDWLRQVDQO J(NVLVWHUHQGHIRUKROGVHWIUDLQGN¡UVOHQWLO6WLJVQ VY UNHWIUD+ROWHQJnUGVYHM6WDWLRQVDQO JJHWVHVIRUIRGHQDIVHOYHNUDIWY UNHW

33 kV og 132 kV bygning – højde 7 meter.
Transformer - højde 6,5 meter.
Samleskinner - højde 10 meter.
Krafttransformer - højde 6,5 meter.
Kompenseringsspole - højde 6,5 meter.
Lynfangermaster - højde 18 meter.
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)LJXU 9LVXDOLVHULQJDIHQN9VWDWLRQVHWLIXJOHSHUVSHNWLY
Reference /20/

)LJXU 9LVXDOLVHULQJDIN9NDEHOVWDWLRQVHWL¡MHQK¡MGH
Reference /20/
Figurerne her på siden viser principielle illustrationer af, hvordan en kabelstation kan komme til at se ud.

Generelle placeringshensyn
En station med tilhørende udenomsarealer kan placeres på et
areal, som svarer til 80 meter x 125 meter. Reserverede arealer skal være mindst 100 meter brede for at sikre indpasning
af anlæg ved senere projektering. Ud over at tage hensyn til
diverse nationale og kommunale udpegninger, bør følgende tages i betragtning ved placering:
  3ODFHULQJLWLONQ\WQLQJWLOHNVLVWHUHQGHEHYRNVQLQJIRU
minimum synlighed og forstyrrelse af landskabet.
 3ODFHULQJSnQRJHQOXQGHÀDGWWHUU Q

7.3.2 Vestlig kabelstationskorridor

)LJXU (NVHPSHOSnWY UVQLWDIPRGHODINDEHOVWDWLRQ
Reference /21/
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Den vestlige kabelstationskorridor er afgrænset med fokus på
DWXQGJnNRQÀLNWHUPHGEHVN\WWHOVHVOLQMHURJODQGVNDEVXGSHJninger. Der er dog stadig arealinteresser, som kan have betydning for placering af stationen:
Plannavn: Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune
Plannummer: K63.E1
Anvendelse: Tungere industri

Kompenseringsspole

132 Kv Bygning

Krafttransformer

Krafttransformer

)LJXU 3ULQFLSWHJQLQJDIJUXQGSODQHQIRUHQN\VWQ UNDEHOVWDWLRQ
Reference /21/
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Plannavn: Haldor Topsøe A/S
Plannummer: 110
Anvendelse: Erhvervsområde

Kort 7.2 Vestlig kabelstationskorridor.
Kabelstationskorridor
Madevejen

Fotopunkt og fotoretning
Reference /22/
300 meter

Planerne er nærmere beskrevet i den tekniske baggrundsrapport 6PnODQGVIDUYDQGHW+DYP¡OOHSDUN$UHDOLQWHUHVVHUudarbejdet af Rambøll. Reference /4/
Den vestlige kabelstationskorridor er et åbent markareal. Se
NRUW7HUU QHWLRPUnGHWHUHQM YQPRU QHÀDGHGHUOLJger cirka to meter over havet. Mod nord fortsætter den åbne
mark godt 200 meter til en bevoksning langs Madevejens sydside. Mod vest afgrænses korridoren af et delvist transparent
læhegn mod en skydebane. Vest for skydebanen ligger større
WDQNDQO JLROLHUDI¿QDGHULHW0RGV\GDIJU QVHVNRUULGRUHQDI
et § 3 beskyttet engområde. Endelig afgrænses kabelstationskorridoren mod øst af Klintevej og en beskyttelseslinje om oldtidshøjen Tjørnehøj. Beskyttelselseslinjen er reduceret i forbindelse med lokalplan 110 og afgrænses mod vest af Klintevej.
Langs hele Klintevej er der er et bredt og tæt bevoksningsbælte
på op til 15 meters højde, som skærmer for indsyn til korridoren.
På grund af de mange beplantningsbælter og større tekniske
anlæg i området vil kabelstationen kun blive fuldt synlig fra skydebanen og små stræk af tilkørselsvejen til denne, se kort 7.2
og foto 7.2. På grund af de mange visuelle barrierer i området er

foto 7.2

K lin

teve

j

Plannavn: Baltic Gate Terminal Stigsnæs
Plannummer: 106
Anvendelse: Havneerhverv

Tjørnehøj

skydebane

Affaldsbearbejdningsanlæg

Olieraf¿naderi
engområde

)RWR 0DUNHQ¡VWIRUVN\GHEDQHQ0DUNHQHUKHOWDIVN UPHWIUD.OLQWHYHMDIHQW WVN UPHQGHEHYRNVQLQJLYHMHQV
YHVWOLJHVLGH2PUnGHWHUNXQV\QOLJWIUDNRUWHVWU NDIGHQ
mindre adgangsvej til skydebanen og fra selve skydebanen.
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der mulighed for at indpasse kabelstationen, så den bliver meget
lidt synlig fra landskaberne uden for korridoren. På bagggrund af
de mange tekniske anlæg i områdets nærhed og dets regulerede præg vurderes landskabets sårbarhed i, og umiddelbart omkring, korridoren at være lav. Ved en placering helt op ad skydebanen kan påvirkningen her blive stor, men det er i et meget afgrænset område. Fra det øvrige omgivende landskab vil påvirkningen på grund af den skærmende bevoksning være ubetydelig.

Kort 7.3 Østlig kabelstationskorridor.
Stigs

.RUULGRUIRUN\VWQ UNDEHOVWDWLRQ

næ s

L an d

evej

Fotopunkt og fotoretning
Reference /22/
300 m

Anbefalet placering i den vestlige
kabelstationskorridor
Ud fra en landskabelig betragtning vurderes en placering nærmest skydebanen at være worst case, uden det dog anses
for meget problematisk. En afværgeforanstaltning i forhold
til worst case placeringen vil være en mere diskret placering
i den østlige del, så tæt på bevoksningsbæltet langs Klintevej
som muligt. Dermed lægger anlægget sig op ad bevoksningsbæltet og udnytter den afskærmende effekt. Med afskærmende beplantning på de øvrige sider vil det med tiden kun blive
det øverste af stationens gittermaster, som ses bag bevoksningen fra skydebanen.
Synligheden af anlægget i den vestlige korridor vil blive meget lille. Kun fra skydebanen og adgangsvejen til denne vurderes anlægget visse steder at blive fuldt synligt. En placering
helt tæt på skydebanen må derfor betragtes som worst case.
På den baggrund anbefales det at placere stationen i den østlige del af korridoren umiddelbart op til den skærmende bevoksning langs Klintevej. Bevoksningen er her så høj og tæt,

foto 7.3
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)RWR 0DUNHUQHPHOOHP$VNHOXQGHQRJGHW¡VWOLJHGLJH
der ses i fotoets venstre side. I fotoets højre side ses skorVWHQHRJE\JQLQJHUL6WLJVQ V,QGXVWULSDUN
155

at stationen kun vil blive synlig fra vejen, hvor der etableres
indkørsel til stationen, og bevoksningen derfor må fældes på
en mindre strækning.

7.3.2 Østlig kabelstationskorridor
Den østlige kabelstationskorridor er afgrænset med fokus på
DWXQGJnNRQÀLNWHUPHGEHVN\WWHOVHVOLQMHURJODQGVNDEVXGSHJninger. Der er dog stadig arealinteresser i korridoren, som kan
have betydning for placering af stationen:
Plannavn: Stigsnæs Erhvervspark
Plannummer: 75
Anvendelse: Industri med særlige beliggenhedskrav
Lokalplanen er omtalt i den tekniske baggrundsrapport SmåODQGVIDUYDQGHW +DYP¡OOHSDUN $UHDOLQWHUHVVHU udarbejdet af
Rambøll. Reference /4/
Det østlige kabelstationskorridor er et åbent markareal. Se
kort 7.3 på forrige side. Terrænet i området er en jævn moræQHÀDGHGHUOLJJHUFLUNDPHWHURYHUKDYHWLGHQ¡VWOLJHGHO
og stiger svagt til cirka 5 meter over havet i den vestlige del.
Mod nord afgrænses korridoren af Madevej. Mod øst afgrænses korridoren af et cirka 3 meter højt jorddige med en tæt
bevoksning af cirka 7 meter høje træer. Umiddelbart ved områdets sydlige afgrænsning er et delvist transparent læhegn.
På den anden side af læhegnet fortsætter det åbne markland-

skab indtil et jorddige øst for Stigsnæs Industripark. Umiddelbart ved korridorens vestlige afgrænsning er en markvej, der
fører til en mindre gård, som er den nærmeste bygning i nærområdet. Lidt vest for gården løber vejen Askelunden, som er
allébeplantet og mod vest afgrænset af et jorddige.
På grund af de mange dæmninger og vejanlæg og bevoksning
vil synligheden af en kystnær kabelstation i den østlige korridor
være afgrænset til mindre stræk af det lokale vejnet i området.
På Madevejen mellem rundkørslen ved Askelunden og det østlige dige vil den fremskudte kabelstation være fuldt synlig. Fra
Askelunden vil kabelstationen være synlig på store dele af strækningen mellem diget i syd og rundkørslen i nord. Synligheden er
dog begrænset af vejtræerne i vejens østlige side og bevoksning
omkring gården øst for vejen. På et kort stræk af Stigsnæs Landevej ved rastepladsen kan kabelstationen blive synlig i udsigten mod syd. Ved en placering helt op ad Madevejen kan påvirkningen blive stor, men det er i et meget afgrænset område. Det
er vurderet, at intensiteten af den visuelle påvirkning af størstedelen af de nærmeste vejstrækninger er moderat. På grund af
landskabets lave sårbarhed er det vurderet, at den overordnede
påvirkning fra den fremskudte kabelstation er mindre.

Anbefalet placering i den østlige korridor
Ud fra en landskablig betragtning vurderes en placering i det
sydvestlige hjørne at være worst case, da anlægget her vil væUHPDUNDQWSnGHQnEQHPDUNÀDGH(QDIY UJHIRUDQVWDOWQLQJL

Figur 7.6 Sammenligning af høje elementer i lokalområdet
Stigsnæsværket
Skorsten 130 m
100 m

Højspændingsmaster
50 m

7DQNHSnROLHUDI¿QDGHULP
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Kystnær kabelstation 18 m

forhold til worst case placeringen vil være en mere diskret placering i det nordøstlige hjørne, så tæt på diget og Madevejen
som muligt. Dermed lægger anlægget sig op ad diget og udnytter den afskærmende effekt. Med afskærmende beplantning på de øvrige sider vil det med tiden kun blive det øverste
af stationens gittermaster, som ses bag bevoksningen.

7.4 Sammenfatning
Den potentielt mest omfangsrige etablering af landanlæg begrænser sig til den maksimale udbygning af det eksisterende
stationsanlæg samt etablering af en kystnær kabelstation i en
af de to udpegede kabelstationskorridorer. Herudover er der
den visuelle påvirkning, som vil komme fra afmærkning og diverse brud på læhegn m.v. i forbindelse med nedgravning af
landkablet fra ilandføringspunktet til den eksisterende kabelstation ved Stigsnæsværket.
Den visuelle påvirkning af landskabet fra en maksimal udbygning af det eksisterende stationsanlæg vurderes sammenholdt med den i forvejen massive påvirkning fra StigsnæsværNHWRJ¡YULJHWHNQLVNHDQO JDWY UHXEHW\GHOLJ6H¿JXU
Etablering af en kystnær kabelstation er sammenholdt med
udvidelsen af det eksisterende stationsanlæg et større indgreb
i landskabet. På grund af de mange tekniske anlæg i områdets
nærhed og dets stærkt regulerede præg vurderes landskabets
sårbarhed over for dette indgreb dog at være lav. De mange visuelle barrierer i området giver gode muligheder for at indpasse kabelstationen, så den bliver meget lidt synlig både fra landskaberne inden for og uden for korridoren. Der er ikke udført
visualiseringer af den kystnære kabelstation, men på baggrund
af fotos af eksisterende anlæg og snit i landskabet er det vurderet, at synligheden af anlægget vil begrænse sig til toppen af
enkelte gittermaster på 18 meter, der vil ses bag eksisterende
eller nyetableret bevoksning. Synligheden vil blive mindst ved
en placering i den vestlige kabelstationskorridor. Her er det, på
grund af den eksisterende bevoksning, vurderet, at den visuelle påvirkning af de nærmeste veje er ubetydelig. Ved en placering i den østlige kabelstationskorridor vil synligheden blive lidt
større. På baggrund af påvirkningens intensitet og landskabets
lave sårbarhed er det er vurderet, at den overordnede betydning af påvirkningen af de nærmeste vejstrækninger er mindre.
Ud fra en landskabelig betragtning er en placering i den vestlige kabelstationskorridor at foretrække, men det er samtidig
vurderet, at landskabet omkring den østlige kabelstationskorridor er robust og ikke er sårbart over for placering af en kystnær kabelsation.

Figur 7.7 Principsnit i vestlig kabelstationskorridor
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Figur 7.8 Principsnit i østlig kabelstationskorridor
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8 Vurdering
8.1 Generelt
Vurderingen af den visuelle påvirkning af kystlandskaberne baseres på visualiseringer fra udvalgte fotopunkter, sammenholdt
med en kortlægning af arealinteresser og graden af synlighed
inden for karakterområdet som helhed.
Påvirkningen af oplevelsen af landskabet er vurderet i forhold til de enkelte karakterområder og deres sårbarhed og i
IRUKROGWLOQDWXURJNXOWXUJHRJUD¿VNHLQWHUHVVHU'HVXGHQYXUderes betydningen af visuelle forhold som sigtbarhed og havmølleparkens design.

8.1.1 Kriterier for vurdering
Intensitet
Påvirkningerne er vurderet for det enkelte visualiseringspunkt
og for de beskrevne karakterområder eller interessepunkter.
Fra et enkelt punkt kan intensiteten af den visuelle påvirkning være stor, mens intensiteten af påvirkningen af et kystlandskab som helhed kan være lille eller mellem.
Kriterierne er beskrevet i afsnit 4.2 Konsekvensanalyse.

*HRJUD¿VNXGEUHGHOVH
Havmølleparkens visuelle påvirkning har primært betydning
for omgivelserne i nær- og mellemzonen op til 19 km fra unGHUV¡JHOVHVRPUnGHWRJGHQJHRJUD¿VNHXGEUHGHOVHDISnYLUNningen er således regional, jævnfør kriterierne beskrevet i afsnit 4.2 Konsekvensanalyse. Denne kategorisering er gældende for alle karakterområderne.
Synligheden af havmøllerne og deres lysafmærkning er som
nævnt afhængig af mange faktorer, og som sådan er udbredelsen af den visuelle påvirkning teoretisk større end 20 km
fra undersøgelsesområdet.

Sårbarhed
Omgivelsernes sårbarhed afhænger af mange faktorer. Er der
fri udsigt fra kysten over åbent hav, vil denne udsigt være sårbar over for elementer, som kan sløre udsigten, eller som kan
ændre oplevelsen ved at tilføje en teknisk dimension. Havmøller vil tilføre en ekstra dimension til oplevelsen og vil delvist
sløre en udsigt, afhængigt af afstanden. Dette har betydning
for kystrummets skala. Er der ikke noget på havet, som vindmøllerne størrelsesmæssigt kan sammenlignes med, kan det
være svært at bedømme deres størrelse. Er der derimod modstående kyster eller øer i synsfeltet, kan størrelserne på havmøllerne bedre erkendes, og den samlede oplevelse af skala i
området kan blive mindre.
Havmøllerne kan også påvirke oplevelsen af elementer på
land, såsom terrænformationer, kulturhistoriske elementer
med mere. Hvis disse opleves i samspil med havmøllerne, kan
funktioner som landmarks nedtones, idet havmøllerne skalamæssigt kan overgå omgivelserne.
Fælles for påvirkningerne af samtlige omgivelser er, at den er
midlertidig, og at udsigten ikke forandres for bestandigt. Ifølge
kriterierne beskrevet i afsnit 4.2 Konsekvensanalyse, kan en
receptors følsomhed i denne forbindelse aldrig være høj, idet
eksisterende forhold altid vil kunne gendannes ved at nedtage havmøllerne.

