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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 Sejerø Bugt nord for Kalundborg med tilhørende
landanlæg.
Hæftet er en baggrundsrapport til ”Sejerø Bugt 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 med Kalundborg, Odsherred og Samsø Kommuner.
Arbejdet er udført fra februar 2014 til oktober 2014.
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1 Sammenfatning
I denne rapport beskrives de visuelle konsekvenser af etablering af en kystnær havmøllepark i Sejerø Bugt. 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”-scenerier for havmølleparkens udbredelse,
antal og størrelse på vindmøllerne. Begge forslag arbejder med
RSVWLOOLQJVP¡QVWUHKYRUYLQGP¡OOHUQHVWnUSnÀHUHU NNHUSn
tværs af den fremherskende vindretning i området.
Havmøllerne opstilles inden for et opstillingsområde, som
ligger mellem Røsnæs, Sejerø og Saltbæk Vig. Opstillingsområdet gennemskæres af en kabelkorridor, som opdeler området i en vestlig og en østlig del.
På det korteste sted er der minimum 4,3 kilometer fra kysten til opstillingsområdet. Der er to muligheder for ilandføring
af kabler fra havmølleparken - begge på Røsnæs’ nordkyst.
En kystnær transformatorstation kan blive aktuel at etablere umiddelbart syd for Røsnæs Strandpark, og udbygninger af
eksisterende anlæg kan ske ved transformerstationerne Røsnæs, Novo Syd og Asnæsværket.
Kystlandskabet omkring opstillingsområdet er inddelt i 11
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 kort- og litteraturstudier samt feltundersøgelser. Landskabsanalysen beskriver naWXURJNXOWXUJHRJUD¿VNHIRUKROGVDPWGHHQNHOWHNDUDNWHURPråders rumlige og visuelle forhold, sårbarheder og karakterer.
.RQVHNYHQVHUQHDIKDYP¡OOHSDUNHQYXUGHUHVXGIUDÀHUHNULWHULHU SnYLUNQLQJHQV LQWHQVLWHW JHRJUD¿VNH RJ WLGVP VVLJH
udbredelse samt receptorens sårbarhed. Den samlede overordnede vurdering beskrives ud fra en skala, som går fra neutral-ubetydelig over mindre-moderat til væsentlig påvirkning.
Om en væsentlig påvirkning er negativ eller ej afhænger af øjnene, der ser. En væsentlig påvirkning i denne forbindelse beror på omfanget af påvirkningen.
For at kunne vurdere de visuelle konsekvenser af havmølleparkens placering i Sejerø Bugt er landskabsanalysen af de
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eksisterende forhold suppleret med visualiseringer af havmølleparken fra standpunkter på både Sjælland og de omkringliggende øer, Nekselø, Sejerø og Samsø. Visualiseringspunkterne er udvalgt for at kunne dække mange vinkler og afstande
til havmølleparken og for at kunne beskrive påvirkningen fra
områder, hvor mange mennesker færdes.
For at illustrere de forskellige udtryk, havmølleparken kan
have i forskellige vejrtyper, er der udarbejdet enkelte visualiseringer i nattemørke, gråvejr 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 havmølle med en effekt på 6 MW.
På baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at valg af
vindmøllestørrelse har mindre betydning for den samlede visuelle påvirkning i forhold til havmølleparkens horisontale udbredelse.
Udvidelser og eventuelle nyetableringer af landanlæg er beskrevet uddybende i ”Projekt og anlægsbeskrivelse for anlæg
på land”, og er her i rapporten suppleret med visualiseringer
fra udvalgte standpunkter. Visualiseringerne viser udvidelsernes omfang i form af simple modeller, indarbejdet i fotos af
eksisterende forhold.
Det er generelt vurderet, at en kystnær havmøllepark i Sejerø
Bugt vil have en væsentlig visuel effekt i nærzonen - de områder, som ligger nærmest havmølleparken, det vil sige nordkysten på Røsnæs og sydvestkysten på Sejerø. Jo længere fra parken, man bevæger sig, des mindre intensiv vil påvirkningen være og den overordnede påvirkning dermed tilsvarende mindre.
Generelt er der stor synlighed fra kysterne og det skrånende terræn på morænebakkerne. Havmølleparken vil kunne opleves i hele sin horisontale udstrækning, og påvirkning af omUnGHWVVWRUHVNDODHUXXQGJnHOLJIUDÀHUHSRVLWLRQHULGHWKDYmølleparken 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.
En stor del af kystforlandet på Sjælland er omfattet af udpegning af større uforstyrret landskab. Selvom havmøllerne placeres uden for denne udpegning, vil den massive visuelle påvirkning af omgivelserne have betydning for oplevelsen af det
uforstyrrede landskab, som tilføres et betydeligt teknisk element som baggrund.

'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 storhed
og landskabelige dominans.
De rekreative interesser i områderne er primært badestrande
og et stort antal sommerhuse, og dette betyder, at en væsentlig mængde beboere og turister vil påvirkes visuelt. De rekreative interesser i sig selv påvirkes ikke, men man vil ikke kunne
undgå at se havmølleparken, når man besøger Sejerø Bugten.
Landanlæggenes påvirkning af omgivelserne er umiddelbart
ubetydelige i forhold til havmølleparkens, men opleves udvidelserne fra nærmeste hold, kan disse opleves som moderate,
særligt mens afskærmende bevoksning er i etableringsfasen.
+DYP¡OOHUQHYLONXQQHVHVLVDPVSLOPHGÀHUHHNVLVWHUHQGH
anlæg på land, men havmølleparken vil skille sig betydeligt ud,
og vil være det mest markante tekniske element i Sejerø Bugt.

2 Introduktion
Energinet.dk har igangsat VVM-redegørelse for en kystnær
havmøllepark i Sejerø Bugt. I denne baggrundsrapport vurderes havmøllernes visuelle påvirkning af omgivelserne. Vurderingerne foretages ud fra en ”worst case” betragtning, det vil
sige den størst tænkelige miljøeffekt, i dette tilfælde opstilling
af 20 stk. 10 MW havmøller med totalhøjde 220 meter og dels
66 stk. 3 MW havmøller med totalhøjde 137 meter.
Parken skal placeres inden for undersøgelsesområdet vist på
kort 2.1. Parken skal have en kapacitet på op til 200 MW, og
skal være klar til produktion senest i 2020.
I denne rapport er havmøllernes visuelle påvirkning af omgivelserne blandt andet vurderet på baggrund af besigtigelser
og visualisering af havmøllerne set fra både kysterne og baglandet. Den visuelle vurdering indgår som en baggrundsrapport til den samlede vurdering af virkning på miljøet, den såkaldte VVM-redegørelse.
I det følgende beskrives eksisterende forhold og både havmøller (offshore-anlæg) og landanlæg (onshore anlæg) vurderes.

2.1 Baggrund

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.

N

Projektområde

Kort 2.1 Undersøgelsesområdet

Figur 2.1 Høje elementer omkring Sejerø Bugt
Storebæltspylonerne 254 m.

Meter (m)
250

Asnæsværket, skorsten 220 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.
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 /26/

10 MW-vindmølle, totalhøjde 220 m

200

150
Eksisterende 3 MW-vindmølle, 6 stk.
v. Lerchenborg, totalhøjde 130 m.

3 MW-vindmølle, totalhøjde 137 m

Eksisterende 2,3 MW-vindmølle, 10 stk. syd for Samsø, totalhøjde 102,4 m
100

Landsbykirke
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3 Projektet
3.1 Undersøgelsesområdet
Undersøgelsesområdet, se ”Kort 3.1 Undersøgelsesområdet”,
ligger i følgende afstande til de omgivende kyster:
Sejerø:

5,6 km

Lumsås:

28,1 km

Sjællands Odde:
Ordrup Næs:
Nekselø:
Havnsø:
Saltbæk Strand:
Røsnæs Havn:
Røsnæs Fyr:
Fyns Hoved:
Samsø:

20,3
15,1
10,4
14,1
6,7
4,2
5,6
26,0
17,2

km
km
km
km
km
km
km
km
km

Kort 3.1 Undersøgelsesområdet

3.2 Hovedforslaget

3.2.1 Worst case

I Sejerø Bugt undersøges mulighederne for etablering af havmøller med en samlet effekt på op til 200 MW inden for det udpegede undersøgelsesområde. Havmøllerne skal placeres med
tilstrækkelig afstand, så de ikke tager for meget af vinden fra
hinanden, og så der ikke skabes turbulens, hvilket ellers kan
ødelægge vindmøllerne.
For Sejerø Bugt 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 om 66 stk. 3 MW havmøller med totalhøjde 137 meter. Se ”Tabel 3.1 Møllestørrelser”. I begge opstillingsmønstre står vindmøllerne i forskudte
rækker, orienteret nord-nordvest - syd-sydøst - vinkelret på
den fremherskende vindretning i området. Se Kort 3.2 og 3.3.