8.1.2 Anlægs-, drifts- og afviklingsfase
I det følgende beskrives havmøllernes visuelle påvirkning af
omgivelserne i driftsfasen. Den visuelle påvirkning af havmøllerne ved anlægs- og afviklingsfasen er ikke beskrevet.
Havmølleparkens forventede levetid er omkring 30 år. Når
havmøllerne er udtjente, vil de blive nedtaget, og den visuelle påvirkning ophøre.

8.2 Visuelle forhold

Varighed

8.2.1 Havmølleparkens design

Havmøllernes visuelle påvirkning af omgivelserne varer i hele vindmøllernes levetid. Denne estimeres til 30 år, og en påvirkning i hele driftsfasen vil ifølge kriterierne beskrevet i afsnit 4.2 Konsekvensanalyse, som udgangspunkt være lang men
ikke permanent / irreversibel.

Havmøllernes design og harmoniforhold
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Havmøllerne har et traditionelt dansk design med tre vinger
og rotation med uret, set med vinden i ryggen. Rotationen vil
være langsom, forventelig omkring 7-13 omdrejninger i minuttet afhængig af vingelængden. Rotorens bevægelse er således
langsommere end på ældre vindmøller, som typisk har et hø-

jere omdrejningstal. De planlagte havmøller vil således blive
oplevet som mere rolige end ældre vindmølletyper.
Havmøllerne vil være lysegrå, en farvesætning der i mange
situationer nedtoner vindmøllerne i forhold til himlen. De nederste 15 meter skal dog males gule af hensyn til sikkerheden
IRUVHMODGV6H¿JXU3nEDJJUXQGDIYLVXDOLVHULQJHUQHHUGHW
vurderet, at den gule farve ikke opleves markant fra kysterne.
Harmoniforholdet er forholdet mellem den enkelte vindmølles navhøjde og rotordiameter. De anvendte vindmølletyper har
forskellige harmoniforhold. Der er ikke fundet betragtningspunkter, hvorfra harmoniforholdet opleves som problematisk.
Antallet og udbredelsen af vindmøllerne bevirker, at den enkelte vindmølles harmoniforhold har mindre betydning for den
samlede visuelle påvirkning.

Fundamenter
Havmøllerne vil få en arbejds- og anløbsbro på den nederste
del af tårnet, og der vil blive påsat en iskonus, som vil være
synlig på korte afstande.
Havmøllernes fundamenter er markante, når man ser dem
tæt på. Den gule farve over fundamentet, iskonus, lysafmærkning m.m. har betydning for sejladssikkerheden, men også for
havmøllernes synlighed, både nat og dag. Erfaringerne fra Middelgrundens Havmøllepark, der står to kilometer fra Amager
Strandpark er, at vindmøllernes fundamenter fra denne afstand
ikke er markante eller visuelt generende. På afstande over 15
kilometer fra betragtningpunktet (i vandret plan) vil vindmøllernes fundamenter forsvinde bag horisonten og har således
ikke betydning for den samlede visuelle påvirkning.

Horisontal udbredelse
Opstillingsmønstret er i begge tilfælde primært baseret på opstillingsområdets udbredelse. Området er, for at illustrere worst
case, udnyttet fuldt ud. Dermed kan havmølleparkens udbredelse, i de viste worst case opstillinger, nå op på 10,1 km fra
syd til nord og 11 km fra øst til vest.
Da opstillingsmønstret har nogenlunde lige stor udbredelse fra syd til nord og øst til vest, er der ikke den store forskel
i havmølleparkens udbredelse fra de forskellige betragtningsvinkler. Det er derfor primært afstanden til havmølleparken,
som afgør, hvor stor en del af synsfeltet vindmøllerne vil fylde.
Opstillingen vil derfor få størst udbredelse set fra de nærmeste kyster på Omø og Vejrø og vil her optage halvanden til to
gange den vinkel, som øjet normalt kan opfatte tydeligt, hvilket er 40-50o..
Derfor vil havmøllerne i de to worst case opstillinger bidrage
med en visuel påvirkning af stor intensitet på de to nærmeste

øer. Hvis påvirkningen skal reduceres, så den bliver mellem, skal
opstillingsmønstrets udbredelse således reduceres betydeligt.
De øvrige kyster omkring Smålandsfarvandet ligger over syv
kilometer fra opstillingsområdet, så den horisontale udbredelse set herfra er inden for det normale synsfelt. Det vil dog stadig mindske den visuelle påvirkning, hvis den horisontale udbredelse bliver mindre. Det kan ske ved at stille vindmøllerne
tættere og begrænse opstillingen til dele af opstillingsområdet
længst muligt fra kysterne. Dette forhold er nærmere vurderet i kapitel 10 ”Afværgeforanstaltninger”.

Opstillingsmønster
2SVWLOOLQJVP¡QVWUHWIRUVWN0:KDYP¡OOHUXGJ¡UHVDI¿re rækker med 4-6 vindmøller i hver række. Rækkerne er orienteret fra sydøst til nordvest. Den sydøstligste vindmølle står
på grund af den friholdte kabelkorridor på stor afstand af de
øvrige vindmøller.
De 66 stk. 3 MW-havmøller er opstillet i syv parallelle rækker med 3-14 vindmøller i hver række. Rækkerne er orienteret fra sydsydvest til nordnordøst.
Generelt er det vurderet, at opstillingsmønstrene for begge
forslag på grund af de mange rækker bag hinanden, de manJHRSKROGRJXHQVDUWHGHDQWDOLU NNHUQHHUVY UWDÀ VHOLJH
IUDGHÀHVWHEHWUDJWQLQJVYLQNOHU)UDYLVVHYLQNOHUKYRUPDQ
ser lige ned gennem opstillingsmønstrets rækker eller vinkelret på rækkerne, får man dog et indtryk af opstillingsmønstret.
)UDGHÀHVWHV\QVYLQNOHUYLOGHPDQJHU NNHURJGHQVWRUH
udbredelse medføre, at man ikke oplever en geometrisk letforståelig opstilling. Tværtimod opleves møllerne både enkeltstående, på række og visuelt sammenrodet. Særligt ved opstilling
af 66 stk. 3 MW-havmøller, vil mange vindmøller kunne ses stående bag hinanden. Dette forstærker synligheden og får de pågældende vindmøller til at skille sig ud fra de øvrige i parken.
I opstillingen af 20 stk. 10 MW-havmøller er der stor afstand
mellem vindmøllerne, hvilket resulterer i mindre visuelt overODSPHQWLOJHQJ OGHUGHUIUDÀHUHYLQNOHUHQNHOWHYLQGP¡OOHU
som fremstår på stor afstand af den øvrige park og stikker ud
af sammenhængen. Særligt den østligste vindmølle, som på
grund af den friholdte kabelkorridor står på større afstand af de
¡YULJHVNLOOHUVLJIUDÀHUHV\QVYLQNOHUXGIUDVDPPHQK QJHQ
Det vurderes, at opstillingen af 10 MW-havmøllerne opleves
mest harmonisk fra vinkler, hvor man ser lige ned gennem eller vinkelret på rækkerne, se visualisering nr. 01 Omø og 09
Bisserup Havn. Det er vurderet, at 3 MW-havmøllerne opleves mest harmonisk fra vinkler, hvor man ser lige ned gennem
rækkerne. Dette er tilfældet fra Stigsnæs Havn og Onsevig, se
visualisering nr. 03 og 15.

Antal og størrelse
På baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at det er antallet og udbredelsen, og ikke så meget højden, som har betydning for den visuelle påvirkning af landskabet. Det høje antal vindmøller i 3 MW-opstillingen giver et mere massivt indtryk end de færre større 10 MW-havmøller. De større 10 MWhavmøller vil dog generelt påvirke oplevelsen af landskabets
skala mere. Dette gør sig særligt gældende for landskaberne
et stykke bag kysten, hvorfra man kan sammenholde vindmøllernes størrelse med landskabselementer i kystlandskabet, se
visualisering nr. 05 fra Espe.

8.2.2 Synlighed
Sigtbarhed
Sigtbarheden har stor betydning for den visuelle påvirkning fra
havmølleparken og kan i kortere og længere perioder begrænse eller forstærke den visuelle påvirkning. DMI´s Sigtbarhedsstatistik anslår, at der årligt er cirka 27 dage eller 7,4 % af tiGHQKYRUGHUYDUPHJHWJRGVLJW*RGVLJWHUGH¿QHUHWVRP
sigtbarhed ud over 19 kilometer. For sommermånederne juni,
juli og august udgør dage med god sigt 8 dage eller 8,9 % af
tiden. Reference/14/
Statistikken anslår også, at der årligt er 47,5 dage med tåge og 117,1 dage med dårlig sigt - det vil sige sigtbarhed unGHUNLORPHWHU'DGHQ UPHVWHN\VWHUOLJJHU¿UHNLORPHWHU
fra havmøllerne, vil der statistisk set være 117,1 dage om året
eller 32,1 % af tiden, hvor vindmøllerne ikke vil være synlige,
eller synligheden er kraftigt reduceret fra de omgivende kyster.

Sol og solnedgang
Solens stilling på himlen har også betydning for vindmøllernes
synlighed, som vil variere afhængigt af, om de ses i medlys,
sidelys eller modlys. I medlys vil vindmøllerne fremstå helt lyse og blive mere eller mindre markante afhængig af om himlen bag vindmøllerne under de givne vejrforhold er lys eller
mørk. I sidelys er vindmøllerne halvt i skygge, og man opfatter
derfor tydeligere vindmøllernes form/design og enkelte dele. I
modlys vil vindmøllerne fremstå mørke og markere sig i silhuet
mod den lyse himmel, da den side af vindmøllerne, som man
betragter, ligger i fuld skygge. Til gengæld vil man på grund
af solens skarpe lys være tvunget til at se i en anden retning
efter få sekunder. Fra vinkler, hvor man betragter vindmøllerne i modlys, er det vurderet, at den visuelle påvirkning mindskes af det kraftige sollys. Dette forhold har størst betydning

for landskaber og farvande nord for vindmølleområdet, da solen i dagtimerne vil ses bag vindmøllerne mod syd.
Ved betragtning af solopgang eller solnedgang fra synsvinkler, hvor vindmøllerne står foran solen, vil de opfattes særligt
markante. Selvom vindmøllerne ses i modlys, er lyset mindre
intenst end om dagen, og blikket drages naturligt af solen og
det røde skær på himlen. Vindmøllerne vil fremstå markant
mørke mod solopgangen eller -nedgangen, og vingernes rotation vil være tydelige mod solens lys. Vindmøllerne vil ses foran solopgangen fra Langelands østkyst, mens de vil ses foran
solnedgangen fra kysterne på Enø og Svinø på Sjælland. Det
er vurderet, at den forstyrrende effekt er størst for oplevelsen af solopgangen set fra Langelands østkyst, da vindmøllerne her står nærmere kysten og er mere markante mod himlen.

5HÀHNVHURJEOLQN
5HÀHNVHUIUDGHSODQODJWHKDYP¡OOHUIRUYHQWHVLNNHDWJLYHY VHQWOLJH JHQHU $IVWDQGHQ WLO N\VWHUQH PHGI¡UHU DW UHÀHNVHU
ikke forventes at udgøre et problem.

Natoplevelsen
Havmøllerne vil om natten påvirke omgivelserne, i det omfang
lysafmærkningen er synlig.
Der er endnu ikke i Danmark erfaringer med lysafmærkninger af kystnære havmøller af denne størrelse eller dette omfang. Natvisualiseringerne fra Omø og Snøde Strand forsøger
at gengive et realistisk billede af den visuelle påvirkning, som
havmølleparken påfører omgivelserne om natten.
Da det kraftigste røde lys på vindmøllerne er lige intenst for
10 og 3 MW, vil 3 MW-opstillingen opleves mere kraftigt, idet
GHUKHUHUODQJWÀHUHYLQGP¡OOHUVRPVNDODIP UNHVRJGHUPHGODQJWÀHUHO\VLQDWWHQ0:P¡OOHUQHDIP UNHVLNNHPHG
lys midt på tårnet, men denne lyskilde er vurderet ubetydelig
sammenholdt med lysafmærkningen på møllehatten.
Fra kysterne omkring havmølleparken vil lysmarkeringerne
i alle tilfælde bryde det mørke kystrum og tilføre nattemørket
et markant teknisk element. Opholder man sig i nærheden af
bebyggede områder og havnearealer, vil lyset fra havneområderne og bebyggelsen i høj grad ”overdøve” lyset på havmøllerne. Men står man ved kysten i mørke, og ser ud over det
mørke kystrum, kan tilstedeværelsen af havmøllerne have en
væsentlig betydning for nattemørket set fra betragtningspunkter i nærzonen. Kystrummets markante mørke har en mellem
følsomhed overfor lysforurening, og intensiteten af havmøllernes lys vil være større end den nuværende meget begrænsede betydning af eksisterende lys fra bøjer, fyr og bebyggelVH-RO QJHUHY NPDQEH¿QGHUVLJIUDKDYP¡OOHSDUNHQGHV
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)RWRVHULH 6DPPHQOLJQLQJDIYLVXDOLVHULQJHUDIUHDOLVWLVNZRUVWFDVHRSVWLOOLQJHUIRURJ0:KDYP¡OOHUVHWIUD2P¡

)RWR 9LVXDOLVHULQJDIRSVWLOOLQJDIVWN0:KDYP¡OOHUUHDOLVWLVNRSVWLOOLQJGHORPUnGHYHVW

)RWR 9LVXDOLVHULQJDIRSVWLOOLQJDIVWN0:KDYP¡OOHUHDOLVWLVNRSVWLOOLQJGHORPUnGHYHVW

)RWR 9LVXDOLVHULQJDIRSVWLOOLQJDIVWN0:KDYP¡OOHUUHDOLVWLVNRSVWLOOLQJGHORPUnGHYHVW
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svagere vil lyset påvirke kystrummets mørke, og den samlede
påvirkning vurderes mindre.

8.2.3 Visuelle eksempler
Der er udarbejdet eksempler på realistiske opstillingsmønstre
for både 3, 6 og 10 MW-havmøller, hvor møllerne opstilles i
delområde vest, og hvor 6 og 10 MW møllerne opstilles udenfor lavvandede områder.
Der er vist visualiseringer af en opstilling af 6 MW møller, for
at supplere 3 og 10 MW worst case opstillinger, med henblik
på vurdering af den visuelle effekt af valg af forskellige møllestørrelser og antal møller.
Disse forskellige visuelle eksempler er beskrevet og visualiseret i kapitel 6.3 - Visuelle eksempler og under Kapitel 10 Afværgeforanstaltninger.