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 9,5 km gange 12,7 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 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

Kort 3.2 Opstillingsmønster 10 MW-havmøller

Kort 3.3 Opstillingsmønster 3 MW-havmøller

20 stk. 10 MW-havmøller opstillet på seks vindmøllerækker
med 1-5 vindmøller i hver række. Rækkerne har en hældning
på cirka 10 grader mod nord-nordvest. Der er cirka 1.410
meter mellem vindmøllerne og 2.180 meter mellem rækkerne, svarende til 7,4 hhv. 11,5 x rotordiameteren (rotordiameter 190 meter)

66 stk. 3 MW-havmøller opstillet på ti mere eller mindre
sammenhængende vindmøllerækker med 2-11 vindmøller i
hver række. Rækkerne har en hældning på cirka 20 grader
mod nord-nordvest. Der er cirka 650 meter mellem vindmøllerne og 1.225 meter mellem rækkerne, svarende til 5,8 hhv.
10,9 x rotordiameteren (rotordiameter 112 meter)

9,5 km
Klapplads

Søkabel

Fyrlinje

12,7 km

N

N
Projektområde
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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-, 6 MW- og 10 MW-havmøller.
For at illustrere konsekvenserne af valg af en mellemstørrelse mølle i worst case opstilling, der udnytter op til 44 km2,
er der udarbejdet visuelle eksempler for opstilling af en 6 MWhavmølle benævnt ”6 MW realistisk worst case”
De visuelle eksempler på andre opstillingsmønstre og valg
af en anden havmøllestørrelse i worst case opstilling 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.

 $UHDONRQÀLNWHU
Et telekommunikationskabel passerer undersøgelsesområdet
i nord-sydgående retning. Kablet forbinder Kalundborg og Århus. 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
vindmøller, og dette forklarer udfaldet i rækkerne, som er tydeligst i 3 MW-opstillingen. Yderligere er der overlap mellem
undersøgelsesområdet og en klapplads i undersøgelsesområdets østlige del. Her friholdes ligeledes for vindmøller - derfor
udfald i den østligste vindmøllerække i 3 MW-opstillingsmønstret, se ”Kort 3.3 Opstillingsmønster 3 MW-havmøller”.
Endelig er en meget lille del af området ikke egnet for opstilling af 10 MW-vindmøller, idet der er for lavvandet - under
8 meters dybde. Ydermere er undersøgelsesområdets nordvestlige afgrænsning baseret på fyrlinjen mellem Røsnæs Fyr
og Sejerø Fyr, og denne skal holdes fri.

Tabel 3.1 Havmøllestørrelser
Effekt
MW
10
3
6

Navhøjde
meter
125
81
102

Rotordiameter
meter
190
112
154

Totalhøjde
meter
220
137
179

10 MW-havmøllen 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 skal fremstå som traditionelle danske vindmøller med tre vinger og konisk rørtårn. Det er forudsat, at alle
vindmøller i parken er lige store, og der således ikke forekommer forskellige vindmøller i havmølleparken.

Harmoniforhold

De nye store vindmølletyper har en mere slank karakter end
ældre modeller, og kan derfor bedre bære lange ’arme’. Reference /1/
Set hen over åbent vand er der intet, som skjuler eller ændrer
på harmoniforholdet, som derfor har større betydning end på
land, hvor terræn og bevoksning kan skjule dele af havmøllerne. Omvendt har afstanden til kysten imidlertid betydning for,
hvor tydeligt man kan opfatte tårn og vinger, og dermed spiller harmoniforholdet en mindre rolle. Dertil kommer at vindmøllerne ofte vil opleves bag hinanden, og at de dermed kan
forstyrre oplevelsen af den enkelte vindmølles harmoniforhold.
Harmoniforholdet mellem navhøjde (øverste punkt på tårnet), se ”Figur 3.1 Principtegning af vindmølle”, og rotoren er
for forslaget med 10 MW-havmøllerne 1:1,52 og for forslaget
med 3 MW-havmøllerne 1:1,38.

Fundering - synlige dele

Det størrelsesmæssige forhold mellem vindmøllens tårn og
vinger har betydning for, om en vindmølle opfattes harmonisk.

+DYP¡OOHUQHYLOVWnSnHWIXQGDPHQWGHUNDQKDYHÀHUHIRUskellige udformninger, afhængig af bundforhold og dybder. Den
synlige del af havmøllerne over vandlinjen vil være ret ens.

Figur 3.1 Principtegning af vindmølle

Figur 3.2 Arbejdsplatform og to forskellige iskonus

Rotor

Nav

Tårn

3.2.3 Havmøllerne
Der er i denne baggrundsrapport arbejdet med to typer havmøller, som repræsenterer worst case for antal og højde på
vindmøllerne.

Platform
Iskonus

7

Fælles for de synlige dele af havmøllerne vil være en anløbsbro/platform, en platform med et sikkerhedsgelænder rundt om
havmøllen placeret ved døren nederst på tårnet og en issikring, der formentlig bliver 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
GHQKDYHEHJJHXGIRUPQLQJHU6H¿JXU

3.2.4 Landanlæg
I forbindelse med nettilslutning af havmølleparken til det eksisterende elnet vil det være nødvendigt at udbygge elforsyningsnettet på land i form af et kabel- og stationstracé. Afhængigt
DIKDYP¡OOHSDUNHQVVW¡UUHOVHYLOHQHOOHUÀHUHDIGHHNVLVWHrende stationsanlæg ved Røsnæs, NOVO Syd og Asnæsværket
skulle ombygges eller udvides. Dertil kommer en mulig etablering af en kystnær 132/33 kV-transformerstation på Røsnæs.
Der kan være behov for at udvide eksisterende anlæg i den
forbindelse, og der kan blive tale om at erstatte den eksisterende luftledning fra Røsnæs til Kalundborg med et jordkabel.
Se mere om dette i den tekniske baggrundsrapport for projekt- og anlægsbeskrivelse for anlæg på land. Reference /26/

3.3 Alternativer
I VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt 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.

8

4 Baggrund
4.1 Metode
Placering af havmøller i Sejerø Bugt vil påvirke oplevelsen af
ODQGVNDEHWIUD¡HUQHN\VWHUQHRJÀHUHVWHGHUIUDODQGVNDEHUne bag kysten.
Sjællands kystlinje omkring Sejerø Bugt udgør i alt cirka 90 km
fra Røsnæs til Sjællands Odde. Dertil kommer kysterne på Nekselø, Sejerø og Samsø. VVM’ens undersøgelsesområde er afgrænset til kystforlandet for de kyster, som omgiver Sejerø Bugt, og
landskabsanalysen fokuserer på undersøgelsesområdets nær- og
mellemzone ud til 19 km.

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 dette er fundet hensigtsmæssigt.
Flere kilder er inddraget løbende, se Reference /6-10/.

Arealinteresser
Som en del af skrivebordsundersøgelserne er inddraget kommuneplaner for de tre berørte kommuner: Kalundborg, Odsherred og Samsø. Reference /2-4/. Det er kun Kalundborg Kommune, som påvirkes direkte i form af landanlæg, mens Odsherred og Samsø Kommuner udelukkende berøres visuelt.
Kommunale arealinteresser og nationale udpegninger er også beskrevet i Rambølls tekniske baggrundsrapport ”Arealinteresser”. Reference /5/

4.1.2 Landskabskaraktermetoden
Påvirkningen af landskabsoplevelsen i kystforlandet er analyseret ud fra en forenklet udgave af landskabskaraktermetoden. 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 kommuneplanen. Reference /11/
Kalundborg og Odsherred Kommuner har begge gennemført
en landskabskarakterkortlægning, og disse er brugt som baggrundsmateriale for beskrivelsen af de eksisterende forhold i
landskabet. Kommunernes landskabskarakterkortlægning er

en detaljeret kortlægning af landskabet i en hel kommune, og
den inddeler landskabet i mange mindre landskabskarakterområder. Referencer /12-13/

Kystforlandet
Denne baggrundsrapport inddeler kystlandskaberne i karakterområder på basis af kommunernes landskabskarakterområder,
med fokus på kystforlandet. Havmøllernes påvirkning af farvande, øer og kyster omkring Sejerø Bugt omfatter kystforland i
tre kommuner: Kalundborg, Odsherred og Samsø Kommuner.
.\VWIRUODQGHWHUGH¿QHUHWVRPGHQGHODIHWN\VWQ UWODQGskab, hvorfra der er visuel sammenhæng med den tilstødenGHYDQGÀDGHVDPWLGLJPHGDWWHUU QK OGQLQJHQRYHURUGQHW
er orienteret mod kysten. Havmøllerne kan stedvis blive synlige uden for kystforlandet, men det er i kystforlandet og fra
selve kysten, at den visuelle påvirkning kan blive markant. Visualiseringer og vurderinger er derfor foretaget for landskaberne i disse områder.
Undersøgelsesområdets omgivelser er opdelt i karakterområder, hvoraf tre er øerne Nekselø, Sejerø og Samsø.