Valg af vindmøllestørrelse
Den største forskel på valg af en stor eller en lille vindmølle, er
ikke selve højden på vindmøllen, men i højere grad betydningen
for antallet af vindmøller og den følgelige ændring i den visuelle
påvirkning af omgivelserne. I fotoserie 8.1 kan de tre behandlede vindmøllestørrelser sammenlignes. Visualiseringerne viser,
at vindmøllestørrelsen ikke har væsentlig betydning for hverken
den horisontale eller den vertikale udbredelse af havmølleparken.
Det ses, at det er mængden af ”luft” mellem de enkelte vindmøller, og derved havmølleparkens gennemsigtighed og opstilOLQJVP¡QVWUHWVDÀ VHOLJKHGVRP QGUHVYHGYDOJDIP¡OOHVW¡UUHOVHRJGHUPHGDQWDOP¡OOHU/HWWHVWHUGHWDWDÀ VHRSVWLOlingsmønstret for de færreste vindmøller - her i 10 MW-opstillingen. Det er altså antallet af vindmøller, som er mest afgørende for det visuelle udtryk og ikke den enkelte vindmølles højde.
Opstillingsmønstrene i delområde vest er ujævne for 6 og 10
MW møllerne, idet de lavvandede områder inden for opstillingsområdet er friholdt for vindmøller. Det er vurderet, at dette ikke har betydning for den visuelle påvirkning i 10 MW tilfældet,
mens det ved opstilling af 6 MW har en mindre betydning fra
enkelte vinkler. Fra Omø, som er nærmeste fotopunkt, opleves
6 MW opstillingen som opdelt i to. Se fotoserie 8.1.

Reduceret opstillingsområde
Ved at indskrænke havmølleparkens opstillingsområde, som
det her er gjort til delområde vest, kan den visuelle betydning
DIKDYP¡OOHSDUNHQ QGUHVSnÀHUHPnGHU


+DYP¡OOHSDUNHQVKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHUHGXFHres.






$IVWDQGHQWLOGHOHDIRPNULQJOLJJHQGHN\VWHUNDQ
øges. Derved mindskes intensiteten af den visuelle
påvirkning, og det kan have betydning for oplevelsen af landskabets skala.
9LQGP¡OOHUQHVWnUW WWHUHVDPPHQRJSDUNHQRSleves mere massiv.
2SVWLOOLQJVP¡QVWUHWEOLYHUVY UHUHDÀ VHOLJW

I dette tilfælde er der vist visualiseringer af effekten af indskrænkningen af vindmølleområdet set fra nogle af de kritiske
vinkler. Se kapitel 10 - Afværgeforanstaltning. Fra netop disse vinkler (Omø og Snøde Strand) er effekten ikke markant,
idet delområde øst ligger bagved delområde vest. Fra punkter
mod syd eller nord vil effekten være større.
Det har også betydning for en horisontal begrænsende effekt, at delområde øst er så lille, og at de store møller (6 og
10 MW) spredes over et stort område på grund af lavvandede
områder i delområde vest. Hvis møllerne kunne samles mere,
kunne der opnås større effekter for den horisontale udbredelse.
Større eller mindre reduktioner kan også opnås ved at arbejde med hjørnerne i opstillingerne - hvis enkelte vindmøller kan
À\WWHVO QJHUHLQGLSDUNHQ
En større reduktion i horisontal udbredelse vil betyde at vindmøllerne vil stå tættere sammen, og havmølleparkens samlede udtryk vil være mere rodet og massivt, med færre og mindre ”pauser” mellem vindmøllerne.
Havmølleparken placeres på længere afstand til betragtningspunkter øst for kabelkorridoren, når den arealmæssigt
indskrænkes til delområde vest. Den øgede afstand betyder, at
havmøllernes påvirkning af omgivelserne bliver mindre intensiv,
og det har betydning for skalaen i omkringliggende landskaber.

8.3 Visuel påvirkning
af landskabet
8.3.1 Omkringliggende farvande
Fra farvandet tæt på opstillingsområdet er man tættere på havP¡OOHSDUNHQHQGPDQHUQnUPDQEH¿QGHUVLJSnN\VWHUQH
RJGHUHUL¡YULJWXEHJU QVHWXGV\QRYHUGHQnEQHYDQGÀDGH
Derfor påvirkes man visuelt i højere grad og mere intensivt af
havmøllerne. I praksis har dette betydning for de rekreative
interesser i forbindelse med sejlads tæt på havmøllerne. Dertil kommer oplevelsen af kysterne fra vandsiden, hvilket også
vil blive påvirket af havmølleparken.

6HMODGVLIRUELQGHOVHPHGWUDQVSRUWO\VWVHMODGVRJ¿VNHULNDQ
blive begrænset af restriktioner. I så fald vil den visuelle påvirkning helt tæt på havmøllerne reduceres.
Den overordnede påvirkning af omkringliggende farvande
vurderes at være væsentlig i vindmøllernes nærzone, moderat
til mindre i mellemzonen og mindre til ubetydelig i fjernzonen.

8.3.2 Kyststrækningerne
Storebæltsøerne
Karakter og sårbarhed
Karakteristisk for landskaberne på Omø og Agersø er landskabets åbne overskuelige karakter. Kysten og vandet er allestedsnærværende, og man fornemmer klart at være på øer.
De landskabselementer, som vurderes at kunne være sårbare
over for den visuelle påvirkning fra havmøllerne, er oplevelsen
DIGHQLGDJXIRUVW\UUHGHYDQGÀDGHRJGHPRGVWnHQGHN\VWHU
samt påvirkningen af oplevelsen af landskabets skala generelt.
Fra Agersø vurderes særligt oplevelsen af Omøs nærliggende kyst at være sårbar.

Synlighed
Terræn og bebyggelse på Omøs nordlige del vil stedvis skærme
for udsigten mod havmøllerne i Smålandsfarvandet mod syd, men
det meget åbne landskab uden nævneværdig beplantning medfører, at man fra størstedelen af øen vil have udsyn til vindmøllerne.
På baggrund af kort og luftfotos er det vurderet, at bebyggelse og bevoksning vil skærme for udsyn til havmøllerne fra
størstedelen af Omø By. Den del af bebyggelsen, som ligger
langs landsbyens sydlige og østlige kant vil formentlig få udsyn
til vindmøllerne, som vil ses bag bakketerrænet på Møllebanke.
Fra hovedparten af den sydlige del af Agersø, må vindmølOHUQHIRUYHQWHVDWEOLYHV\QOLJHSnJUXQGDIGHWÀDGHnEQHWHUræn og den sparsomme bevoksning og bebyggelse. Vindmøllerne vil ses i sammenhæng med Omøs nordkyst.

Vurdering
Fra Omøs sydlige kyster vil havmøllerne blive fuldt synlige, og
opstillingen vil have en stor horisontal udbredelse, der fylder
det meste af udsigten over havet. Fra store dele af de meget
åbne landskaber bag kysten på Omø og Agersø vil vindmøllerne ligeledes blive helt eller delvist synlige.
Fra den sydlige del af Agersø vil de vestligste vindmøller ses
bag Omø og forstyrre oplevelsen af øen.
Det er vurderet, at oplevelsen af det åbne hav vil ændres
markant ved opstilling af vindmøllerne på havet.
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Det er vurderet, at kystlandskabet skalamæssigt godt kan
rumme store havmøller, men at kystlandskabets træk og den
XGVWUDNWH YDQGÀDGH YLO V\QHV PLQGUH PHG KDYP¡OOHUQH 3n
baggrund af visualiseringerne nr. 01 Omø og 02 Agersø er det
vurderet, at intensiteten af den visuelle påvirkning af selve kysten og de åbne landskaber er stor.
Samlet set er det vurderet, at den overordnede betydning af
miljøpåvirkningen af Omø og Agersø er væsentlig.

Storebæltskysten på Sjælland
Karakter og sårbarhed
De mest markante elementer i udsigten fra kysten er Agersøs nærliggende østkyst og mod syd de tekniske anlæg ved
Stigsnæsværket. Det er primært oplevelsen af Agersøsund og
Agersøs østkyst, som kan være sårbar over for den visuelle
påvirkning fra havmøllerne. Landskabet på den sydlige del af
kyststrækningen har på grund af Stigsnæsværket et teknisk
præg. Vindmøllerne ses tæt på Stigsnæsværket, og der opstår
en kumulativ effekt, som skal vurderes.

Synlighed
På kysten umiddelbart nord for Stigsnæsværket i området omkring Stigsnæs Havn danner kraftværket og tilhørende anlæg
en visuel barriere, som skærmer for udsyn til dele af havmølleparken. Længere oppe af kysten er udsigten mod syd ned
langs kysten i retning af projektområdet i Smålandsfarvandet
domineres af Stigsnæsværket. Syd for Lindeskov Flak er det
kystnære landskab mere åbent, og udsigten fra kystforlandet
er orienteret mod vest og mod Agersø.
Kystforlandet på den nordligste del af kyststrækningen melOHP.RUV¡URJ/LQGHVNRY)ODNHUDIJU QVHWDIÀHUHVNRYHVRP
skærmer for udsyn til kysten fra de bagvedliggende landskaber. Fra de åbne markarealer, der skråner ned mod kysten,
HUGHUÀHUHVWHGHUXGVLJWRYHU6WRUHE OWLV\GYHVWOLJUHWQLQJ

Vurdering
Fra den sydligste del af Storebæltskysten på Sjælland ved Stigsnæs vil havmøllerne kunne ses for enden af Agersø Sund mellem Stigsnæsværket og Agersø. Stigsnæsværket og havneanlæg skærmer for de østligste vindmøller i den planlagte park.
På baggrund af vindmøllernes horisontale udbredelse og skala
vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning at være stor,
se visualisering nr. 03 Stigsnæs Havn. Den kumulative effekt
mellem Stigsnæsværket og havmøllerne øger landskabets i
forvejen tekniske præg. Udsigtens sårbarhed er dog vurderet
at være lav på grund af den i forvejen massive påvirkning fra
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Stigsnæsværket. På baggrund af landskabets i forvejen tekniske præg er det vurderet, at den overordnede påvirkning af
kysten umiddelbart nord for kraftværket er moderat.
Længere mod nord ved Kobæk Strand vil havmøllerne ses
bag terrænet langs kysten ved Gedehave syd for indsejlingen til Skælskør Fjord. Terræn og bevoksning langs kysten vil
skærme for det nederste af vindmøllerne. På baggrund af det
skærmende terræn og afstanden på over 14 kilometer til nærmeste vindmølle er det vurderet, at den overordnede påvirkning fra 10 MW-havmøllerne er moderat og mindre for 3 MWhavmøllerne, se visualisering nr. 04 Kobæk Strand.
I herregårdslandskabet omkring Espe har man mange steder
vidt udsyn over Agersøsund, Agersø og Stigsnæs. Vindmøllerne vil
herfra ses for enden af Agersø Sund mellem Stigsnæs og Agersø.
Det er vurderet, at havmøllerne forstyrrer oplevelsen af kysterne
omkring Agersø Sund og har en uheldig barriereeffekt på det åbne kig til Smålandsfarvandet mellem Stigsnæs og Agersø. Oplevelsen af landskabets skala påvirkes af vindmøllerne, da kystrummet
omkring Agersø Sund fremstår mindre med de store vindmøller.
På grund af afstanden på over 18 kilometer til nærmeste
vindmølle vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning at
være mellem og den overordnede påvirkning at være moderat, se visualisering nr. 05 Espe.
Længst mod nord på kyststrækningen omkring Korsør vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning på baggrund af
afstanden på over 22 kilometer til nærmeste vindmølle at være lille, og den overordnede betydning at være mindre, se visualisering nr. 06 Korsør Lystbådehavn.

Den Sydsjællandske Dobbeltkyst
Karakter og sårbarhed
Karakteristisk for kyststrækningen er kontrasten mellem det
højtliggende bakketerræn langs randmorænen med bevoksning og bebyggelse og de lavtliggende og åbne landskaber
langs kysten. De landskabeligt sårbare steder er udsigterne
fra den beskyttede kyst langs fjorde og nor mod barrierekysten og Smålandsfarvandet bagved.

Synlighed
Kystforlandet ligger tæt på kysten langs den vestlige kyststrækning. Der er visuel kontakt til kysten fra randmorænens
sydskråning og de lavtliggende kystområder syd herfor. Ydermere er der langs kysten mange steder tæt bevoksning, som
skærmer for udsyn til kysten og Smålandsfarvandet.
Fra fjordområderne omkring Næstved må det forventes, at
havmølleparken i størstedelen af området vil blive skjult af

Enø. På Svinø og Knudshoved Odde medfører det mere åbne
landskab, at vindmøllerne i klart vejr kan blive synlige fra store dele af de kystnære landskaber.
)UD6HYHG¡KYRUGHULNNHHUGREEHOWN\VWHUGHUÀHUHVWHder udsyn over åbent vand i retning mod vindmølleområdet.

Vurdering
Fra Sevedø er det vurderet, at påvirkningen er moderat-væsentlig, se visualisering nr. 07. Havmøllerne vil mange steder
opleves bag dobbeltkystens yderste kyst, der udgøres af feddannelser. Det er vurderet, at havmøllerne i nogen grad forstyrrer oplevelsen af dobbeltkysten. Den overordnede betydning af påvirkningen er, på baggrund af intensiteten af den visuelle påvirkning og landskabets sårbarhed, vurderet at være moderat, se visualisering nr. 08 fra dæmningen til Glænø.
Fra Glænøs sydkyst har man mange steder vidt udsyn over
6PnODQGVIDUYDQGHWVXEUXGWHYDQGÀDGH+HUIUDHUGHWOLJHOHGHV
vurderet, at intensiteten af den visuelle påvirkning er mellem
og den overordnede betydning moderat, se visualisering nr. 09.
Fra Bisserup Havn vil havmøllerne ses bag strandengene ved
Østerfed og de nordligste vindmøller er delvist synlige bag bakketerrænet på Glænø. Det er vurderet, at havmøllerne i nogen grad
IRUVW\UUHURSOHYHOVHQDIGHnEQHVWUDQGHQJHRJYDQGÀDGHURJWHUrænet på Glænø. Afstanden medfører, at intensiteten af den visuelle påvirkning er vurderet at være mellem, se visualisering nr. 10.
Fra Enøs vestkyst ved Karrebæksminde er der vidt udsyn over
Karrebæksminde Bugt og Smålandsfarvandet. Havmøllerne vil
på dage med klart vejr ses i horisonten, se visualisering nr. 11.
På grund af afstanden til havmøllerne på omkring 25 kilometer
er det vurderet, at intensiteten af den visuelle påvirkning er lille.
Samlet set er det vurderet, at den overordnede betydning
af miljøpåvirkningen fra Glænø til Bisserup Strand er moderat, mens påvirkningen af kysterne på Enø og Svinø er mindre.

Smålandsøerne
Karakter og sårbarhed
Karakteristisk for øerne i Smålandsfarvandet er det frodige
landskab med megen bevoksning samt udsigten til det uforstyrrede øhav. Bevoksningen medfører, at det primært er oplevelsen af udsigten fra de nordvendte kyster over Smålandsfarvandet, de andre øer og modstående kyster, som vil blive
påvirket og kan være sårbar over for denne påvirkning.

Synlighed
Bevoksning vil fra store dele af øerne skærme for den visuelle påvirkning. Fra nordlige kyster vil i nogen grad være udsyn

til vindmøllerne. Fra Fejø og Femø vil vindmøllerne ses bag og
omkring Vejrø, og fra Askø og Lilleø vil vindmøllerne ses bag
Fejø. Den visuelle påvirkning vil være mest markant på Vejrø,
fordi den ligger tættest på vindmøllerne.