1atur- og kulturgeogra¿
Som i landskabskaraktermetoden er der for de enkelte kystVWU NQLQJHU IRUHWDJHW HQ QDWXUJHRJUD¿VN DQDO\VH GHU NRUWlægger og beskriver landskabets dannelse og terrænformer.
'HUWLONRPPHUHQNXOWXUJHRJUD¿VNDQDO\VHVRPNRUWO JJHURJ
beskriver bevoksning, dyrkningsform, bebyggelsesstrukturer,
rekreative interesser, kulturhistoriske helheder og enkeltelementer samt tekniske anlæg. Endelig er der gennem registrering og kortstudier foretaget en analyse af de rumligt visuelle forhold langs de enkelte kyststrækninger for at vurdere fra
hvilke områder, havmøllerne vil blive synlige og i hvor høj grad.
På baggrund af analyserne er kystlandskabernes karakter beVNUHYHWGHVnUEDUHVWHGHUHULGHQWL¿FHUHWRJGHUHUXGYDOJWSXQNter, hvorfra havmølleparken er visualiseret. Den visuelle påvirkning af landskabsoplevelsen er til slut vurderet ud fra visualiseringerne.

Øvrige vindmøller
I landskabsanalysen omtales eksisterende og planlagte vindmøller med totalhøjder på over 100 meter.

4.1.3 Afstandszoner
Regeringens energiaftale fra marts 2012 indebærer blandt andet, at der inden 2020 skal opstilles 450 MW kystnære havmølOHUL'DQPDUN,GHQIRUELQGHOVHGH¿QHUHVN\VWQ UHKDYP¡OOH-

parker som parker placeret i afstande på mellem 4 og 20 km
fra kysten. Undersøgelsesområdet for Sejerø Bugt Havmøllepark er sådan et nærkystprojekt. Reference /14/

Fastlæggelse af zoneafgrænsning
Der er mange faktorer, som har betydning for havmøllernes
synlighed.
Ved den kystnære havmølleplacering i Sejerø Bugt vil der
være et samspil med modstående kyster. 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 Sejerø Samsø og Røsnæs.
Derfor ligger zoneafgrænsningen ved Sejerø Bugt Havmøllepark mellem grænserne for land- og havbaserede møller. 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 21/
Grænsen i denne rapport er fastlagt på følgende baggrunde:
  Zonerne skal repræsentere synligheden for både 3 MW
og 10 MW møllernes højder på 137 og 220 meter.
  Zonerne er tilpasset den aktuelle lokalitet - kystnærhed.
Det er særligt vigtigt, at de nærmeste kyster på Sejerø,
Røsnæs, ved Spangsbro og Saltbæk Vig samt kystforlandet ved disse er indeholdt i nærzonen, da man herfra
har frit udsyn til havmølleparken.
  Havmølleparken ved Sejerø Bugt har en meget stor horisontal udbredelse og indeholder et stort antal møller. Derfor er grænserne øget i forhold til grænserne for
landvindmøller.
  'HN\VWQ UHKDYP¡OOHURSOHYHVVHWRYHUPLQLPXP¿UHNLlometer åbent hav. Mange væsentlige betragtningspunkWHU¿QGHVSnVHOYHN\VWHUQHKYRUP¡OOHSDUNHUQHYLORSleves som stående på åbent hav, og derfor er grænsen
for især nærzonen øget, så de ikke baseres udelukkenGHSnGHDOPLQGHOLJHJU QVHUIRUODQGP¡OOHU'H¿UHNLORmeter frit hav, mellem nærmeste kyster og havmøllerne,
tillægges i en vis grad. Eksempelvis kan en 220 meter
K¡MYLQGP¡OOHVRPVWnU¿UHNLORPHWHUIUDN\VWHQRSOHYHV
som en 110 meter høj vindmølle stående på kysten, når
EHWUDJWQLQJVSXQNWHWOLJJHU¿UHNLORPHWHULQGHLODQG

  Ved fastlæggelse af grænsen mellem mellemzonen og
fjernzonen er sigtbarhedsstatistikker inddraget. 19 km
grænsen repræsenterer grænsen for ”meget god sigtbarhed”, som for Kattegats vedkommende drejer sig om
13,6 % 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 havmøller ved de 19 km. Reference /18/
I forbindelse med vurdering af påvirkning af landskabelige interesser ved placering af en kystnær havmøllepark ved Sejerø
Bugt er analysen af påvirkningen af landskabsoplevelsen opdelt i tre zoner:
Nærzone:
Mellemzone:
Fjernzone:

0-8 km
8-19 km
19+ km

Nærzonen 0 - 8 km
I nærzonen er havmølleparken meget markant og dominerende. Havmølleparkens store dimensioner overstiger alle andre
HOHPHQWHUERUWVHWIUDYDQGÀDGHQ6LJWEDUKHGHQVSLOOHUHQPLQGUHUROOHRJKDYP¡OOHUQHYLOXGWLODIVWDQGHSn¿UHNPNXQne ses, også på dage med dårlig sigt. Detaljer ved vindmøllernes udformning og farve kan opfattes. Inden for nærzonen
ligger karakterområderne Røsnæs, Spangsbro og Saltbæk Vig
samt Sejerø.

Mellemzonen 8 - 19 km
I mellemzonen vil havmølleparken stadig være markant, men
sjældent dominerende. Sigtbarheden spiller en stor rolle, så der
vil være mange dage, hvor dis vil sløre eller helt fjerne synligheden af havmøllerne. Man vil normalt kunne se ud til 19 km
ved moderat og god sigt. Havmøllernes design vil kun opleves overordnet. Beskuerens placering i forhold til kysten eller
til bevoksning og bygninger er væsentlig, da havmøllerne kan
blive skjult bag afskærmende elementer. I undersøgelsesområdets mellemzone ligger blandt andet Havnsø, Nekselø, Ordrup Næs og Samsøs østkyst.

Fjernzonen over 19 km
I fjernzonen er synligheden og dermed oplevelsen af havmølleparken mest markant, hvor man har uhindret sigt over vandÀDGHQHOOHUIUDEDNNHUKYRUPDQNDQVHXGRYHUYDQGÀDGHQIUD
særligt markante højdepunkter. Sigtbarheden spiller en afgørende rolle, og ifølge sigtbarhedsstatistikker vil der være mulighed for sigt ud over 19 km på cirka 50 dage om året.

I fjernzonen ligger Sjællands Odde og en stor del af kystlinjen syd herfor. Mod vest ligger Samsø, og sydvest for undersøgelsesområde ligger Fyns Hoved, hvorfra der muligvis kan
være sigt på dage med ekstraordinært god sigt.

4.1.4 Feltundersøgelser
På baggrund af kort- og litteraturstudier er kystlandskaberne
besigtiget ved kørsel og til fods i forbindelse med fotooptagelser til visualiseringerne. Herved er der foretaget registreringer, som har suppleret skrivebordsanalyserne for en helstøbt
beskrivelse af karakterområderne.

4.1.5 Visualisering
Fotografering
'HDQYHQGWHIRWRJUD¿HUWLOYLVXDOLVHULQJHUQHHUWDJHWPHGGLJLtalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik på 50 mm brændvidde. Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordinaWHU)RWRJUD¿HUQHHUWDJHWLPDUWVDSULOPDMRJMXQL
Der er så vidt muligt fotograferet på dage med godt 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
sigtbarhed er der udarbejdet en visualisering med diset vejr
fra Vejrhøj. For at illustrere oplevelsen af havmøllerne på dage med gråvejr er der på samme måde lavet en visualisering
fra Røsnæs Strandpark, hvor vindmøllerne er belyst med diffust lys og vist mod en gråvejrshimmel.
For at illustrere den visuelle påvirkning fra havmøllernes
markeringslys er der optaget fotos om natten fra to fotopunkter: Røsnæs Strandpark og Sejerø Havn. Fotos er optaget efter mørkets frembrud for at give et realistisk billede af, hvordan belysningen af havmøllerne opleves i mørke og i samspil
med den øvrige belysning fra gadelygter og tekniske anlæg.

Panoramavisualisering
I gengivelsen i denne rapport er der udarbejdet panoramaer,
der dækker vinkler på op til 52 grader på hver side af et opslag. I alt dækkes således 104 grader af synsvinklen. Dette er
gjort for at vise det store landskab, som havmøllerne indgår i.
Det menneskelige øje vil normalt opfatte en vinkel på cirka 40
grader skarpt, og for at opleve landskabets former i et udsnit
af horisonten på 104 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 ad gangen.
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Visualiseringer
Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro 2.9, hvor
vindmøllerne er placeret ud fra kendte elementer i kystlandskabet. Det drejer sig især om øernes udbredelse, eksisterende vindmøller, skorstene og bygninger. Om natten er visualiseringerne rettet ind efter kontrolpunkter som kendte fyr og
stjernerne.
Hvor de eksisterende vindmøller er svære at se på grund af
vejrforholdene eller afstanden, er de genoptegnet. Det kan de
også være for at gengive en rotorstilling, der illustrerer ”mest
markante tilfælde” for både planlagte nærkystmøller og 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 havmøllernes indvirkning på landskabet i worst case-situationer, hvor man har
en meget god sigtbarhed. Endvidere er det gjort, fordi øjet kan
VNHOQHODQJWÀHUHQXDQFHUHQGHWIRWRJUD¿RJ¡MHWNDQGHUYHG
skelne en lille kontrast 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 fotoene gengivet i samme forstørrelse. Med den givne forstørrelse i en A3-rapport vil en betragtningsafstand på 47 cm svare bedst til oplevelsen i betragtningspunktet, hvad enten man
ser på en enkelt side eller på hele opslaget.
Hvis rapporten udskrives i A4-format, vil betragtningsafstanden være 32 cm.