Vurdering
Fra Vejrøs nordvestvendte kyst vil havmøllerne blive fuldt synlige
på en afstand af 6-7 kilometer. Vindmøllerne vil ses foran Omø
og vil i nogen grad forstyrre oplevelsen af øen. Intensiteten af
den visuelle påvirkning er på baggrund af vindmøllernes skala og udbredelse vurderet at være stor, se visualisering nr. 12.
Fejø og Femø ligger på større afstand af opstillingsområdet.
Fra øernes nord- og nordvestvendte kyster vil der være udsyn
i retning mod vindmøllerne, som fra visse vinkler vil ses bag
Vejrø og i nogen grad forstyrre oplevelsen af det ellers uforstyrrede øhav. Afstanden til vindmøllerne medfører, at intensiteten af den visuelle påvirkning af Fejø og Femø er vurderet
at være mellem, se visualisering nr. 13 og 14.
Samlet set er det vurderet, at den overordnede betydning
af miljøpåvirkningen af Vejrø er væsentlig, mens påvirkningen
af Fejø og Femø på grund af den større afstand er moderat.

Det nordvestlige Lolland
Karakter og sårbarhed
Karakteristisk for landskabet langs denne kyststrækning er det
jævne meget åbne terræn. Et enkelt landskab med stor skala.
Flere eksisterende vindmøller på land og Vindeby Havmøllepark giver landskabet et teknisk præg. Kystlandskabet vurderes overordnet set ikke at være sårbart over for tekniske anlæg som havmøller. Det er den kumulative effekt og det visuelle samspil med de eksisterende vindmøller, som skal vurderes.

Synlighed
Området med visuel kontakt til kysten er stort på grund af den
sparsomme bevoksning. Kystforlandet er afgrænset af skove
og anden bevoksning op til 2,5 kilometer bag kysten. Fra store
dele af det åbne land i kystforlandet må havmøllerne forventes
at blive synlige. På visse dele af kyststrækningen er der kystdiger, som lokalt kan skærme for udsyn. Fra selve digerne vil
der være frit udsyn til vindmøllerne. Mange steder vil eksisterende vindmøller på land og havmølleparken ved Vindeby ses
i sammenhæng med de planlagte havmøller.

Vurdering
Fra kystdiget eller de åbne kystlandskaber vil havmøllerne præge udsigten mod nord over Smålandsfarvandet. Udsigten er

dog allerede præget af vindmøllerne i Vindeby Havmøllepark,
og udsigtens sårbarhed er på den baggrund vurderet at være lav. Der er udført en visualisering fra Kystdiget ved Onsevig
Havn, visualisering nr. 15. På baggrund af den kumulative effekt mellem eksisterende og planlagte havmøller vurderes intensiteten af den visuelle påvirkning at være stor.
Der er også udført en visualisering i landskabet længere bag
kysten for at undersøge synligheden af vindmøllerne og det visuelle samspil med de eksisterende vindmøller ved Tjørneby,
se visualisering nr. 16. Fra visualiseringspunktet vil enkelte af
de vestligste planlagte vindmøller komme til syne bag terræn
og bevoksning. Afstanden og den lille grad af synlighed medfører, at intensiteten af den visuelle påvirkning er lille, og det
visuelle samspil mellem eksisterende og planlagte havmøller
er vurderet at være ubetænkelig.
På grund af den store afstand til modstående kyster er det
vurderet, at oplevelsen af disse kyster ikke påvirkes negativt
af de planlagte havmøller.
Samlet set er det vurderet, at den overordnede betydning
af miljøpåvirkningen ved kysten er moderat, mens påvirkningen af landskaberne bag kysten vurderes at være mindre til
ubetydelig.

Vurdering

Langelands østkyst

Karakter og sårbarhed

Karakter og sårbarhed
Karakteristisk for Langelands østkyst er kyststrækningens vekslen mellem kystskråninger og klinter og lavereliggende kystområder. Kystlandskabets karakter giver afvekslende udsigter
over Langelandsbæltet og Smålandsfarvandet afhængig af, om
PDQEH¿QGHUVLJK¡MWHOOHUODYWLWHUU QHW'HUHUVWRUDIVWDQG
til de modstående kyster, men det skal visualiseres og vurderes, hvordan de planlagte nærkystmøller påvirker udsigten over
Langelandsbæltet, Smålandsfarvandet og kysterne på øerne
og Sjælland. Det visuelle samspil mellem de eksisterende tekniske anlæg og de planlagte havmøller skal ligeledes vurderes.

Synlighed
Havmøllerne kan være synlige fra det østlige Langeland, hvor
terrænet hælder mod øst. Muligheden for udsyn til kysten er
på grund af landskabets sammensathed med kuperet terræn
og megen bevoksning også meget varieret. Visse steder, hvor
terrænet er højt helt ud til kysten, og der ikke er skærmende bevoksning, har man mulighed for lange udsigter over havet. Fra selve kysten er der udsyn til Lollands kyst mod sydøst,
mod øst er der udsigt mod Smålandsfarvandet og havmøllerne, og mod nord ses Storebæltsbroen i klart vejr i det fjerne.

Fra Langelands østkyst vil havmøllerne præge udsigten mod
øst over Langelandsbæltet og Smålandsfarvandet.
Fra området omkring Spodsbjerg vil vindmøllerne ses mod
nordøst. På dage med klart vejr vil vindmøllerne kunne ses i
horisonten, se visualisering nr. 17. På grund af afstanden til
vindmøllerne på omkring 25 kilometer er det vurderet, at intensiteten af den visuelle påvirkning er lille.
Fra den nordlige del af Langeland er der udført visualiseringer fra Snøde Strand og Nordstrand. Man er her tættere på
vindmøllerne og for begge fotopunkter er det vurderet, at intensiteten af den visuelle påvirkning er mellem.
På grund af den store afstand til modstående kyster er det
vurderet, at oplevelsen af disse kyster ikke påvirkes negativt
af de planlagte havmøller.
Samlet set er det vurderet, at den overordnede betydning
af miljøpåvirkningen er mindre på kysten omkring Spodsbjerg,
mens den er moderat på den nordlige del af kysten mellem
Snøde Strand og Nordstrand.

Storebæltskysten på Fyn
Karakteristisk for denne kyststrækning er det højtliggende terræn, der mange steder går helt ud til kysten og giver mulighed
for lange udsyn over Storebælt. Havmøllerne vil herfra opleves
sammen med Langelands nordspids og Omø og påvirke udsigten over Smålandsfarvandet. Den visuelle påvirkning af øernes
kyster og Smålandsfarvandet skal visualiseres og vurderes.

Synlighed
På grund af det højtliggende terræn langs kyststrækningen vil
der fra mange steder være udsyn til Storebælt et godt stykke
bag kysten. Kyststrækningen er dog også mange steder skærmet for udsyn af tæt bevoksning helt ud til kysten enten ved
skove eller omkring bebyggelse. Fra kysten vil vindmøllerne
kunne ses bag Omø og Langelands nordspids.

Vurdering
Fra Storebæltskysten på Fyn vil havmøllerne ses i horisonten
mod sydøst og fra visse vinkler ses tæt på eller bag Langelands nordspids og i nogen grad forstyrre oplevelsen af denne.
Der er ikke udført visualiseringer fra den sydlige del af strækningen omkring Lundeborg, men det er vurderet, at det øverste af vindmøllerne visse steder vil blive synlige bag Langeland.
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Der er udført en enkelt visualisering fra kyststrækningen fra
Tårup Strand Camping. På baggrund af denne visualisering er
det vurderet, at intensiteten af den visuelle påvirkning på grund
af afstanden er lille og at den overordnede miljøpåvirkning af
kyststrækningen er mindre.

 1DWXUJHRJUD¿VNHLQWHUHVVHU
.\VWQ UKHGV]RQHQ
Kystnærhedszonen omfatter et op til 3 kilometer bredt bælte fra
kysterne omkring Smålandsfarvandet og ind i landet. Øerne i Smålandsfarvandet og Storebælt er fuldt omfattet af udpegningen,
og størstedelen af Langeland ligger inden for kystnærhedszonen.
Retningslinjerne for kystnærhedszonen er ikke gældende ude
på havet, men havmøllerne vil påvirke landskabet i kystnærhedszonen visuelt.
Fra størstedelen af de åbne landskaber på den sydlige del af
Omø og Agersø er det på baggrund af landskabets sårbarhed
og intensiteten af den visuelle påvirkning vurderet, at den overordnede miljøpåvirkning er væsentlig. Påvirkningen af Vejrøs
nordvestvendte kyst er ligeledes væsentlig.
De nærmeste dele af kystnærhedszonen på Sjælland, Lolland, Smålandsøerne og Langeland ligger i vindmøllernes mellemzone. Fra de dele af kystnærhedszonen, hvor havmøllerne
er fuldt eller næsten fuldt synlige er det vurderet, at den overordnede miljøpåvirkning, afhængig af afstanden og vindmøllestørrelserne, er moderat til mindre. Vindmøllerne vil mange steder blive helt eller delvist synlige mange steder i landskaberne bag kysterne. Det afhænger dog meget af det lokale
terræn, den lokale bevoksning og bebyggelse, men samlet set
vurderes det, at påvirkningen af landskaberne i den bagerste
halvdel af kystnærhedszonen er mindre.
Påvirkningen af kystnærhedszonen langs de fjernere kyster,
som for eksempel på Enø, Svinø og på Fyn er vurderet at være
mindre til ubetydelig. Her er man på så stor afstand, at havmøllerne stort set kun vil være synlige fra selve kysten og ikke i de bagvedliggende landskaber.

Geologisk beskyttelsesområde
De udpegede geologiske beskyttelsesområder, hvori der er registreret en visuel påvirkning fra havmøllerne er Omø og Agersø,
som begge er fuldt omfattede af udpegningen og Basnæs Nor
med den karakteristiske dobbeltkyst. Opstilling af en kystnær
havmøllepark ude i Smålandsfarvandet vil ikke have betydning for
strukturen i disse områder eller på indbyrdes overgange og sammenhænge, som er interesseområdernes mest sårbare punkter.
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Der hvor havmøllernes visuelle påvirkning kan have en betydning, er primært fra synsvinkler, hvor de ses i direkte sammenhæng med landskabets markante geologiske former og tager fokus fra oplevelsen af disse.
Landskabet på Omø og Agersø er ikke præget af markante geologiske formationer. Det er overgangene mellem moræneterræn, der er sammenvokset af strandvoldssystemer, som er udpegningsgrundlaget for øerne. Det er vurderet, at det primært
er oplevelsen af terrænovergangene lokalt på øen, som kan være sårbare over for sløringer eller ændringer. Vindmøllerne på
havet vurderes ikke at forstyrre oplevelsen af det lokale terræn.
Landskabet omkring Basnæs Nor er udpeget, da det er et
eksempel på udviklingen af en dobbeltkyst og mere generelt
på kystudligning ved barriereøer. Udpegningen er sårbar over
for sløring af landskabets træk såsom tilplantning og tilgroning
eller kystsikring, der forhindrer de naturlige kystprocesser.
Fra den bagerste kyst vil vindmøllerne mange steder kunne
ses bag noret og den yderste barrierekyst. Det er vurderet,
at havmøllerne ikke slører oplevelsen af dobbeltkysten, men i
nogen grad tager fokus fra oplevelsen, se visualisering nr. 08.
De øvrige geologiske interesseområder ligger på en sådan afstand af opstillingsområdet, at den visuelle påvirkning fra havmøllerne vurderes at være underordnet i forhold til oplevelsen
af lokale geologiske formationer.

Beskyttede landskaber
'HU HU XGSHJHW ÀHUH Y UGLIXOGH HOOHU EHVN\WWHGH ODQGVNDEHU
på Storebæltsøerne og langs kysterne på Sjælland, Langeland og Fyn. Havmøllerne vil ikke have betydning for strukturen eller på indbyrdes overgange og sammenhænge inden for
de udpegede områder.
Havmøllernes visuelle påvirkning vil række ind i dele af udpegningen og visse steder påvirke oplevelsen af landskabets
skala eller forstyrre oplevelsen af markante landskabselementer. Der, hvor der er registreret en væsentlig påvirkning, er i
udsigten over havet fra de sydlige dele af Omø og Agersø, se
visualisering nr. 01 og 02, og Sevedø, se visualisering nr. 07.
Fra værdifulde eller beskyttede landskaber inden for vindmøllernes nærzone på Sjælland og Langeland, der har udsyn
over vandet mod opstillingsområdet, er det vurderet, at påvirkningen er moderat, mens den for de udpegede landskaber
i fjernzonen langs kysterne på Fyn og Karrebæksminde Bugt
er mindre til ubetydelig, se visualiseringerne nr. 10 og nr. 19.

Større uforstyrrede landskaber
Undersøgelsesområdet berører ikke udpegningen og er derfor ikke i strid med retningslinjerne for udpegningen. Havmøl-

lerne står dog tæt på udpegningen. Den nærmeste del af udpegningen i forhold til opstillingsområdet er Vejrø 5,4 kilometer sydøst for opstillingsområdet. På baggrund af visualiseringen er det vurderet, at påvirkningen af Vejrøs nordvestvendte kyst og farvandet umiddelbart omkring Vejrø er væsentlig. For den øvrige del af farvande og kyster inden for udpegningen vurderes påvirkningen i vindmøllernes mellemzone at
være moderat til mindre og i fjernzonen mindre til ubetydelig.

 .XOWXUJHRJUD¿VNHLQWHUHVVHU
Kirker
Kirkernes funktion som landmarks er generelt følsom over for
sløring eller skalamæssigt konkurrerende elementer, som kan
overtage denne funktion. Påvirkningen af denne funktion er
imidlertid ikke irreversibel, idet der vendes tilbage til status
quo, når havmøllerne nedtages. Sårbarheden vurderes dermed til middel.
Den eneste kirke inden for vindmøllernes nærzone er Omø
Kirke. På baggrund af luftfotos er det vurderet, at der ikke vil
være udsyn til havmøllerne fra kirkegården, da bevoksning og
bebyggelse i Omø By skærmer for udsyn mod syd.
Fra Omø Havnevej syd for Kirkehavn ses Omø Kirke foran bevoksning og bebyggelse i Omø By. Det vurderes, at det øverste af vindmøllerne vil blive synlige bag bebyggelse og bevoksning i Omø By, hvilket i nogen grad vil tage fokus fra oplevelsen af kirken.
De øvrige kirker ligger på en sådan afstand, at påvirkningen
vil være mindre til neutral.

Rekreative interesser
'HUHUÀHUHRPUnGHUPHGUHNUHDWLYHLQWHUHVVHUODQJVN\VWHUQH
omkring projektområdet. På Omø og Agersø er der sommerhusområder og lystbådehavne. Det nærmeste sommerhusområde i forhold til opstillingsområdet er ved sydspidsen af Omø.
Udsigten mod syd fra sommerhusområdet over vindmølleområdet er dog afskærmet af en fyrretræsbevoksning. De vestligste sommerhuse vil dog eventuelt få udsyn til de vestligste
af vindmøllerne. Sommerhusområderne på Agersø vender væk
fra projektområdet, men vindmøllerne vil kunne ses i udsigten mod syd bag Omø. Lystbådehavnen på Omø orienterer sig
mod nord væk fra opstillingsområdet, så herfra vurderes vindmøllerne ikke at blive synlige. Fra Agersø Havn vil vindmøllerne kunne ses i udsigten mod syd for enden af Agersø Sund.
Vejrø er i sin helhed udlagt til rekreation og fritidsformål. Øen
er opbygget med lystbådehavn, egen restaurant og hotelfaciliteter. På baggrund af visualisering og besigtigelse er det vur-

deret, at den visuelle påvirkning af øens nordvestvendte kyst
er væsentlig. Den visuelle påvirkning af øens centrale dele er
dog stærkt begrænset af de mange læhegn og anden bevoksning på øen.
Fra de rekreative områder og interessepunkter i vindmøllernes nærzone på Sjælland, Lolland, Smålandsøerne og Langeland vurderes at være moderat til mindre. I fjernzonen vurderes påvirkningen at være mindre til ubetydelig.