Nat-, dis- og gråvejrsvisualisering
+DYP¡OOHUQHYLODIKHQV\QWLOÀ\RJVHMODGVVLNNHUKHGEOLYHDImærket med både fast og blinkende lys. Da det er umuligt at
gengive blinket på et foto, har vi valgt at lade fotoet vise lyset
RYHUGUHYHQWVWRUW7LGOLJHUHQDWYLVXDOLVHULQJHUYHG0HMOÀDNLcUhusbugten, samt natteoptagelser af tilsvarende lys fra vindmøller ved Frederikshavn, er brugt som model for at lyssætte
vindmøllerne, og størrelserne på lysene er indstillet i WindPro.
For at illustrere havmøllernes reducerede påvirkning i diset
vejr er der arbejdet med PhotoShop på billeder, der viser havmøllerne i god sigt.
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For at illustrere den visuelle effekt af lysafmærkningen i gråvejr er der udarbejdet fotomontager på fotos taget i dagslys,
med indlagt lysafmærkning sat op i WindPro. Vindmøllerne er
genereret i almindelig belysning med fuldt skydække og sigt
som på en regnvejrsdag.

Visualisering af landanlæg
Alle visualiseringer af landanlæg er udført på baggrund af 3Dmodellering og rendering udført ved brug af programmet Sketchup 2014. Der er udført fotomatch ved brug af Windpro og
Sketchup. Fotopunkter er opmålt med GPS og kontrolpunkter
er indlæst fra højtopløst ortofoto og terrænkotedata.
Skærmende bevoksning samt endelig justering af kontrast
og farvemætning i den endelige visualisering er udført ved
brug af Photoshop.

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¿VNXGEUHGHOse, varighed, følsomhed af receptor (i denne baggrundsrapport
landskabets sårbarhed) og overordnet betydning, som også er
benyttet i de øvrige baggrundsrapporter. Brugen af disse kriterier for den visuelle påvirkning af landskabet er nærmere beskrevet herunder og i tabellerne 4.1, 4.2 og 4.3.

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 samt 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 eksempelvis et kraftværk eller lignende, kan
vindmøller eller landanlæg sammenholdt med dette forekomme mindre.

*eogra¿sk udbredelse
'HQJHRJUD¿VNHXGEUHGHOVHDISnYLUNQLQJHQEHVNULYHVYHGKM OS
af visualiseringer og kort, som viser terræn, bevoksning, by-

mæssig bebyggelse og andet, der kan have betydning for havmøllers og landanlægs synlighed. Et synlighedskort er udarbejdet på dette grundlag og viser fra hvor stor en del af landskabet, havmøllerne vil blive synlige

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

4.2.2 Landskabets sårbarhed
´)¡OVRPKHGDIUHFHSWRU´HULGHQQHEDJJUXQGVUDSSRUWGH¿QHUHW
som 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 havmøller eller tilhørende landanlæg.
Følsomheden vurderes i forhold til blandt andet modstand mod
forandring, tilpasningsevne, sjældenhed, mangfoldighed, naturlighed og skrøbelighed.
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
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 de enkelte kriterier beskrevet ovenfor, samt de enkelte dele af landskabet eller særlige landskabselementers følsomhed over for den visuelle påvirkning.

Vurdering af landskaber og enkeltlokaliteter
Påvirkningerne er vurderet for det enkelte visualiseringspunkt og
for de beskrevne karakterområder. Fra et enkelt punkt kan der
være en væsentlig påvirkning, mens påvirkningen af udsigten
fra et kystlandskab som helhed kan være mindre eller moderat.

Tabel 4.1 Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed af påvirkninger på miljøet

Tilpasset visuel påvirkning af landskabet.
Intensitet af påvirkning
Ingen/ubetydelig:
Havmøllerne er ikke synlige, eller enkelte vingespidser på havmøllerne 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 er underordnede 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. Havmølleparken kan også være fuldt synlig, men have en lille horisontal udbredelse og stå på en sådan afstand, at de skalamæssigt er ligeværdige med de 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.

Vurderingen af den visuelle påvirkning af et kystlandskab baseres på visualiseringer fra udvalgte standpunkter, sammenholdt
med en kortlægning af arealinteresser og graden af synlighed
inden for karakterområdet som helhed.

4.2.4 Kilder til påvirkning af miljøet
Den visuelle påvirkning af omkringliggende farvande, kyster og
N\VWIRUODQGHEHVWnUDIÀHUHNLOGHUVRPNDQSnYLUNHODQGVNDEVforhold og rekreative interesser.

Sikkerhedsafmærkning
Sikkerhedsafmærkningen af havmøllerne er nødvendig i forhold
til luftfart og sejlads. Se afsnit ”4.3.2 Sikkerhedsafmærkning”.
Afmærkningen påvirker både i form af lysintensiteten, farverne,
den blinkende effekt og brydningen af nattemørket.
Sikkerhedsafmærkningen omfatter også farven på selve havmøllerne og vingerne. Den lyse grå farve, som tårn og vinger
males med, har betydning for havmøllernes synlighed og dermed for luftfartssikkerheden, men også for visuel påvirkning af
omgivelserne. Den gule farve nederst på tårnet har betydning
for sejladssikkerheden og i mindre grad for den visuelle påvirkning af omgivelserne.

* Virkninger, der forekommer i driftsfasen, vil som udgangspunkt altid være lang

Bevægelse

Tabel 4.2 Kriterier for følsomhed

Møllevingerne roterer med en given omdrejningshastighed, som
varierer i forhold til vindstyrken. Vingernes bevægelser gør vindmølleparken ”levende”, og dermed øges synligheden som vil være større end et fast objekt.
Ved defekter kan enkelte vindmøller standse og skille sig ud i
kortere eller længere perioder.

Lav:
Mellem:
Høj:

Et landskab eller landskabselement, som er robust over for den visuelle påvirkning, og som vil
vende tilbage til før-effekt status, når havmøllerne nedtages.
Et landskab eller landskabselement, som er sårbart over for den visuelle påvirkning, men som vil
vende tilbage til før-effekt status, når havmøllerne nedtages.
Et landskab eller landskabselement, som er sårbart og fysisk ændres af anlægsarbejder, som ikke
umiddelbart kan gendannes til før-effekt status.

* Som udgangspunkt vil den visuelle påvirkning ophøre ved nedtagning af havmøllerne, og dermed vil sårbarheden aldrig være høj.

Tabel 4.3 Kriterier for overordnet betydning af miljøpåvirkningen
Neutral/uden påvirkning
Ubetydelig påvirkning:
Mindre påvirkning:
Moderat påvirkning:
Væsentlig påvirkning:

Ingen påvirkning i forhold til status quo.
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.
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.
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.
Visuel påvirkning af stor intensitet af landskaber med mellem sårbarhed med op til regional udbredelse helt uden irreversible effekter.

Opstillingsmønster, antal og størrelse
Opstillingsmønster, antal og størrelse på havmøllerne har betydning for påvirkningen af omgivelserne. Særligt den horisontale
udbredelse af havmølleparken har betydning for den visuelle påvirkning af udsigten fra og bag kystforlandet.
En opstilling med få, men store, vindmøller kan opleves meget forskellig i forhold til en park 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 opleves på langs eller tværs.
Den afstand, som vindmøllerne er placeret med, til receptorerne har også betydning for oplevelsen. Jo tættere på, des større
intensitet i den visuelle påvirkning.
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Skyggekast
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen
RYHUHQÀDGHKYRUPDQRSKROGHUVLJ'HWHUJHQHYLUNQLQJHQIUD
vindmøllevingernes passage mellem solen og opholdsarealet.
For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Skyggekastets omfang afhænger af:
  Hvor solen står på himlen
  Om det blæser og hvorfra
  Antallet af vindmøller i en gruppe og deres placering i
forhold til omgivelserne
  Vindmøllens rotordiameter
  'HWRSRJUD¿VNHIRUKROG
  Ved hvilke vindhastigheder vindmøllen producerer
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 længeUHEOLYHUEOLQNHW(UPDQSnVW¡UUHDIVWDQGHHQG¿UHJDQJHYLQGmøllens 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 /29/

ReÀekser
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
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NUXPPHRYHUÀDGHUJ¡UGHVXGHQDWHYHQWXHOOHUHÀHNVHUVSUHdes jævnt i vilkårlige retninger. Reference /29/

Kumulativ effekt
Hvis havmølleparken opleves sammen med andre tekniske anlæg, kan den kumulative effekt blive så væsentlig, at en ellers
moderat påvirkning kan øges.