Kulturmiljøer
Der er i Kommuneplanen 2009-2021 for Slagelse Kommune udSHJHWÀHUHNXOWXUPLOM¡HUVRPOLJJHUGLUHNWHXGWLON\VWHQ.XOturmiljøerne er primært sårbare over for fysiske ændringer,
som kan sløre eller fjerne de kulturhistoriske spor. Kulturmiljøerne berøres ikke fysisk af havmøllerne, så påvirkningen af
kulturmiljøerne er udelukkende visuel. Den visuelle påvirkning
af størstedelen af kulturmiljøet på Omø og Agersø er vurderet
at være væsentlig, se visualisering nr. 01 og nr. 02.
På lidt større afstand er herregårdslandskabet omkring Espe
udpeget som kulturmiljø, og her er påvirkningen vurderet at
være moderat til mindre, se visualisering nr. 05. Fra den vestligste del af kulturmiljøet omkring herregården Basnæs vurderes den visuelle påvirkning at være moderat, mens bevoksningen i den østlige del af kulturmiljøet vil afskærme for udsyn,
hvorfor påvirkningen her vurderes at blive mindre. I kulturmiljøet omkring Holsteinborg vurderes terræn og bevoksning ligeledes at skærme, så den visuelle påvirkning bliver mindre.
På Fejø medfører den megen bevoksning, at vindmøllerne
ikke opleves i landskaberne centralt på øen, men kun i udsigten fra nordvest. Den visuelle påvirkning af kulturmiljøet vurderes at være moderat til mindre.
De øvrige kulturmiljøer ligger på en sådan afstand, at den visuelle påvirkning er vurderet at være mindre til neutral.
Samlet set er det vurderet, at udsigten fra de nærmestliggende kulturmiljøer påvirkes af havmøllerne, men det vurderes ikke, at oplevelsen af det lokale kulturlandskab vil blive
forstyrret.

8.4 Landanlæg
Den potentielt mest omfangsrige etablering af landanlæg begrænser sig til den maksimale udbygning af det eksisterende
stationsanlæg samt etablering af en kystnær kabelstation i en
af de to udpegede kabelstatationskorridorer. Herudover er der
den visuelle påvirkning, som vil komme fra afmærkning og diverse brud på læhegn m.v. i forbindelse med nedgravning af

landkablet fra ilandføringspunktet til den eksisterende kabelstation ved Stigsnæsværket.
Den visuelle påvirkning af landskabet fra en maksimal udbygning af det eksisterende stationsanlæg vurderes sammenholdt med den i forvejen massive påvirkning fra Stigsnæsværket og øvrige tekniske anlæg at være ubetydelig.
Etablering af en kystnær kabelstation er sammenholdt med
udvidelsen af det eksisterende stationsanlæg et større indgreb
i landskabet. På grund af de mange tekniske anlæg i områdets
nærhed og dets stærkt regulerede præg vurderes landskabets
sårbarhed over for dette indgreb dog at være lav. De mange
visuelle barrierer i området giver gode muligheder for at indpasse kabelstationen, så den bliver meget lidt synlig både fra
landskaberne inden for og uden for korridoren. Synligheden vil
blive mindst ved en placering i den vestlige kabelstationskorridor. Her er det, på grund af den eksisterende bevoksning vurderet, at den visuelle påvirkning af de nærmeste veje er ubetydelig. Ved en placering i den østlige kabelstationskorridor vil
synligheden blive lidt større. På baggrund af påvirkningens intensitet og landskabets lave sårbarhed er det er vurderet, at
den overordnede betydning af påvirkningen af de nærmeste
vejstrækninger er mindre.
Ud fra en landskabelig betragtning er en placering i den vestlige kabelstationskorridor at foretrække, men det er samtidig
vurderet, at landskabet omkring den østlige kabelstationskorridor er robust og ikke er sårbart over for placering af en kystnær kabelsation.

8.5 Samlet virkning
Irreversibilitet
En vigtig faktor i vurderingen af den visuelle påvirkning er, at
etablering af en havmøllepark i Smålandsfarvandet med tilhørende landanlæg ikke er en permanent installation og dermed en visuel påvirkning af omgivelserne i al evighed. Når havmøllerne og
landanlæg en dag tages ned, vil den visuelle påvirkning af omgivelserne forsvinde med det samme. Der er ikke tale om irreversible effekter eller skader på grund af den visuelle påvirkning.

Intensitet
På baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at intensiteten af den visuelle påvirkning af Storebæltsøerne Omø og
Agersø, samt Vejrø, der er en af Smålandsøerne, er stor. Det
er vurderet, at påvirkningen af de øvrige Smålandsøer, der ligger på større afstand af vindmølleområdet, er mellem.

For hovedparten af de nærmeste kyster på Sjælland, Lolland og Langeland er det vurderet, at den visuelle påvirkning
er mellem, mens de dele af kysterne, der ligger i vindmøllernes fjernzone, er lille til ubetydelig.
Intensiteten af den visuelle påvirkning fra udbygning af kabelstationen ved Stigsnæs vurderes at være ubetydelig. Det
er ligeledes vurderet, at den visuelle påvirkning fra en kystnær kabelstation i den vestlige kabelstationskorridor er ubetydelig fra de omgivende veje. Ved en placering af en kystnær
kabelstation i den østlige kabelstationskorridor er det vurderet, at den visuelle påvirkning af de nærmeste veje er mellem.

*HRJUD¿VNXGEUHGHOVH
Havmølleparkens visuelle påvirkning har primært betydning
for omgivelserne i nær- og mellemzonen op til 19 km fra unGHUV¡JHOVHVRPUnGHWRJGHQJHRJUD¿VNHXGEUHGHOVHDISnYLUNningen er således regional. Denne kategorisering er gældende
for samtlige karakterområder.
Den visuelle påvirkning fra landanlæg er begrænset til selve
projektområdet for landanlæg og korte stræk af de nærmeste
veje og er dermed lokal i sin udbredelse.

Varighed
Havmøllernes og de tilhørende landanlægs visuelle påvirkning
af omgivelserne varer i hele havmølleparkens levetid. Denne
estimeres til 30 år, og en påvirkning i hele driftsfasen vil som
udgangspunkt være lang ifølge kriterierne beskrevet i afsnit
4.2 - Konsekvensanalyse.

Sårbarhed
De landskabselementer, som vurderes at kunne være sårbare over for den visuelle påvirkning fra havmøllerne, er oplevelVHQDIGHQLGDJXIRUVW\UUHGHYDQGÀDGHRJ¡KDYHWRSOHYHOVHQ
af kystlandskabet med dets forskellige kystformer, udsigten til
modstående kyster og påvirkningen af oplevelsen af landskabets skala generelt.
Fælles for påvirkningerne af samtlige omgivelser er, at den
er midlertidig, at udsigten ikke forandres for bestandigt. Ifølge
kriterierne beskrevet i afsnit 4.2 - Konsekvensanalyse kan en
receptors følsomhed i denne forbindelse aldrig være høj, idet
eksisterende forhold altid vil kunne gendannes ved at nedtage havmøllerne. De sårbare landskabselementers følsomhed
vurderes på den baggrund at være mellem. Landskaberne på
Stigsnæs, som visuelt påvirkes af landanlæg, vurderes på baggrund af de mange eksisterende tekniske anlæg i området at
have en lav sårbarhed.
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Overordnet betydning af miljøpåvirkningen
Den overordnede betydning af en påvirkning er vurderet på
grundlag af de enkelte kriterier beskrevet ovenfor samt de enkelte dele af landskabet eller særlige landskabselementers følsomhed over for den visuelle påvirkning.
Vurderingen af den overordnede betydning af miljøpåvirkningen for de enkelte dele af landskabet er opsummeret i tabel 8.3.1. og 8.3.2.
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Tabel 8.3.1 Sammenfatning af visuel påvirkning fra havmøller
Receptor
Irreversibilitet

Intensitet

Udbredelse

Varighed

Sårbarhed

Farvandet i nærzonen

Ikke irreversibel

Stor

Regional

Lang

Mellem

Væsentlig

Farvandet i mellemzonen

Ikke irreversibel

Mellem - lille

Regional

Lang

Mellem

Moderat - mindre

Farvandet i fjernzonen

Ikke irreversibel

Lille - ubetydelig

Regional

Lang

Mellem

Mindre - ubetydelig

Overordnet påvirkning

6WRUHE OWV¡HUQH
Omø

Ikke irreversibel

Stor

Regional

Lang

Mellem

Væsentlig

Agersø

Ikke irreversibel

Stor

Regional

Lang

Mellem

Væsentlig

Stigsnæs

Ikke irreversibel

Stor

Regional

Lang

Lav

Moderat

Kobæk Strand

Ikke irreversibel

Mellem - lille (3 MW)

Regional

Lang

Mellem

Moderat - mindre (3 MW)

Espe herregårdslandskab

Ikke irreversibel

Mellem

Regional

Lang

Mellem

Moderat

Korsør

Ikke irreversibel

Lille

Regional

Lang

Lav

Mindre

6WRUHE OWVN\VWHQSn6M OODQG

'HQ6\GVM OODQGVNH'REEHOWN\VW
Basnæs Nor og Bisserup Strand

Ikke irreversibel

Mellem

Regional

Lang

Mellem

Moderat

Enø og Svinø

Ikke irreversibel

Lille - ubetydelig

Regional

Lang

Mellem

Mindre

Vejrø

Ikke irreversibel

Stor

Regional

Lang

Mellem

Væsentlig

Fejø og Femø

Ikke irreversibel

Mellem

Regional

Lang

Mellem

Moderat

Smålandsøerne

'HWQRUGYHVWOLJH/ROODQG
Det åbne landskab ved kysten

Ikke irreversibel

Stor

Regional

Lang

Lav

Moderat

Baglandet

Ikke irreversibel

Lille - ubetydelig

Regional

Lang

Lav

Ubetydelig

Langelands østkyst
Kysten omkring Spodsbjerg

Ikke irreversibel

Lille

Regional

Lang

Mellem

Mindre

Kysten mellem Snøde Strand og Nordstrand

Ikke irreversibel

Mellem

Regional

Lang

Mellem

Moderat

Ikke irreversibel

Lille

Regional

Lang

Mellem

Mindre

Nattemørket, nærzone

Ikke irreversibel

Stor

Gråvejr, mellemzone

Ikke irreversibel

6WRUHE OWVN\VWHQSn)\Q
Ved kysten

Udsigter fra kysten
Regional

Lang

Mellem

Væsentlig

Regional

Lang

Mellem

Moderat

Væsentlig

Parkens fremtoning
Horisontal udbredelse

Stor

Regional

Lang

Mellem

3 MW

Mellem

Regional

Lang

Mellem

Moderat

10 MW

Lille

Regional

Lang

Mellem

Mindre

7DEHO 6DPPHQIDWQLQJDIYLVXHOSnYLUNQLQJIUDODQGDQO J
Receptor
Irreversibilitet

Intensitet

Udbredelse

Varighed

Sårbarhed

Overordnet påvirkning

Landskab ved kabelstation Stigsnæs

Ikke irreversibel

Lille

Lokal

Lang

Lav

Ubetydelig

Landskab ved vestlig kabelstationskorridor

Ikke irreversibel

Ubetydelig

Lokal

Lang

Lav

Ubetydelig

Landskab ved østlig kabelstationskorridor

Ikke irreversibel

Mellem

Lokal

Lang

Lav

Mindre

Antal vindmøller, opstillingsmønstrets gennemsigtighed
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9 Potentielt kumulative effekter
9.1 Havmøller
9.1.1 Samspil mellem eksisterende
og planlagte havmøller
Som tidligere nævnt omtales samspil med små vindmøller (under 100 meter totalhøjde) som udgangspunkt ikke i denne baggrundsrapport. En undtagelse er dog Vindeby Havmøllepark
i Smålandsfarvandet nord for Lolland, som på grund af dens
placering på havet er markant i kystlandskabet. Inden for de
kystnære havmøllers nærzone er der følgende eksisterende og
planlagte vindmøller:
 Vindeby Havmøllepark: 11 eksisterende 55 meter høje
havmøller nord for Lolland.
 Planlagte havmøller Omø Syd umiddelbart vest for opstillingsområdet.
Dertil kommer fem nyopførte vindmøller ved Tjørneby, som står
på Lolland, cirka 1.500 m fra kysten og 11 kilometer fra opstillingsområdet. Rotorerne på de 150 m høje møller ved Tjørneby
vil kunne ses i samspil med Smålandsfarvandets Havmøllepark
fra betragtningspunkter nord for havmølleparken. Samspillet
vurderes at være ubetydeligt i forhold til den visuelle påvirkning af omgivelserne fra Smålandsfarvandets Havmøllepark.

Vindeby Havmøllepark
Det visuelle samspil mellem de eksisterende havmøller i Vindeby Havmøllepark og de planlagte havmøller i Smålandsfarvandet Havmøllepark er visualiseret, og det er vurderet, at det visuelle samspil overordnet set er ubetænkeligt, men der er konstateret enkelte synsvinkler, hvor der vil opstå et visuelt overlap mellem eksisterende og planlagte vindmøller.
Fra Lollands kyst ved Onsevig ses Vindeby Havmøllepark foran de planlagte havmøller, og de to parker skaber tilsammen
et rodet billede, hvor det er svært at skelne den ene havmøllepark fra den anden, se visualisering nummer 15 fra Onsevig.
Vindeby Havmøllepark er 23 år gammel, og det må derfor
forventes, at vindmøllerne nedtages inden for de næste 10 år.
Der er ikke konstateret andre synsvinkler, hvor der opstår
visuelt overlap mellem de enkelte havmølleparker. Det er vur168

deret, at der på grund af afstanden mellem de to vindmølleprojekter ikke er en væsentlig gene ved det visuelle samspil,
men at området som helhed vil få et øget teknisk præg, hvis
de planlagte havmøller ved Smålandsfarvandet realiseres.

Omø Syd Havmøllepark
Der er indgivet ansøgning til Energistyrelsen om opførelse af
havmølleparken Omø Syd umiddelbart vest for Smålandsfarvandet Havmøllepark. Det drejer sig om opstilling af 40 stk. 8 MW
havmøller, med totalhøjder på 200 m. Se opstilling på kort 9.1.
Der er endnu ikke gennemført en VVM-undersøgelse af det
pågældende projekt, men der er på baggrund af oplysningerne i ansøgningen udført visualiseringer af den kumulative effekt mellem de to havmølleparker fra tre fotopunkter, se visualiseringer på de følgende sider.
På baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at de kumulative effekter ved opførelse af både Smålandsfarvandet
og Omø havmølleparker er væsentlige i nærzonen, og moderate i mellemzonen. Opførelse af begge parker har betydning
for den horisontale udbredelse af den visuelle påvirkning som
øges, parkernes gennemsigtighed og opstillingsmønstrenes aflæselighed som besværliggøres, samt for påvirkning af nattemørket som udsættes for øget lysforurening.