4.3 Regelgrundlag
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. Sejerø Bugt
Havmøllepark er underlagt VVM-reglerne i denne historiske bekendtgørelse, idet projektet er anmeldt da denne var gældende.
Denne baggrundsrapport er en del af det samlede VVM-materiale, og den beskriver virkningerne på oplevelsen af landskabet. Reference /16/

4.3.2 Sikkerhedsafmærkning
+DYP¡OOHUQHVNDODIP UNHVDIKHQV\QWLOÀ\WUD¿NRJVHMODGV
Sikkerhedsmarkering af havmøllerne er baseret på anbefaOLQJHUPHGJUXQGODJL7UD¿NVW\UHOVHQV%HVWHPPHOVHURPOXIWfartsafmærkning af vindmøller fra 2014, samt anbefalinger fra
IALA om sikkerhedsafmærkninger af offshore vindmølleparker
for sejladssikkerhed. Reference /15+17/

Vindmøllerne skal afmærkes med hvid farve (RAL 7035) på vinger, nacelle og minimum øverste 2/3 dele af vindmølletårnet.
Dertil kommer forskellige hindringslys, som skal være synlige 360 grader i det vandrette plan. For vindmøllerne i parkens
perimeter stilles krav om kraftigere lysafmærkning, se ”Tabel
4.4 Lysafmærkning af havmølleparker på havet”.
Lysafmærkningen af havmølleparken er visualiseret på fotos optaget om natten fra to standpunkter, se visualiseringerne 05 Nat fra Røsnæs Strandpark og 11 Nat fra Sejerø Havn.

Afmærkning for sejladssikkerhed
Af hensyn til sejladssikkerheden vil bunden af tårnet, de nederVWHPHWHUY UHPDOHWJXOVH¿JXU/\VDIP UNQLQJIRU
OXIWIDUWVRJVHMODGVVLNNHUKHG+HUSnVNDODQJLYHVLGHQWL¿NDWLonsnumre på vindmøllerne med en meter høje sorte tal. Endvidere skal havmøllerne 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 fem sømil (cirka 9,3 km). Den præcise udformning og
placering vil blive fastsat af Søfartsstyrelsen. Reference /17/

4.3.3 Arealinteresser
For projektets landanlæg er forskellige arealinteresser baseret på gældende kommunal og national planlægning. Arealinteresserne er beskrevet i den tekniske baggrundsrapport om
Arealinteresser. Reference/5/

4.4 Andet grundlag
Der er mange faktorer, som har betydning for objekters synlighed over havet. I modsætning til synligheden på land, hvor
landskabsformerne, bevoksning og bebyggelse hurtigt begrænser synligheden, er der på havet frie udsynsmuligheder.

Anmeldelse

Metrologisk sigtbarhed

Vindmølleprojekter, som omfatter vindmøller på 100 meters toWDOK¡MGHHOOHUPHUHRYHUKDYRYHUÀDGHQVNDODQPHOGHVWLO7UD¿NVW\UHOVHQ Luftfartsloven § 67a). Opførelsen af anlægget må
LNNHSnEHJ\QGHVI¡UGHUDI7UD¿NVW\UHOVHQHUXGVWHGWDWWHVW
om, at hindringen ikke skønnes at ville frembyde fare for luftWUD¿NNHQVVLNNHUKHG

'HQ0HWHRURORJLVNHVLJWEDUKHGGH¿QHUHVL'0,¶V+nQGERJIRU
vejrobservationer (1995) som ”Den maksimale horisontale afstand i hvilken et sort objekt af en udstrækning på mellem 0,5
og 5 grader kan ses - og identi¿ceres - mod en lysspredende
baggrund (himmel, tåge, etc.) ved normale dagslysforhold”.
Reference /18/
Står mange vindmøller imidlertid samlet, som i dette tilfælde, vil synligheden øges. En stor udbredelse af havmølleparNHQSnYLUNHUHQVW¡UUHGHODIV\QVIHOWHWPHQVÀHUHYLQGP¡OOHU
i dybden forstærker synligheden. Reference /19/

Luftfartsafmærkning
I bestemmelser for luftfartsafmærkninger af vindmøller, BL
 EHVNULYHV NUDY WLO DIP UNQLQJ L IRUKROG WLO À\WUD¿NNHQ

I DMI’s sigtbarhedsstatistik er der registreret fem forskellige sigtbarhedsforhold, foruden dage uden sigtbarhedsdata:

Figur 4.1 Lysafmærkning for luftfarts- og sejladssikkerhed
Skitse af lysafmærkning for luftfarts- og sejladssikkerhed for 10 MW-vindmøller i opstillingens hjørner og knæk.

 0HJHWJRGVLJW!HOOHU NP
 *RGVLJWNP
 0RGHUDWVLJWNP
 'nUOLJVLJWNP
 7nJHNP
Tåge og dis er skyer, som når helt ned til jorden. Når sigtbarheden er under en kilometer, tales der om tåge, ellers er
der tale om dis.
Der er udarbejdet sigtbarhedsstatistik for Kattegat baseret
på målinger fra Fornæs Fyr i perioden 1996-1999 samt målinger fra Anholt Havn i perioden 2001-2006, se diagram 4.1.
Statistikken viser, se ”Diagram 4.1 Sigtbarhedsstatistik for
Kattegat”, at der i disse perioder årligt var cirka 50 dage eller 13,6 % af tiden, hvor der var meget god sigt - det vil sige
sigtbarhed ud over 19 kilometer. Og her skal man vel og mærke være opmærksom på, at der tales om sorte objekter, som
VNDONXQQHVHVRJLGHQWL¿FHUHV+LPPHOJUnYLQGP¡OOHUYLOY re sværere at se. For sommermånederne juni, juli og august
udgør dage med god sigt 18,5 dage eller 20,1 % af tiden. Reference /18/

DAG

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

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

Jordens krumning
På store afstande har jordens krumning betydning for synOLJKHGHQDIKDYP¡OOHUQHVH¿JXU+YLVPDQVWnULVWUDQGNDQWHQVnHQV¡MHQK¡MGHHUWRPHWHURYHUKDYRYHUÀDGHQ U¡G
pind), vil horisonten 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 vindmølletårnet forsvinder bag horisonten (objekt B). Jo længere væk, de står fra betragtningspunktet, jo mere vil være skjult.
Havmøllerne 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. Reference: Pythagoras læresætning, hvor det forudsættes jorden diameter
at være 12.750 km. Reference /20/

Lysets brydning
Lysets brydning har også betydning for sigt over havet. Lysets
stråler brydes i kurver, som krummer cirka 1/7 af jordens krum-

Lysafmærkning for sejlads

Tabel 4.4 Lysafmærkning af havmølleparker på havet
Havmøllehøjde
(meter)

Placering i park

Antal lys / placering

Intensitet

Signaltype

100-150

Perimeter, knæk
og hjørner

2 / top

Middel

Synkront blinkende (20-60 fpm*) Rødt

Øvrige

2 / top

Lav

Fast 24 timer i døgnet

Rødt

10 A

Perimeter, knæk
og hjørner

2 / top - dag

Middel

Synkront blinkende (20-60 fpm)

Hvidt

20.000 A

2 / top - nat

Middel

Større end 150,
se figur 4.1

Generelt, sejladssikkerhed

Farve

Candela Type
(cd)
2.000 B

Synkront blinkende (20-60 fpm)

Rødt

2.000 B

3 / mellemniveau Lav

Fast 24 timer i døgnet

Rødt

32 B

Øvrige

2 / top

Lav

Fast 24 timer i døgnet

Rødt

Perimeter, knæk
og hjørner

Skal lyse ud af
parken, nat

Synligt 5
sømil

Synkront blinkende (18 fpm)

Gult

Belysning af vindmøllernes ID-nr.

Vender bort fra
kysten

Dæmpet og afskærmet

-

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

*fpm: flash pr. minute, **Værdi oplyst af Søfartsstyrelsen Reference /15/, *** F1: Blink, der gentages regelmæssigt
Værdier fra BEK 1083 af 20/11/2009: Bekendtgørelse om søvejsregler
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ning, og derfor vil lysets brydning betyde, at man kan se lidt
længere, end de teoretiske beregninger viser. Reference /20/

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, formindskes 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 have 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 under særlige forhold fremstå med en 100 % kontrast til baggrunden og hermed have maksimal synlighed. Reference /21/

Møllevingernes rotation
Møllevingernes rotationer har også betydning for synligheden
over vandet. Bevægelserne vil i højere grad end stationære
elementer fange øjet. Store vindmøller på 3-10 MW vil have
en meget langsom rotation, der gør dem mindre iøjnefaldende en mindre vindmøller.

Andre elementer
Det kan være svært at vurdere størrelsen og afstanden til et
objekt på havet, hvis der ikke er øvrige elementer at sætte

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.

Undersøgelsesområdet

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

størrelsen i relation til. Dette er tilfældet for vindmøller, som
står på åbent hav.
I Sejerø Bugt er der imidlertid forholdsvist kort til kysterne både på Sjælland, Sejerø og Samsø. Derfor vil Sejerø Bugt
Havmøllepark ofte opleves i samspil med modstående kyster,
og derved vil der ofte være elementer på land at sammenligne vindmøllernes størrelser med.

25,0

Ingen observationer
Meget god sigt

20,0

God sigt
15,0

Havmølleparken skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde og skal etableres med en installeret effekt
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 havmøl-

Moderat sigt
Dårlig sigt

10,0

Figur 4.2 Illustration af Jordens krumning

Tåge
5 km

5,0
Øjenhøjde
2 moh

Objekt A

horisont

Objekt B
synligt fra øjepunkt

0,0

skjult fra øjepunkt

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Diagram 4.1 Sigtbarhedsstatistik for Kattegat
Sigtbarhedsstatistik for Kattegat 1996-1999 og 2011-2006 i gra¿sk form. Reference /18/
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Dec

Jorden

Snit, der illustrerer, hvad Jordens krumning betyder for synligheden af objekter på lang afstand. Skitsen er ikke målfast.

leparken skal realiseres, vil først blive afgjort, når VVM-redegørelsen foreligger og en mulig koncessionsaftale er indgået.
)¡UVWKHUHIWHUYLOSURMHNWHWVHQGHOLJHXGIRUPQLQJEOLYHGH¿QHUHW

Vindmølletype og antal
Der er i denne rapport om de visuelle konsekvenser arbejdet
med to typer havmøller, som præsenterer worst case for antal og højde på vindmøllerne 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 havmøllerne. Er der dis på billederne, er vindmøllerne alligevel tegnet skarpt op for at vise worst case.
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5 Eksisterende forhold
I det følgende beskrives de eksisterende forhold i kystforlandet
omkring undersøgelsesområdet med fokus på onshore forhold.
,N\VWIRUODQGHWRPNULQJXQGHUV¡JHOVHVRPUnGHW¿QGHVÀHUH
QDWXURJNXOWXUJHRJUD¿VNHDUHDOLQWHUHVVHUXGSHJHWLQDWLRQDle og kommunale plandokumenter. Den tekniske baggrundsrapport om arealinteresserne beskriver omfang og betydning
af disse forhold. Reference /5/
I forbindelse med den visuelle påvirkning af de omkringliggende landskaber er det særligt de landskabelige interesser, i
form af bevaringsværdige og større uforstyrrede landskaber,
geologiske interesser samt påvirkning af kystnærhedszonen,
GHUHUIRNXVSnLGHQQDWXUJHRJUD¿VNHDQDO\VH,GHQNXOWXUJHRJUD¿VNHDQDO\VHEHVNULYHVNXOWXUPLOM¡HURJNXOWXUKLVWRULVNH
og rekreative interesser.
Foto 5.1 Røsnæs’ nordkyst øst for fyret .

 1DWXUJHRJUD¿VN
analyse
5.1.1 Landskabet
Landskabet omkring undersøgelsesområdet er i høj grad formet af istidernes modelleren af landskabet ved isfremstød og
nedsmeltning samt menneskets påvirkning ved inddæmning, se
kort 5.1. Kysterne omkring undersøgelsesområdet er i stadig
forandring, og bølger og strøm former, nedbryder og opbygger.

Geologiske interesseområder
De geologiske interesser i området er af international betydning, og det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer og
deres indbyrdes overgange og sammenhænge fortsat fremtræder klart i landskabet, og at der fortsat er gode muligheder for at iagttage og overskue den landskabelige helhed fra
gode udsigtspunkter. Reference /7/.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er et op til tre kilometer bredt bælte fra
kysten og ind i landet. Størstedelen af karakterområderne er
omfattet af udpegningen.
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 Vurdering.

Særligt værdifulde landskaber
3nÀHUHDI¡HUQHRJGHN\VWODQGVNDEHUGHURPJLYHUSURMHNWRPrådet, er der udpeget landskaber, som er vurderet særligt værdifulde, se kort 5.2. De særligt værdifulde landskaber udgøres i Kalundborg Kommune af karakteristiske og oplevelsesrige landskaber
af høj kvalitet, det vil sige landskaber, som kombinerer natur- og
NXOWXUJHRJUD¿VNHLQWHUHVVHUPHG VWHWLVNHODQGVNDEVRSOHYHOVHU
I havmølleparkens nær- og mellemzone drejer det sig om Røsnæs og Asnæs, Saltbæk Vig, hedearealet Vesterlyng og alle øerne.
16

Påvirkningen fra havmøllerne vil udelukkende være visuel.
Påvirkningen er visualiseret og vurderet i kapitel 6 Fremtidige forhold og vurderet i kapitel 8 Vurdering. Landanlæggenes
påvirkning af særligt værdifulde landskaber er beskrevet i kapitel 7 og vurderet i kapitel 8.

Større uforstyrrede landskaber
En stor del af kysten og tilstødende farvande på Sjællandssiden er udpeget som større uforstyrret landskab, se kort 5.2.
Større uforstyrrede landskaber skal så vidt muligt friholdes
for store og/eller støjende anlæg samt støjende aktiviteter.
Hvis et større anlæg nødvendigvis må placeres i et uforstyrret landskab, skal anlægget udformes, således at det ikke påvirker landskabets karakter og oplevelsesmuligheder negativt.
Undersøgelsesområdet berører ikke udpegningen og er derfor ikke i strid med retningslinjerne. De planlagte havmøller
står dog umiddelbart nord for udpegningen og må forventes 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 Vurdering. Landanlæggenes påvirkning af større uforstyrrede landskaber er beskrevet
i kapitel 7 og vurderet i kapitel 8.

5.1.2 Omkringliggende farvande
Sejerø Bugt Havmøllepark skal placeres inden for et ca. 60 km2
stort undersøgelsesområde beliggende nord for Kalundborg
FLUND¿UHNPIUDN\VWHQ9DQGG\EGHQLRPUnGHWYDULHUHUPHOlem 15 og 25 meter. Langs undersøgelsesområdets nordøstlige rand er vanddybden mellem 10 og 15 meter. Reference /16/
+DYP¡OOHSDUNHQYLOSnYLUNHRSOHYHOVHQDIÀHUHIDUYDQGHVHW
fra kyster, kystforlande og øer samt fra fartøjer omkring undersøgelsesområdet. Vindmøller eller andre tekniske anlæg plaFHUHWWLOKDYVEOLYHUPHJHWW\GHOLJHSnGHQnEQHXEHU¡UWHÀDde. På dette sted er der imidlertid ofte visuel kontakt til omkringliggende øer og kyster.
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Farvandet omkring undersøgelsesområdet benyttes af lystog fritidssejlere. Søkabler kan skabe midlertidige barriereeffekter og restriktioner i forbindelse med etablering, som kan væUHWLOJHQHIRUHNVHPSHOYLVVHMODGVURQLQJO\VW¿VNHULRJMDJW
Det er tilladt at sejle gennem havmølleparken når anlægsarbejdet er afsluttet og havmølleparken er i drift. Reference /5/

Sejerø Bugt
Sejerø Bugt omfatter havområdet mellem Sjællands Odde og
Røsnæs. Området afgrænses mod øst af kysten ved Odsherred og mod vest af Samsø Bælt. I midten ligger Sejerø. Undersøgelsesområdet for havmølleparken ligger mellem Sejerø
og Røsnæs med henholdsvis 5,6 kilometer til Sejerø og 4,2 kilometer til Røsnæs. Reference /22/
Nekselø og Sejerø deler naturligt bugten i to farvandsområder. Den fremherskende dybde er 5-15 meter. Reference /23/
I farvandet mellem Sejerø, Nekselø og Havnsø er der jævnlig
I UJHWUD¿N6HNRUW)UDN\VWHUQHODQJV6HMHU¡%XJWHUGHU
oftest visuel kontakt til modstående kyster på Røsnæs, Nekselø, Sejerø og Ordrup Næs.

Nekselø Bugt
Nekselø Bugt udgør farvandet mellem Nekselø og Odsherred
med vanddybder på ned til 10 meter. Afgrænsningen mod øst

Foto 5.2 Røsnæs kyst umiddelbart øst for Røsnæs Havn.
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udgøres af kystlinjen fra den sydlige spids af Odsherredbuerne til Havnsø. Reference /23/. Her er tale om et øhavslandskab
med begrænset sigt til åbent hav med fri horisont.

Samsø Bælt
Farvandet mellem Samsø og Sejerø Bugt - Samsø Bælt - forbinder Kattegat og Storebælt og er dermed vigtig for søfarten mellem de indre og ydre danske farvande. Reference /23/
En over 30 meter dyb rende sikrer passage gennem farvanGHW+HUHUI UJHWUD¿NEODQGWDQGHQPHOOHP.LHORJ2VORKKY
Göteborg, og syd om Samsø passerer færgen mellem Kalundborg og Kolby Kås.
På havet syd for Samsø står ti havmøller på 2,3 MW, hvoraf
den nærmeste står cirka 3,6 km fra kysten.

Kalundborg Fjord
Kalundborg Fjord er afgrænset af den markante randmoræne
på Røsnæs mod nord og Asnæs mod syd. I bunden af fjorden
ligger Kalundborg, og Asnæsværket er her meget markant. Fra
Kalundborg er der færgefart til Kolby Kås på Samsø. Den fremherskende vanddybde i fjorden er 10-15 meter. Der er en Blå
Flag-badestrand ved Gisseløre inderst i fjorden på Røsnæssiden. Se kort 5.4.

5.1.3 Karakterområderne
Undersøgelsesområdets omgivelser er opdelt i karakterområder,
hvoraf tre er øerne Nekselø, Sejerø og Samsø. Karakterområderne
er baseret på Kalundborg og Odsherred Kommuners landskabskarakterområder og omfanget af kystforlandet. Reference /11/

Kalundborg
Kalundborg ligger i undersøgelsesområdets nær- og mellemzone. Byen ligger primært på den sydlige skråning af Røsnæs
i bunden af Kalundborg Fjord. Byen orienterer sig mod fjorden
mod syd væk fra undersøgelsesområdet, men der kan være
højtliggende punkter øverst på randmorænen over 60 meter
over havet, hvorfra man vil kunne se havmøllerne i horisonten, hen over Røsnæs.