9.1.2 Lysafmærkning
Kystrummet over Smålandsfarvandet er meget mørkt, og den
massive tilførelse af blink og faste lysafmærkninger af havmølleparken, tilfører oplevelsen af nattemørket over Smålandsfarvandet en væsentlig påvirkning i worst case, set fra nærzonen. Kommer man på større afstand aftager lysenes intensitet, og påvirkningen reduceres tilsvarende til en mindre overordnet påvirkning. Se natvisualiseringer fra Omø i nærzonen
(nr. 01) og Snøde Strand i mellemzonen (nr. 18).

Samspil med Omø Syd om natten
+DYP¡OOHUQHYHG2P¡6\GO\VDIP UNHVIRUÀ\RJVHMODGVVLNkerhed, efter samme principper som 10 MW havmøllerne. For
at illustrere den kumulative effekt af nattelysafmærkningen, er
der udarbejdet en visualisering som viser lysene på begge parker. Visualiseringen viser, at den visuelle påvirkning ved Snø-

Kort 9.1 Opstilling af 40 stk. 8 MW-havmøller i projektområde Omø Syd.

de Strand øges ved opstilling af begge parker. Den horisontale
udbredelse og antallet af middelintensivt lysafmærkede vindmøller øges, og dette har betydning for oplevelsen fra mange fotopunkter, særligt i nærzonen, men også i mellemzonen.

9.1.3 Øvrige tekniske anlæg
De planlagte havmøller i Smålandsfarvandet står på god afstand af øvrige tekniske anlæg. Nærmeste større tekniske anlæg er Stigsnæsværket godt otte kilometer nord for vindmølleområdet. Stigsnæsværkets store volumen og mange skorstene er synligt fra store dele af Smålandsfarvandet og vil mange
steder ses i sammenhæng med de planlagte havmøller.
Det er fra dele af Storebæltskysten på Sjælland, at den kumulative effekt med Stigsnæsværket kan have betydning. Fra
Stigsnæs Havn vil kraftværket og de tilhørende havneanlæg
skærme for udsyn til de østligste vindmøller, men størstedelen af de planlagte vindmøller vil ses mellem Stigsnæsværket
og Agersø. Stigsnæsværket og tilhørende anlæg overgår her i
skala klart vindmøllerne, og påvirkningen fra havmøllerne vur-

deres at være underordnet sammenholdt med Stigsnæsværket. Vindmøllerne øger dog udsigtens i forvejen tekniske præg,
se visualisering nr. 03 fra Stigsnæs Havn.
Længere nordpå langs Storebæltskysten vil vindmøllerne og
Stigsnæsværket kunne ses i sammenhæng fra herregårdslandskabet ved Espe, se visualisering 05. Her fremstår Stigsnæsværket og vindmøllerne skalamæssigt ligeværdige og øger tilsammen udsigtens tekniske præg.
Herudover er der ikke konstateret kumulative effekter med
andre tekniske anlæg. Overordnet er det vurderet, at de planlagte havmøller står på god afstand af øvrige tekniske anlæg
og at de enkelte steder, hvor der opstår kumulative effekter,
er afgrænset til mindre lokale områder.

)LJXU/\VDIP UNQLQJIRUOXIWIDUWRJVHMOODGVVLNNHUKHG
6NLWVHDIO\VDIP UNQLQJIRUOXIWIDUWRJVHMODGVVLNNHUKHGIRU0:KDYP¡OOHULKM¡UQHURJLNQ N

DAG

NAT

/\VDIP UNQLQJIRUOXIWWUD¿NQDW
2 stk. 360 graders synlighed

/\VDIP UNQLQJIRUOXIWWUD¿NGDJ
2 stk. 360 graders synlighed

9.2 Landanlæg
Der er i forbindelse med landanlæggene tale om kumulative
effekter, hvis den eksisterende transformatorstation ved olieUDI¿QDGHULHUQHSn6WLJVQ VXGE\JJHVRJKYLVHQIUHPVNXGW
station ved Stigsnæsværket etableres. Det vil i givet fald ske
som en tilføjelse til de eksisterende tekniske anlæg i området.
Stigsnæsværket har en meget dominerende position som
teknisk anlæg i området, og set i forhold til dette vil de nye
bygninger og udvidelser være underordnede. Den kumulative effekt i denne sammenhæng vurderes således ubetydelig.

Lysafmærkning på mellemniveau for
OXIWWUD¿NVWNJUDGHUVV\QOLJKHG

Lysafmærkning for sejlads

7DEHO/\VDIP UNQLQJDI2P¡V\G+DYP¡OOHSDUN
Vindmøllehøjde
(m)

Placering i park

Antal lys / placering

Intensitet Signal type

Større end 150 m

Perimeter, knæk
og hjørner

2 / top - dag

Middel

Øvrige
Sejlladssikkerhed Perimeter, knæk
og hjørner
 ISPIODVKSUPLQXWH

Farve

Synkront blinkende (20-60 fpm*) Hvidt

Candela
(cd)

Type

20.000 Type A

2 / top - nat

Middel

Synkront blinkende (20-60 fpm)

Rødt

2.000 Type B

3 / Mellemniveau

Lav

Fast
24 timer i døgnet

Rødt

32 Type B

2 / top

Lav

Fast
24 timer i døgnet

Rødt

10 Type A

Skal lyse ud af
parken, nat

Synligt 5
sømil

Synkront blinkende (18 fpm)

Gult

9 UGLRSO\VWDI6¡IDUWVVW\UHOVHQ5HIHUHQFH

75** F1***
(3)Y.10s

)%OLQNGHUJHQWDJHVUHJHOP VVLJW
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09

Glænø - Kumulativ effekt mellem 20 x 10 MW og Omø Syd 40 x 8 MW

Smålandsfarvandets Havmøllepark

Omø Syd Havmøllepark

N

Afstand til nærmeste vindmølle Smålandsfarvandet: 16,3 km, Omø Syd: 22,3 km,
betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.

Visualisering af de visuelle effekter af samspillet mellem de
DQV¡JWHKDYP¡OOHSDUNHUYHG6PnODQGVIDUYDQGHW 0: RJ
2P¡6\GVHWIUD*O Q¡2SVWLOOLQJHUQHIRUGHWRSURMHNWHUHU
LNNHLQGE\UGHVNRRUGLQHUHGHKYRUIRUHQNHOWHP¡OOHUVWnUXUHDOLVWLVNW WKYRUSURMHNWHUQHJU QVHURSWLOKLQDQGHQ)UD
GHQQHYLQNHO¡JHVYLQGP¡OOHUQHVKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHKYLV
170

EHJJHSDUNHUUHDOLVHUHV2SVWLOOLQJVP¡QVWUHQHEOLYHUVY UHDW
DÀ VHRJGHWVDPOHGHELOOHGHEOLYHUXUROLJW6PnODQGVP¡OOHUQHHUK¡MHUHHQG2P¡P¡OOHUQHRJGD6PnODQGVP¡OOHUQH
VWnUQ UPHVWIRWRSXQNWHWHUGHWPXOLJWDWDGVNLOOHGLVVHIUD
2P¡P¡OOHUQH'HQNXPXODWLYHHIIHNWDIGHWRKDYP¡OOHSDUker i visuelt samspil vurderes overordnet som moderat.

09

Glænø - Kumulativ effekt mellem 66 x 3 MW og Omø Syd 40 x 8 MW

Smålandsfarvandets Havmøllepark

Omø Syd Havmøllepark

Afstand til nærmeste vindmølle Smålandsfarvandet: 14,7 km, Omø Syd: 22,3 km,
betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.
Visualisering af de visuelle effekter af samspillet mellem de
DQV¡JWHKDYP¡OOHSDUNHUYHG6PnODQGVIDUYDQGHW 0: RJ
2P¡6\GVHWIUD*O Q¡Opstillingerne for de to projekter er
LNNHLQGE\UGHVNRRUGLQHUHGHKYRUIRUHQNHOWHP¡OOHUVWnUXUHDOLVWLVNW WKYRUSURMHNWHUQHJU QVHURSWLOKLQDQGHQFra
GHQQHYLQNHO¡JHVYLQGP¡OOHUQHVKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHKYLV
EHJJHSDUNHUUHDOLVHUHV2SVWLOOLQJVP¡QVWUHQHEOLYHUVY -

UHDWDÀ VHRJGHWVDPOHGHELOOHGHEOLYHUXUROLJW6PnODQGVP¡OOHUQHHUODYHUHHQG2P¡P¡OOHUQHRJGD6PnODQGVP¡OOHUQHVWnUQ UPHVWIRWRSXQNWHWHUGHWVY UWDWDGVNLOOHGLVVHIUD2P¡P¡OOHUQH'HPDQJHP¡OOHU VWNLDOW IUHPVWnUPHJHWHQVLVW¡UUHOVHUQHRJNDQRSIDWWHVVRPpQVDPOHW
SDUN'HQNXPXODWLYHHIIHNWDIGHWRKDYP¡OOHSDUNHULYLVXHOW
samspil vurderes overordnet som moderat.
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Onsevig - Kumulativ effekt mellem 20 x 10 MW og Omø Syd 40 x 8 MW

Panorama s. 1/2

Omø Syd Havmøllepark 40 stk.

Vindeby Havmøllepark 11 stk.

Smålandsfarvandet Havmøllepark 20 stk.

N

Afstand til nærmeste vindmølle Smålandsfarvandet 11,4 km, Omø Syd 8,9 km,
betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4 meter over havet.

Panoramavisualisering af de visuelle effekter af samspillet mellem de ansøgte havmølleparker ved Smålandsfarvandet og Omø Syd samt eksisterende havmøllepark ved Vindeby. Opstillingerne for de to projekter er ikke indbyrdes koorGLQHUHGHKYRUIRUHQNHOWHP¡OOHUVWnUXUHDOLVWLVNW WKYRUSUR172

MHNWHUQHJU QVHURSWLOKLQDQGHQFra denne vinkel er der ikNHY VHQWOLJIRUVNHOSnGHQKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHDI9LQdebymøllerne alene og udbredelsen når Smålandsfarvandets
møller kommer til i baggrunden. Udbredelsen øges derimod
betydeligt når de to parker ses i yderligere samspil med møl-

Panorama s. 2/2

OHUQHYHG2P¡6\G'HWHUVY UWDWVNHOQHYLQGP¡OOHUQHLGH
HQNHOWHSDUNHURJRSVWLOOLQJVP¡QVWUHQHHULNNHDÀ VHOLJH'H
mange vindmøller giver horisonten og udsigten over havet et
WHNQLVNSU JPHGHWURGHWRJXUROLJWXGWU\N'HWYLOLNNHKDYHGHQVWRUHEHW\GQLQJDW9LQGHE\P¡OOHUQHWDJHVQHG'HQ

kumulative effekt af de tre havmølleparker i visuelt samspil
YXUGHUHVRYHURUGQHWVRPY VHQWOLJ
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Onsevig - Kumulativ effekt mellem 66 x 3 MW og Omø Syd 40 x 8 MW

Panorama s. 1/2

Omø Syd Havmøllepark 40 stk.

Vindeby Havmøllepark 11 stk.

Smålandsfarvandet Havmøllepark 66 stk.

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle Smålandsfarvandet: 10,7 km, Omø Syd: 8,9 km
betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4 meter over havet.

Panoramavisualisering af de visuelle effekter af samspillet
mellem de ansøgte havmølleparker ved Smålandsfarvandet
og Omø Syd samt eksisterende havmøllepark ved Vindeby.
Opstillingerne for de to projekter er ikke indbyrdes koordineUHGHKYRUIRUHQNHOWHP¡OOHUVWnUXUHDOLVWLVNW WKYRUSURMHN174

WHUQHJU QVHURSWLOKLQDQGHQFra denne vinkel er der ikke
Y VHQWOLJIRUVNHOSnGHQKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHDI9LQGHE\møllerne alene og udbredelsen når Smålandsfarvandets møller kommer til i baggrunden. Udbredelsen øges derimod betydeligt når de to parker ses i yderligere samspil med møller-

Panorama s. 2/2

QHYHG2P¡6\G'HWHUOHWWHUHDWDGVNLOOHGHWUHSDUNHUQnU
der opstilles 3 MW ved Smålandsfarvandet end ved opstilling
DI0:P¡OOHU'HWVN\OGHVDW0:P¡OOHUQHHUY VHQWOLJW
PLQGUHRJGHVXGHQRSOHYHVSnO QJVWDIVWDQGRJGHUPHG
VNLOOHUVLJXGIUDGH¡YULJH'HUPHGHUGHWRJVnVWDGLJPX-

OLJWDWDÀ VHRSVWLOOLQJVP¡QVWUHWIRU9LQGHE\RJ6PnODQGVIDUYDQGHWVP¡OOHUPHQVRSVWLOOLQJVP¡QVWUHWYHG2P¡6\G
VWDGLJHUVY UWDÀ VHOLJW'HPDQJHYLQGP¡OOHUJLYHUKRULVRQWHQRJXGVLJWHQRYHUKDYHWHWWHNQLVNSU JPHGHWURGHWRJXUROLJWXGWU\N'HWYLOLNNHKDYHGHQVWRUHEHW\GQLQJ

DW9LQGHE\P¡OOHUQHWDJHVQHG'HQNXPXODWLYHHIIHNWDIGH
tre havmølleparker i visuelt samspil vurderes overordnet som
Y VHQWOLJ
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Snøde Strand - Kumulativ effekt mellem 20 x 10 MW og Omø Syd 40 x 8 MW

Panorama s. 1/2

Omø Syd Havmøllepark 40 stk.

Smålandsfarvandet Havmøllepark 20 stk.

Afstand til nærmeste vindmølle Smålandsfarvandet 13,7 km, Omø Syd 10 km,
betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af de visuelle effekter af samspillet mellem de ansøgte havmølleparker ved SmålandsfarvanGHW 0: RJ2P¡6\GVHWIUD6Q¡GH6WUDQGSn/DQJHODQG
Opstillingerne for de to projekter er ikke indbyrdes koordineUHGHKYRUIRUHQNHOWHP¡OOHUVWnUXUHDOLVWLVNW WKYRUSURMHN-

WHUQHJU QVHURSWLOKLQDQGHQ)RWRYLQNOHQHUXGYLGHWKHUL
forhold til visualiseringen af Smålandsfarvandets møller aleQHIRUDWNXQQHYLVHDOOHP¡OOHU)UDGHQQHYLQNHO¡JHVYLQGP¡OOHUQHVKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHPHGY VHQWOLJHKYLV
EHJJHSDUNHUUHDOLVHUHV2SVWLOOLQJVP¡QVWUHQHEOLYHUVY -

Panorama s. 2/2

UHDWDÀ VHRJGHWVDPOHGHELOOHGHEOLYHUXUROLJW6PnODQGV
P¡OOHUQHHUK¡MHUHHQG2P¡P¡OOHUQHRJGD2P¡P¡OOHUQHVWnUQ UPHVWIRWRSXQNWHWRSOHYHVGHWRP¡OOHW\SHUVW¡UUHOVHVP VVLJWHQVRJNDQRSIDWWHVVRPHQVDPOHWSDUN'HW
HULNNHWLODWDÀ VHRSVWLOOLQJVP¡QVWUHQHHOOHUDGVNLOOHGHWR

SDUNHU'HQNXPXODWLYHHIIHNWDIGHWRKDYP¡OOHSDUNHULYLVXHOWVDPVSLOYXUGHUHVRYHURUGQHWVRPPRGHUDWWLOY VHQWOLJ
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Snøde Strand - Kumulativ effekt mellem 66 x 3 MW og Omø Syd 40 x 8 MW

Panorama s. 1/2

Omø Syd Havmøllepark 40 stk.