Asnæs
Området omfatter Asnæs og det inderste af Kalundborg Fjord,
syd for Kalundborg. Asnæs er et morænelandskab med kystklinter på den sydlige side af den øst-vest-gående halvø, og
HQPHUHEO¡GRYHUJDQJIUDODQGEUXJVÀDGHQWLOGHQVWHQI\OGWH
VWUDQGSnQRUGVLGHQ+DOY¡HQHUHQODQJVWUDNWIRUKROGVYLVÀDG
bakke. Der er mindre morænebakker på halvøen men ikke i

Foto 5.3 Saltbæk Strand (Karakterområde Spangsbro).

N
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et omfang, der landskabeligt set er sammenligneligt med Røsnæs. Den inderste del af fjorden er marint forland.
Terrænet er ikke nær så dramatisk som på Røsnæs - højeste
punkt på Asnæs er 21 meter over havet, og umiddelbart syd
for Kalundborg stiger det til cirka 30 meter over havet. Kyststrækningen på nordsiden er cirka 9 km indtil Asnæsværkets
områder, og der er cirka syv km over fjorden til Røsnæs på det
bredeste sted. Hele området er omfattet af kystnærhedszonen, og der er udsigt til hav på alle sider. Det vil primært være fra højdepunkter i området, at der kan være visuel kontakt
til de planlagte havmøller.
Den vestligste del af Asnæs, til og med Forskoven, indgår
i det store uforstyrrede landskab i Kalundborg Kommune, og
størstedelen af karakterområdet er udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Røsnæs
Karakterområdet omfatter den nordvendte del af den langstrakte randmorænebakke, som strækker sig som en halvø ud
i Samsø Bælt mellem Kalundborg Fjord, Sejerø Bugt og Saltbæk Vig. Området er sammen med Sejerø det karakterområde, som ligger nærmest undersøgelsesområdet, og som derved vil være udsat for den mest markante visuelle påvirkning.
Randmorænen er dannet af Storebæltgletsjeren for 15-20.000
år siden og fortsætter under vandet via Røsnæs Rev til HindsFoto 5.4 Udsigt over kysten langs Saltbæk Vig set mod nordøst.
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holm på Fyns Hoved. Morænebakken hæver sig op over 60
meters højde med tyngden på den sydlige halvdel. Sydsiden
af bakkekammen falder brat ned mod Kalundborg Fjord, mens
den nordlige del falder jævnt ned mod Saltbæk Vig og Sejerøbugten. Der er kystskrænter på begge sider af halvøen, hvor
havet har ædt sig ind i landskabet. De er lavest på nordkysten, som er bedre beskyttet mod havets erosion end sydkysten. Hele Røsnæs er omfattet af kystnærhedszonen, men det
er fra den nordlige side af bakkekammen, at den primære visuelle kontakt til havmølleparken vil være. Herfra er der udsigter over Sejerøbugten og Samsø Bælt, og man vil kunne se
kysterne på Sejerø og Samsø.
Hele Røsnæs er en del af det større uforstyrrede landskab
langs Sejerøbugtens kyster. Dertil kommer kommunale udpegninger af bevaringsværdige landskaber samt nationale geologiske interesser.

Spangsbro
Karakterområdet følger sommerhusområdernes udbredelse
langs kysten og det bagvedliggende kystforland. Området afgrænses terrænmæssigt af Røsnæs’ randmorænelandskab i
vest og Saltbæk Vig i øst.
Morænelandskabet i området har enkelte steder dødisrelief,
og i den østligste del er der klitlandskab ved kysten. Området
er generelt lavtliggende, og Tranemose Grøft afvander en del

af de lavest liggende områder, hvor der også er en del mindre
søer, moser og engpartier.
Det meste af området ligger i kystnærhedszonen. Kysten
vender mod nord ud til Sejerø Bugt, og størstedelen af kyststrækningen i området er overdrev og strandeng. Selve stranden er sand- og stenstrand med bagvedliggende klitter. I bagODQGHW¿QGHVHQNHOWHPLQGUHPHQVWHMOHPRU QHEDNNHU¡VWIRU
Kalundborg med højdepunkter op mod 50 meter over havet.
.\VWHQHUGHQSULP UHNRQWDNWÀDGHPRGXQGHUV¡JHOVHVRPrådet. Stranden er en sten- og sandstrand med lave klitter eller
kystklinter med stenstrand forneden. Fra stranden kan man se
kysterne omkring Sejerøbugten, på Sejerø og på Samsø. Fra
Saltbæk Strand er der cirka 6,7 km til undersøgelsesområdet
mod nord. Fra badestrandene er der etableret mindre badeEURHUÀHUHVWHGHURJ6DOWE N6WUDQGHUWLOGHOW'HW%On)ODJ
Størstedelen af området er en del af et større uforstyrret
landskab langs Sejerø Bugt, og området favner geologiske interesser både omkring Røsnæs og Saltbæk Vig.

Saltbæk Vig
Karakterområdet omfatter selve Saltbæk Vig, den bagvedliggende Bregninge Hedeslette og den sydvestlige del af Alleshave. Området afgrænses terrænmæssigt af morænebakkerne omkring Svebølle, randmorænen Bjergsted Bakker og mod
nordøst af morænebakkerne ved Eskebjerg.

Foto 5.5 Vesterlyng set mod nordvest. Sejerø anes i horisonten.
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Saltbæk Vig er en 40 km2 stor lagune omgivet af rørskov og
strandeng og mod Sejerø Bugt begrænset af krumodde- og
strandvoldssystemer. Geologisk udgør vigen den ydre, druknede del af Bregninge Hedeslette. Reference /23/ Tangen Vrøj er
geologisk set dannet sent. Den har omdannet Saltbæk Vig til
en lagune, som senere hen er forsøgt inddæmmet uden held.
Bregninge Hedeslette er dannet af smeltevand fra gletsjeren,
som dannede Bregninge Bakker. Hedesletten er medtaget, fordi den
geologisk set har sammenhæng med Saltbæk Vig, og den visuelle
SnYLUNQLQJIUDKDYP¡OOHSDUNHQNDQQnODQJWLQGLGHWÀDGHWHUU Q
Selve kysten er primært orienteret mod nord og øst. Saltbæk
Vig er privatejet og beskyttet naturområde, og adgangen hertil er
forbudt for offentligheden. Udsigtspunkter langs kysten vil påvirkes
visuelt af de nye havmøller. Herfra vil man også kunne se modstående kyster på Sejerø, Nekselø og Samsø. De nordvendte dele af
kysten eroderes af havet, og materialet afsættes på nordøst-siden
i sandrevler, som langsomt lukkes til og føjer nyt land til fastlandet.
Saltbæk Vig er en del af det store uforstyrrede landskab og
har landskabelige interesser, mens Bregninge Hedeslette har
geologiske interesser.

Vesterlyng
Området omfatter kyststrækningen mellem Alleshave og halvøen Stold vest for Havnsø. Dertil kommer det bagvedliggende landskab mellem Eskebjerg og Føllenslev og det bakkede

dødislandskab, hvorfra der kan være udsigt over kystforlandet. Størstedelen af området ligger i kystnærhedszonen og i
undersøgelsesområdets mellemzone.
Vesterlyng består af marint forland og klitlandskab, og det bagved liggende landskab er et småbakket morænelandskab, som
hæver sig til højdepunkt 84 meter over havet ved Lindebjerg.
Fra kysten kan man se til Nekselø, Sejerø og muligvis Samsø
på dage med god sigt. Fra bunden af den lille bugt ud for Vesterlyng er der cirka 12,8 km til undersøgelsesområdet. Kysten er primært nordvestvendt, og stranden er sandstrand med bagvedligJHQGHNOLWWHULÀHUHU NNHUPHGYnGHHQJHLPHOOHP9HVWHUO\QJ
er dannet på hævet havbund og er en mosaik af hede, græsland,
strandeng, enekrat, eroderede klitter og sandstrand. Området er
fredet, ligesom det indgår i det store uforstyrrede landskab omkring Sejerø Bugt. Stold og Ægholm anvendes som skydeterræn
og er afspærret. Tranevejles tilstødende strandenge er gennemskåret af kanaler, som af og til oversvømmes af saltvand.
De stadig aktive parabelklitter udgør en del af grundlaget for
udpegning af geologiske interesser i området.
Der er både uforstyrret landskab og øvrige landskabelige interesser i området.