Smålandsfarvandet Havmøllepark 66 stk.

Afstand til nærmeste vindmølle Smålandsfarvandet 13,7 km, Omø Syd 10 km,
betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af de visuelle effekter af samspillet
mellem de ansøgte havmølleparker ved Smålandsfarvandet
0: RJ2P¡6\GVHWIUD6Q¡GH6WUDQGSn/DQJHODQGOpstillingerne for de to projekter er ikke indbyrdes koordinereGHKYRUIRUHQNHOWHP¡OOHUVWnUXUHDOLVWLVNW WKYRUSURMHNWHU-

QHJU QVHURSWLOKLQDQGHQ)RWRYLQNOHQHUXGYLGHWKHULIRUhold til visualiseringen af Smålandsfarvandets møller aleQHIRUDWNXQQHYLVHDOOHP¡OOHU)UDGHQQHYLQNHO¡JHVYLQGP¡OOHUQHVKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHPHGY VHQWOLJHKYLV
EHJJHSDUNHUUHDOLVHUHV2SVWLOOLQJVP¡QVWUHQHEOLYHUVY UH

Panorama s. 2/2

DWDÀ VHRJGHWVDPOHGHELOOHGHEOLYHUXUROLJW2P¡P¡OOHUQHHUY VHQWOLJK¡MHUHHQG6PnODQGVP¡OOHUQHRJGD2P¡
P¡OOHUQHVWnUQ UPHVWIRWRSXQNWHWHUGHWPXOLJWDWDGVNLOOHGHWRSDUNHUXGIUDVW¡UUHOVHQPHQGHWHULNNHWLODWDÀ VHRSVWLOOLQJVP¡QVWUHQH'HQNXPXODWLYHHIIHNWDIGHWRKDY-

mølleparker i visuelt samspil vurderes overordnet som moGHUDWWLOY VHQWOLJ
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Snøde Strand - Kumulativ effekt mellem 20 x 10 MW og Omø Syd 40 x 8 MW

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle Omø Syd: 10 km, Smålandsfarvandet: 13,7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af samspillet mellem 8 MW-havmøllerne ved Omø Syd og 10 MW-havmøllerne i Smålandsfarvandet Havmøllepark. Billedet er taget samme sted som viVXDOLVHULQJ6Q¡GH6WUDQG2SVWLOOLQJHUQHIRUGHWRSURMHNWHUHULNNHLQGE\UGHVNRRUGLQHUHGHKYRUIRUHQNHOWHP¡O-

OHUVWnUXUHDOLVWLVNW WKYRUSURMHNWHUQHJU QVHURSWLOKLQDQGHQ+DYP¡OOHSDUNHQYHG2P¡6\GHUQ UPHVWIRWRSXQNWHWRJIUHPWU GHUPHVWPDUNDQW'HWHULNNHPXOLJWDWDGVNLOOHGHWRKDYP¡OOHSDUNHURJGHWVDPOHGHXGWU\NHUURGHW
6DPOHWSnYLUNHUO\VDIP UNQLQJHQSnGHWRSDUNHUQDWWHP¡U-

Panorama s. 2/2

Omø Syd Havmøllepark 40 stk.

Smålandsfarvandet Havmøllepark 20 stk.

ket over Smålandsfarvandet i en stor del af horisonten. NatWHP¡UNHWIRUVW\UUHVDIO\VDIP UNQLQJHQV UOLJWDIEOLQNHQH
RJ QGUHURSOHYHOVHQDIGHWP¡UNHN\VWUXP3nEDJJUXQGDI
DIVWDQGHQWLOYLQGP¡OOHUQHYXUGHUHVO\VHQHVLQWHQVLWHWDWY UHPHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHVSnEDJ-

grund af udsigtens sårbarhed og påvirkningens intensitet at
Y UHPRGHUDW
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Snøde Strand - Kumulativ effekt mellem 66 x 3 MW og Omø Syd 40 x 8 MW

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 13,8 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 1 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af samspillet mellem 8 MW-havmøllerne ved Omø Syd og 3 MW-havmøllerne i Smålandsfarvandet Havmøllepark. Billedet er taget samme sted som viVXDOLVHULQJ6Q¡GH6WUDQGOpstillingerne for de to proMHNWHUHULNNHLQGE\UGHVNRRUGLQHUHGHKYRUIRUHQNHOWHP¡O-

OHUVWnUXUHDOLVWLVNW WKYRUSURMHNWHUQHJU QVHURSWLOKLQanden. +DYP¡OOHSDUNHQYHG2P¡6\GHUQ UPHVWIRWRSXQNWHWRJIUHPWU GHUPHVWPDUNDQW'HWHULNNHPXOLJWDWDGVNLOOHGHWRKDYP¡OOHSDUNHURJGHWVDPOHGHXGWU\NHUURGHW
6DPOHWSnYLUNHUO\VDIP UNQLQJHQSnGHWRSDUNHUQDWWHP¡U-

Panorama s. 2/2

Omø Syd Havmøllepark 40 stk.

Smålandsfarvandet Havmøllepark 66 stk.

ket over Smålandsfarvandet i en stor del af horisonten. NatWHP¡UNHWIRUVW\UUHVDIO\VDIP UNQLQJHQV UOLJWDIEOLQNHQH
RJ QGUHURSOHYHOVHQDIGHWP¡UNHN\VWUXPPå baggrund af
DIVWDQGHQWLOYLQGP¡OOHUQHYXUGHUHVO\VHQHVLQWHQVLWHWDWY UH
PHOOHP'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJYXUGHUHVSnEDJJUXQGDI

XGVLJWHQVVnUEDUKHGRJSnYLUNQLQJHQVLQWHQVLWHWDWY UHPRderat.
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10 Afværgeforanstaltninger
10.1 Havmøller
I denne rapport er beskrevet worst case for visuel påvirkning
fra en kystnær havmøllepark placeret i Smålandsfarvandet. Opstillingerne fylder undersøgelsesområdet maksimalt ud medhenholdsvis maksimum antal vindmøller (66 stk. 3 MW) og
maksimum størrelser (20 stk. 10 MW).
Supplerende hertil er der arbejdet med realistiske opstillingsmønstre benævnt visuelle eksempler. I et forsøg på at lave en
tættere opstilling, som desuden tilgodeser nogle arealinteresser i området, er opstillingsområdet i de visuelle eksempler
indsnævret. Desuden er parken forsøgt placeret tættest muligt på ilandføringspunktet for søkablet.

værgeforanstaltninger. Ikke alle afværgeforanstaltninger har
lige stor betydning for den visuelle påvirkning. Det er vurderet,
at en øget afstand til kysten og en minimering af havmølleparkens horisontale udbredelse har større betydning end vindmølOHUQHVVW¡UUHOVHRJDQWDOVH¿JXURJ¿JXU

Afstand til kysten

Ud over de hensyn, som er taget i de visuelle eksempler, kan
RSVWLOOLQJVP¡QVWUHQHWLOSDVVHVÀHUH VWHWLVNHKHQV\QVRPDI-

I de visuelle eksempler er havmøllerne placeret så tæt på ilandføringspunktet for søkablet som muligt. Hvis afstanden til de
omgivende kyster øges, vil den visuelle påvirkning imidlertid
mindskes. Ved at koncentrere vindmøllerne midt i det vestliJHGHORPUnGHNDQDIVWDQGHQHWLOÀHUHDIGHRPJLYHQGHN\VWHU
øges. Det er dog vanskeligt at fundere de største vindmøller
midt i området, hvor der er lavvandet. I stedet kan vindmøllerne enten koncentreres i den sydlige eller nordlige del af det
vestlige delområde. Ved en opstilling i den nordlige del af det
vestlige delområde mindskes den visuelle påvirkning af Vejrø
og de øvrige Smålandsøer samt Lolland og Langeland. Ved en
placering i den sydlige del af det vestlige delområde mindskes

Figur 10.1 Skitse af afstand til kysten.
3ODFHULQJDIHQKDYP¡OOHSDUN U¡GH¿UNDQWHU LIRUVNHOOLJHDIVWDQGHIUDN\VWHQ'HQKRULVRQWDOHXGEUHGHOVH VRUWHYLQNOHU UHGXFHUHVLWDNWPHGDWKDYP¡OOHSDUNHQU\NNHVO QJHUH
Y NIUDLDJWWDJHOVHVSXQNWHW

Figur 10.2 Skitse af opstillingens udbredelse.
3ODFHULQJDIHQDÀDQJKDYP¡OOHSDUN U¡GHEM ONHU LIRUVNHOOLJHYLQNOHUSnN\VWHQ'HUHUVWRUIRUVNHOSnGHQKRULVRQWDOH
XGEUHGHOVH U¡GHYLQNOHU 

10.1.1 Æstetiske hensyn

den visuelle påvirkning af Omø og Agersø og kysterne på Sjælland derimod.

2SVWLOOLQJHQXGEUHGHOVHRJNULWLVNHYLQNOHU
Visualiseringer har vist, at det ud over afstanden til kysten er
den horisontale udbredelse af havmølleparken, som er den mest
kritiske i forhold til den visuelle påvirkning af omgivelserne.
Placeringen centralt i Smålandsfarvandet betyder, at havmøllerne vil opleves fra kysterne hele vejen rundt om farvandet.
Den primære visuelle påvirkning vil være på de nærmestliggende kyster på Omø, Agersø og Vejrø. Sekundært på Sevedø
på det sydvestlige Sjælland, på den nordlige del af Langelands
østkyst og på kysten på det nordvestlige Lolland.
Udbredelsen af påvirkningen er illustreret ved at vise, hvor
stor en vinkel opstillingen vil dække set fra Omø, Vejrø og Snøde Strand på Langeland. Se kort 10.1.1-10.1.2.
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Kort 10.1.1 Havmølleparkens horisontale udbredelse

Kort 10.1.2 Havmølleparkens horisontale udbredelse - koncentreret opstillingsmønster

85°

48°

16°
33°
23°
65°

Kort 10.1.1 Havmølleparkens horisontale udbredelse ved fuldt udnyttet opstillingsområde.
.RUWHWYLVHUKDYP¡OOHSDUNHQVKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHVHWIUDIRUVNHOOLJHSXQNWHU'HQVRUWH
vinkel illustrerer parkens udbredelse set fra sydspidsen af Omø. Oplevelsen er
UHSU VHQWDWLYIRUGHV\GOLJHN\VWHUSn2P¡KYRUIUDKDYP¡OOHSDUNHQYLOInVLQVW¡UVWH
KRULVRQWDOHXGEUHGHOVH'HQU¡GHYLQNHOYLVHUXGEUHGHOVHQVHWIUD9HMU¡2SOHYHOVHQHU
UHSU VHQWDWLYIRURSOHYHOVHQIUD)HM¡RJ)HP¡VRPGRJOLJJHUO QJHUHY NRJVRP
GHUPHGSnYLUNHVLPLQGUHJUDG'HQJU¡QQHYLQNHOYLVHUXGEUHGHOVHQVHWIUD
VRPPHUKXVRPUnGHW6Q¡GH6WUDQGSn/DQJHODQG2SOHYHOVHQHUUHSU VHQWDWLYIRUN\VWHQ
på det nordlige Langeland.
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.RUW +DYP¡OOHSDUNHQVKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHKYLVYLQGP¡OOHUQHNRQFHQWUHUHVLGHQ
QRUGOLJHGHODIRSVWLOOLQJVRPUnGHWVYHVWOLJHGHORPUnGH'HQKRULVRQWDOHXGEUHGHOVHNDQ
reduceres til omtrent det halve set fra de samme punkter som på kort 10.1.1. Set fra Omø
reduceres vinklen fra 85 til 48 grader. Set fra Vejrø reduceres vinklen fra 65 til 23 grader.
Set fra Snøde Strand reduceres vinklen fra 33 til 16 grader.

Da havmølleparken opleves fra mange vinkler hele vejen
rundt om Smålandsfarvandet, reduceres mølleparkens visuelle påvirkning bedst ved at koncentrere møllerne i et mindre
delområde og i en cirkulær formation. Derved vil man mindske
parkens udbredelse maksimalt og undgå ”hjørnemøller” som
står på større afstand af de øvrige møller.
På Kort 10.1.1 ”Kritiske vinkler” er vist de vinkler, som havmølleparken udfylder set fra de tre positioner. Det ses, at opstillingsområdet fra de nærmeste kyster på Omø og Vejrø optager 1,5 til
2 gange den vinkel, som øjet normalt kan opfatte tydeligt, hvilket
er 40 til 50o.. Fra de øvrige kyster, som f.eks. Langeland, medfører afstanden at opstillingen er inden for det normale synsfelt. En
koncentration af havmøllerne i f.eks. den nordlige del af det vestlige delområde vil halvere mølleparkens udbredelse, se kort 10.1.2.

Opstillingsmønstre
En kompakt opstilling af havmøllerne, som mindsker havmølleSDUNHQVXGEUHGHOVHLV\QVIHOWHWNDQVDPWLGLJEHW\GHÀHUHU NNHURJHWRSVWLOOLQJVP¡QVWHUVRPHUVY UHUHDWDÀ VH0DQYLO
NXQQHRSOHYHÀHUHYLQGP¡OOHUVWnHQGHEDJKLQDQGHQIUDÀHUH
vinkler. Dette betyder øget synlighed af møllerne, som danner
en tættere barriere i forhold til det bagvedliggende landskab.
Ud fra en æstetisk betragtning er det mest enkle opstillingsmønster en enkelt række, eventuelt udformet som en bue. Er
GHUÀHUHU NNHUE¡UGHY UHSDUDOOHOOH
Det bør desuden tilstræbes at undgå ophold i rækkerne og
undgå enkelte vindmøller som står på større afstand af de øvrige møller og dermed ”stritter ud” af sammenhængen.

Møllestørrelse og antal
Størrelsen af vindmøllerne har også betydning for den visuelle
påvirkning. Større vindmøller giver som udgangspunkt en større visuel påvirkning og er synlige over større afstande. Større vindmøller påvirker i højere grad oplevelsen af landskabets
skala end mindre, da landskabstræk, der før opstilling af vindmøllerne opfattes som store, nu kan virke mindre.
Hvis produktionskapaciteten ikke må være mindre med små
vindmøller end med store vindmøller kræver det et større anWDOVPnYLQGP¡OOHURJGHUPHGÀHUHU NNHUVW¡UUHEDUULHUHHIfekt og et mere uklart opstillingsmønster end ved opstilling af
færre større vindmøller.
På baggrund af denne baggrundsrapports visualiseringer er
det vurderet, at opstillinger med færre større vindmøller giver
mulighed for mere enkle og letopfattelige opstillingsmønstre,
så de æstetiske hensyn bedre tilgodeses. Færre større vindmøller kan derfor ses som en afværgeforanstaltning i forhold
WLOGHYLVXHOOHJHQHUVRPÀHUHPLQGUHYLQGP¡OOHUYLOPHGI¡UH

10.1.2 Visuelle eksempler
Dette afsnit beskriver påvirkninger, som underbygges af visualiseringer af forskellige typer opstillingsmønstre og vindmøllestørrelser.

Opstilling i delområde vest
For at kunne vurdere betydningen af indskrænkning af havmølleparken til kun at omfatte opstilling af vindmøller i delområde
vest er der udarbejdet visualiseringer af opstillinger i delområde vest fra tre vinkler omkring opstillingsområdet.
Kort 10.1.2 viser at der kan opnås betydelige reduktioner i
mølleparkens horisontale udbredelse, hvis vindmøllerne samles på et reduceret areal i den nordligste del af delområde
YHVW'HUHULPLGOHUWLGÀHUHKHQV\QDWWDJHKHUXQGHUSDUNHQV
powerdensity (antal Watt pr. km2) samt lavvandede områder,
hvor de store havmøller ikke kan funderes.
I de visuelle eksempler er vist realistiske eksempler på opstillinger af henholdsvis 3, 6 og 10 MW havmøller. Der er fundet reduktioner af den horisontale udbredelse på op til 18 %,
men også fundet tilfælde med status quo og endda en øget
horisontal udbredelse. Betragtningsvinklen, afstanden til nærmeste vindmølle og opstillingsmønstret har stor betydning for
den horisontale udbredelse.

ten vil skjule større dele af vindmølletårnene, jo længere væk
PDQEH¿QGHUVLJ'HUHULNNHUHJLVWUHUHWWLOI OGHKYRUGHQQH
effekt udgør et problem.

(NVLVWHUHQGHKDYP¡OOHSDUNHU
På de følgende sider vises eksempler på opstilling af vindmølle i eksisterende kystnære havmølleparker. Eksemplerne viser det entydige udtryk, der kan opnås ved opstilling af vindmøller på en eller to rækker. Fra Rødsand vises det mere rodede udtryk, som opnås ved opstilling af mange vindmøller på
HWVWHGRJSnÀHUHU NNHU6XSSOHUHQGHIRWRVDIHNVLVWHUHQGH
vindmøller kan studeres i Reference /18/

10.1.3 Sikkerhedsafmærkning
For at reducere lysgener for naboer til havmøllerne kan der
LY UNV WWHVÀHUHIRUVNHOOLJHWLOWDJVRPDIY UJHIRUDQVWDOWQLQJHU
Reference /2/

Synkroniserede blink
For at undgå unødige lysgener i forbindelse med lysafmærkQLQJDIKDYP¡OOHUQHO JJHU7UD¿NVW\UHOVHQY JWSnDWYLQGmøllernes hindringslys synkroniseres med blinkende lys på
andre luftfartshindringer i området omkring havmølleparken.

Antal og størrelse

Regulering af lysintensitet i forhold til sigtbarhed

For at kunne vurdere betydningen af opstilling af vindmøller
med en totalhøjde, som ligger mellem de to worst case-opstillinger, er der visualiseret eksempler på opstillinger af en 6 MWhavmølle med totalhøjde på 179 meter. For at opnå en samlet
effekt i havmølleparken på cirka 200 MW skal der opstilles 33
stk. 6 MW-havmøller.
På baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at det er
antallet af vindmøller, som har den største betydning for visuel påvirkning af omgivelserne frem for størrelsen.
Generelt er det vurderet, at forskellen i vindmøllestørrelsen
ikke har væsentlig betydning for den samlede påvirkning af
landskabsoplevelsen.

Hvis vindmølleparken er placeret tæt på områder med bebyggelse, bør lysintensiteten kunne reguleres i forhold til den aktuelle meteorologiske sigtbarhed, således at lysintensiteten reduceres med 30%, hvis den målte sigtbarhed er mere end 5
kilometer, og reduceres til 10% ved sigtbarhed på mere end
10 kilometer.

Harmoniforhold
Harmoniforholdet på de enkelte vindmøller spiller en lille rolle
i forhold til den samlede visuelle påvirkning fra havmølleparken. Samtidig vil harmoniforholdet primært have betydning,
når man er tæt på vindmøllerne. Der er ikke registreret fotopunkter, hvor harmoniforholdet er et problem.
Derimod spiller jordens krumning en større rolle for harmoniforholdet end designet af den enkelte vindmølle. Horison-

$OWHUQDWLYOXIWIDUWVDIP UNQLQJ
7UD¿NVW\UHOVHQ nEQHU L VHQHVWH XGJDYH DI ´9HMOHGQLQJ WLO %/
3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller” op
for brug af alternative foranstaltninger for luftfartsafmærkninger af vindmøllerne.
Alternative foranstaltninger kan eksempelvis være Air Detection Systems (ADS), som monteres på vindmøllerne, hvorHIWHUYLQGP¡OOHUQHSRSXO UWVDJW´¿QGHU´IRUELSDVVHUHQGHÀ\
ADS´sere registrerer og analyserer forbipasserende luftfartøjers position, højde, hastighed og retning. Kommer luftfartøjet
for tæt på, vil hindringslyset tændes. Således muliggør ADS,
at hindringslysene kan være slukkede, når der ikke er luftfartøjer tæt på vindmøllerne. Derved reduceres lysgenerne for
vindmøllernes naboer.
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Visuelle eksempler på eksisterende havmølleparker

Foto 10.1 Vindeby Havmøllepark set fra Onsevig Havn på Lolland. Her er opstillet 11 450 kW-vindmøller. Vindmøllerne er totalt 55 meter høje og er opstillet på to forskudte rette linjer med fem
KHQKROGVYLVVHNVYLQGP¡OOHULKYHU9LQGP¡OOHUQHVWnUW WSnN\VWHQGHQQ UPHVWHYLQGP¡OOHVWnUFLUNDNPIUDODQG

)RWR +DYP¡OOHUYHG6DPV¡VHWIUDI UJHQPHOOHP.DOXQGERUJRJ.ROE\.nV+HUHURSVWLOOHWVWN0:KDYP¡OOHUPHGWRWDOK¡MGHUSnPHWHU+DYP¡OOHUQHHURSVWLOOHWSnHQHQNHOW
UHWOLQMHFLUNDNLORPHWHUV\GIRU6DPV¡
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Foto 10.3 Vindmøllerne på Middelgrund ved København set fra Amager. Her er opstillet 20 stk. 2 MW-vindmøller med totalhøjder på 102 meter. Vindmøllerne er opstillet i en bue med stor radius.

)RWR 5¡GVDQG,,YHG5¡GE\Sn/ROODQGSn+HUHURSVWLOOHWVWN0:YLQGP¡OOHULIHPEXHULHQYLIWHIRUP9LQGP¡OOHUQHHUPHWHUK¡MHRJRSVWLOOLQJVP¡QVWUHWHULNNHXPLGGHOEDUW
DÀ VHOLJW
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10.2 Landanlæg
,EHVNULYHOVHDIODQGDQO JHURSVWLOOHWÀHUHPXOLJKHGHUIRUHWDElering og/eller udvidelse af landanlæg.

,QGVQ YULQJDINRUULGRURJXQGHUERULQJ
Markante strukturer i landskabet er ved indsnævring af kabelkorridoren i videst muligt omfang forsøgt undgået. Se yderligere beskrivelser i rapport om landanlæg. Reference /4 & 13/

$QO JJHWVV\QOLJKHG
Den eksisterende transformerstation ved Stigsnæsværket ligger i et teknisk landskab. De eksisterende tekniske anlæg skjuler transformatorstationen fra kysten, og bevoksningen hindrer indsyn fra størstedelen af de omkringliggende veje. Udbygning og nybyggerier bør tilpasses eksisterende forhold og
placeres så tæt op af det eksisterende anlæg som muligt, så
den visuelle påvirkning af omgivelserne reduceres og mindst
muligt nyt areal inddrages.
De kystnære kabelstationer bør i videst muligt omfang placeres i tilknytning til eksisterende bevoksning og bør omgives
med et nyt beplantningsbælte, så den visuelle påvirkning af
omgivelserne reduceres.

11 Overvågning

Udvikling af 10 MW-havmølle
I denne rapport er beskrevet de visuelle påvirkninger fra en
tænkt 10 MW-havmølle. Vindmølletypen er endnu ikke udviklet, men det antages, at vindmøller med de beskrevne dimensioner kan være udviklet til den tid, hvor det vil være aktuelt
at opstille havmøllerne.
For den visuelle påvirkning har det stort set ikke noget at sige, om der sidder en 3- eller 10 MW-generator på vindmøllen.
Det vil kun medføre størrelsesforskel på nacellerne, og det afgørende for den visuelle påvirkning er tårnhøjden og møllevingernes længde.

(QGHOLJXGPHOGLQJDIO\VDIP UNQLQJ
Den lysafmærkning, der er beskrevet i afsnit 4.3.2 og illustreret på natvisualiseringerne, baserer sig på gældende vejledQLQJHUIRUO\VDIP UNQLQJIRUÀ\RJVHMODGVVLNNHUKHG(QHQdelig udformning af lysafmærkningen af havmøllerne vil blive meldt ud af Luftfarts- og søfartsstyrelsen, når det endelige projekt foreligger.

(QGHOLJWRSVWLOOLQJVP¡QVWHU
Opstillingsmønstrene, som er beskrevet og visualiseret i denne baggrundsrapport, er worst case opstillinger, og visualiseringerne viser således den størst mulige udbredelse både horisontalt og vertikalt.
Endeligt antal vindmøller og størrelse på en eventuel havmøllepark i Smålandsfarvandet er endnu ukendt, og vil blive
afklaret på et senere tidspunkt.

(QGHOLJXGIRUPQLQJDIODQGDQO J
I forhold til visuel påvirkning af omgivelserne arbejdes der ikke med overvågning.

12 Tekniske
mangler
I denne rapport er worst case for både landanlæg og havmøller beskrevet for at kunne beskrive den maksimale påvirkning
af omgivelserne.
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Behovet for udvidelser af eksisterende transformatorstationer og etablering samt placering af et nyt anlæg i form af en
kystnær kabelstation er afhængig af den kystnære havmølleparks endelige udformning. Størrelser af udvidelser er derfor
beskrevet skitsemæssigt og som worst case.

13 Konklusion
På baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at Smålandsfarvandet Havmølleparks store horisontale udbredelse er en
væsentlig faktor i den visuelle påvirkning fra havmølleparken.
Den horisontale udbredelse er særligt stor set fra de nærme-

ste kyster på Omø, Agersø og Vejrø, mens udbredelsen er noget mindre og har mindre betydning set fra Sjælland, Lolland,
Fyn og Langeland.
Generelt er det vurderet, at opstillingsmønstrene for begge mølletyper, på grund af de mange rækker bag hinanden og
de mange ophold og uensartede antal i rækkerne, er svært
DÀ VHOLJH IUD GH ÀHVWH EHWUDJWQLQJVYLQNOHU )UD YLVVH YLQNler, hvor man ser lige ned gennem opstillingsmønstrets rækker eller vinkelret på rækkerne, får man dog et indtryk af opstillingsmønstret.
På baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at det er
antallet og udbredelsen, og ikke så meget højden på den enkelte mølle, som har betydning for den visuelle påvirkning af
landskabet. Det høje antal vindmøller i 3 MW-opstillingen giver
et mere massivt indtryk end de færre større 10 MW-havmøller. De større 10 MW-havmøller vil dog generelt påvirke oplevelsen af landskabets skala mere. Dette gør sig særligt gældende for landskaberne et stykke bag kysten, hvor man kan
sammenholde vindmøllernes størrelse med landskabselementer i kystlandskabet.
Der er ikke vurderet at være uheldige visuelle konsekvenser
af havmøllernes design, harmoniforhold eller fundamenter. Set
IUDN\VWHQSnDIVWDQGHVW¡UUHHQG¿UHNLORPHWHUHUGHWYXUGHret, at detaljer i vindmøllernes design sammenholdt med antallet og udbredelsen af havmøllerne har mindre betydning for
den visuelle påvirkning.
Lysafmærkningen af havmøllerne vil bryde det mørke kystrum,
og tilføre nattemørket et markant teknisk element. Opholder
man sig i nærheden af bebyggede områder, vil lyset herfra i
høj grad ”overdøve” lyset på havmøllerne. Men står man ved
kysten i mørke, og ser ud over det mørke kystrum, vil tilstedeværelsen af havmøllerne have en moderat til væsentlig betydning for nattemørket.
Farvandet tæt på opstillingsområdet påvirkes i højere grad
og mere intensivt af vindmøllerne, idet man er tættere på havmølleparken end på kysterne, og der er ubegrænset udsyn over
GHQnEQHYDQGÀDGH'HQRYHURUGQHGHEHW\GQLQJDIGHQYLVXHOle påvirkning af farvandet i havmøllernes nærzone (0-8 km) er
vurderet at være væsentlig, mens den for farvandet i mellemzonen (8-19 km) er vurderet at være moderat til mindre og i
IMHUQ]RQHQ NP HUYXUGHUHWDWY UHPLQGUHWLOXEHW\GHOLJ
3nJUXQGDIJHRJUD¿HQLRPUnGHWRPNULQJ6PnODQGVIDUYDQdet med kyster hele vejen rundt om farvandet og mange mindre øer, er det sammenlagt mange kilometer kyst, som bliver
visuelt påvirket af havmølleparken. Omvendt er havmølleparken placeret centralt i farvandet på afstande større end otte
NLORPHWHUWLOGHÀHVWHN\VWHU

Den del af kysterne og landskabet, hvor den visuelle påvirkning vurderes at være væsentlig er afgrænset til øerne Omø,
Agersø og Vejrø. Den visuelle påvirkning af de nærmeste kyster på Sjælland, Lolland og Langeland er på grund af den større afstand på over otte kilometer vurderet at være moderat.
Den visuelle påvirkning fra landanlæg er begrænset til selve
projektområdet for landanlæg og dermed lokal i sin udbredelse. Landskaberne på Stigsnæs, som visuelt påvirkes af landanlæg, vurderes på baggrund af de mange eksisterende tekniske
anlæg i området, at have en lav sårbarhed. Det er vurderet,
at de mange visuelle barrierer i området giver gode muligheder for at indpasse landanlæg, så de bliver meget lidt synlige
både fra landskaberne inden for og uden for korridoren. Samlet set er det vurderet, at den overordnede visuelle påvirkning
fra landanlæg er mindre til ubetydelig.
Der er inden for Smålandsfarvandet Havmølleparks nærzone
to eksisterende eller planlagte vindmølleparker med vindmøller
på over 100 meter totalhøjde. Det er vurderet, at der på grund
af afstanden mellem Vindeby og Smålandsfarvandets Havmølleparker ikke er en væsentlig gene ved det visuelle samspil. I
tilfælde af opførelse af både Smålandsfarvandets og Omø Syd
Havmøllepark, vil de visuelle konsekvenser være væsentlige,
primært i form af øget horisontal udbredelse og nedsat gennemsigtighed i begge parker når disse ses i samspil.
Enkelte steder er der konstateret kumulative effekter mellem
havmøllerne og andre tekniske anlæg. Overordnet er det dog
vurderet, at havmøllerne står på god afstand af øvrige tekniske anlæg og at de enkelte steder, hvor der opstår kumulative
effekter, er afgrænset til mindre lokale områder.
For at afværge den visuelle påvirkning i forhold til de visualiserede worst case-opstillinger kan havmølleparken tilpasses
ÀHUH VWHWLVNHKHQV\QVRPDIY UJHIRUDQVWDOWQLQJHU,NNHDOle afværgeforanstaltninger har lige stor betydning for den visuelle påvirkning. Det er vurderet, at en øget afstand til kysten og en minimering af havmølleparkens horisontale udbredelse har større betydning end vindmøllernes størrelse og antal. Afværgeforanstaltningerne kan komme på tale ved design
af et eventuelt konkret projekt, hvis Smålandsfarvandet Havmøllepark realiseres.
For at opfylde regeringens energiaftale om, at der inden
2020 skal opstilles 450 MW kystnære havmølleparker i DanPDUNVNDOGHUUHMVHVKDYP¡OOHUSnÀHUHN\VWQ UHORNDOLWHWHU
i Danmark. Ved 0-alternativet vil Smålandsfarvandet Havmøllepark ikke blive realiseret.
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