Havnsø og Nekselø Bugt
Det meste af området ligger i kystnærhedszonen. Området omfatter kyststrækningen fra Tranevejle over Havnsø op til Sand-

Foto 5.6 Udsigt over rørsumpen til Nekselø ved Sanddobberne Camping.
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dobberne og afgrænses mod nord af Bjergene og Vejrhøjbuen.
Kystforlandet strækker sig over grænsen til fjernzonen over
landbrugslandet og det stigende terræn op mod Hørve. Mod syd
afgrænses området af terrænet ved Føllenslev og Ondebæk.
Området er geologisk set et morænelandskab med dødisrelief. Nordligst ved Sanddobberne er der marint forland og klitlandskab. Terrænet er storbølget og ikke så dramatisk, dog
stigende mod sydøst med højdepunkter vest for Hørve. Undtaget herfra er Dragsholm, som ligger på en landtange i det
marine forland.
Fra Havnsø er der cirka 14 km, mens der fra Sanddobberne
er cirka 17 km til undersøgelsesområdet.
Kysten er primært orienteret mod nordvest, og herfra er
der ganske kort til Nekselø og også sigt til Sejerøs kyster. Øst
IRUKDYQHQHUGHUHQVPDOVDQGVWUDQGRJÀHUHVWHGHUHUGHU
etableret små stenhøfter. Sommerhusområderne er udbygget
til ganske få meter fra vandkanten, kun Strandvejen adskiller sommerhusene fra stranden. Sanddobberne er en barrierekyst, hvor der på indersiden er opstået et tilgroningslandskab med rørsump.
Nekselø Bugt og omliggende kyster er en del af det store
uforstyrrede landskab omkring Sejerøbugten. Store dele af
kystnærhedszonen er omfattet af landskabelige interesser, og
en stor del er omfattet af geologiske interesser af international interesse – Odsherreds glaciale landskabsserie.

Foto 5.7 Udsigt fra Vejrhøj mod sydvest.

Ordrup Næs og Vejrhøjbuen

Nekselø

Området ligger i Odsherred Kommune og omfatter den sydligste del af Vejrhøjbuen, kystområderne ved Knarbos Klint og
Ordrup Næs. Området ligger i udkanten af undersøgelsesområdets mellemzone, og korteste afstand fra tippen af Ordrup
Næs er cirka 15 km. Vejrhøjbuen er en del af det omfattende
geologiske interesseområde i Odsherred, og med højdepunkt
121 meter over havet er den det absolut mest markante landskabselement i undersøgelsesområdets omgivelser. Randmorænen falder jævnt til begge sider. Ordrup Næs ligger som en
tange ud i havet og er ligeledes en (mindre) randmoræne. Mellem de to er der en smeltevandsdal. Mod kysten rager klinterne højt op, der hvor havet til stadighed bearbejder kysten. Kysten er op til 20 meter bred og består af sand og større sten.
Kystforlandet omfatter i denne forbindelse landskabet op til
randmorænens højeste punkter. Kysten er vestvendt, bortset
fra den yderste del af Ordrup Næs. Fra kysten og det bagvedliggende randmorænelandskab er der udsigt over Sejerø og
1HNVHO¡%XJWHURJGHQY VHQWOLJVWHNRQWDNWÀDGHPRGXQGHUsøgelsesområdet er netop disse vestvendte udsigtspunkter.
Dele af området er en del af det større uforstyrrede landskab langs Sejerøbugtens kyster. Dertil kommer kommunale
udpegninger af bevaringsværdige landskaber samt nationale
geologiske interesser.

Nekselø ligger mellem Sejerø og Odsherred 16 km nordøst for
Kalundborg. Karakterområdet omfatter hele øen, som ligger i
undersøgelsesområdets mellemzone cirka ti kilometer øst for
undersøgelsesområdet. Øen måler 3,7 kilometer i længden, og
er ikke mere end cirka en kilometer bred på det bredeste sted.
Alligevel hæver Nekselø sig 41 meter over havet på det højeste
punkt. Øen er dannet som randmoræne, og den sydlige spids
er tidligere havbund og hæver sig knap en meter over havet.
Øen ligger tilnærmelsesvis nord-syd, og vestkysten, som
vender mod undersøgelsesområdet, er en markant klintekyst,
PHGVnNDOGWHInUHVWLHUPHGWUDSSHIRUPHWSUR¿OGDQQHWDIHQ
kombination af jordskred og græssende dyrs færdsel. Herfra
vil der være cirka ti km til havmøllerne, og der vil være sigt til
både Sjællands kyster, Sejerø og på dage med høj sigtbarhed
Samsø. Hele øen er omfattet af kystnærhedszonen og udpegning af bevaringsværdige landskaber. Desuden er øen omfattet af det større uforstyrrede landskab, som omfatter Kalundborg Kommunes nordvendte kyster.

lig retning. Den midterste del af øen mellem morænebakkerQHHUPDULQWIRUODQGRSVWnHWYHGODQGK YQLQJRJDÀHMULQJHU
DIVHGLPHQWHU'HQÀDGHODQGEUXJVÀDGHDIYDQGHVDINDQDOHU
På begge sider af øen rejser morænebakkerne sig til op mod
30 meter over havet.
Hele øen ligger i kystnærhedszonen. Kystforlandet omfatter
størstedelen af øen på sydvestsiden af Sejerøvej, som forbinder
bebyggelserne på de nordøstlige morænebakker. Øen er knap to
kilometer bred og cirka 11 kilometer lang. Den ligger cirka 5,6
kilometer nordøst for undersøgelsesområdet og ni kilometer fra
nærmeste punkt på Sjællands Kyst, halvøen Ordrup Næs. Det vil
primært være fra de sydvestvendte kyster, at der vil være visuel
kontakt til havmølleparken. Herfra vil man også kunne se kysterne på Røsnæs, Samsø og Fyn, dog afhængig af sigten over havet.
Der er kystskrænter langs store dele af kysten, vekslende
med hævet havbund som sandstrand på op til 10-15 meters
EUHGGH RJ ÀHUH VWHGHU HU GHU HWDEOHUHW PLQGUH VWHQK¡IWHU
Øens nordspids er en høj klint, hvorpå Gniben Fyr er placeret.
Hele øen er af Kalundborg Kommune udpeget som bevaringsværdigt landskab, og dele af øen er geologisk interesseområde.

Sejerø

Samsø

Karakterområdet omfatter hele øen, som ligger lidt over fem
km nordøst for undersøgelsesområdet. Sejerø består af to
serier morænebakker, som ligger parallelt i nordvest-sydøst-

Karakterområdet omfatter den østlige del af sydøen, som breder sig over mellem- og fjernzonen cirka 17 km vest for underV¡JHOVHVRPUnGHW6DPV¡VWHUU QP VVLJHSUR¿OWHJQHVVRP

Foto 5.8 De såkaldte fårestier på Nekseløs vestkyst.

Foto 5.9 Vestkysten på Sejerø.
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et randmorænelandskab, dannet under sidste istid ved isfremstødet i bælthavet. Enkelte steder langs kysten er der ved aflejringer opbygget marint forland.
Størstedelen af øen ligger lavere end 25 meter over havoverÀDGHQ0LGWSnV\G¡HQUHMVHUWHUU QHWVLJSOHWYLVLPRU QHbakker på op til 50 meter over havet. På randmorænen Nordby Bakker rager øens højeste punkt Ballebjerg 64 meter op
RYHUKDYRYHUÀDGHQReference /24+25/
Hele Samsø ligger i kystnærhedszonen, og kystforlandet breder sig ind til højdepunkter på midten af sydøen. Det meste af
øen er udpeget som områder med særlige landskabsinteresser, på nær midten af Sydøen. Reference /4/
Samsøs primære orientering er nord-sydlig, og den væsentOLJVWHNRQWDNWÀDGHPRGXQGHUV¡JHOVHVRPUnGHWHUV\G¡HQVFLUND
14 km østvendte kyster samt udsigter fra højtliggende punkter med frit udsyn. Kysten er primært sandstrand på op til 1015 meters bredde, og herfra er der mindst 17 km til undersøgelsesområdet.
Fra de østvendte kyster kan man - afhængigt af sigt over
Samsø Bælt – se modstående kyster på Røsnæs, Sejerø og
helt til Sjællands Odde.

 .XOWXUJHRJUD¿VNDQDO\VH
5.2.1 Arealinteresser
Rekreative interesser
De rekreative interesser omfatter særligt kyststrækningernes
mange badestrande, sommerhusområder og besøgsområder.
Se kort 5.4. Der er mange folk, som færdes i disse områder,
som vil blive visuelt påvirket af en havmøllepark i Sejerø Bugt.
De rekreative værdiers funktion bliver som sådan ikke påvirket af havmølleparken. Den visuelle påvirkning af de rekreative interesser er vurderet i kapitel 8 Vurdering.

Kulturhistoriske interesser
De kulturhistoriske interesser i opstillingsområdets omgivelser omfatter kulturmiljøer, hovedgårde og kulturhistoriske bevaringsværdier.
De nærmeste kulturmiljøer i forhold til projektområdet ligger
L.DOXQGERUJ.RPPXQH'HUHULNRPPXQHSODQHQXGSHJHWÀHre værdifulde kulturmiljøer, som ligger direkte ud til kysten. De

Foto 5.10 Asnæsværket set fra Valgmenighedsbakken øst for Kalundborg.
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kulturmiljøer, hvor den visuelle påvirkning må forventes at blive størst, er ved Saltbæk Vig, Sejerø og på spidsen af Røsnæs.
Ved opførelse af bygninger, tekniske anlæg m.v. i synlig kontakt med de udpegede kulturmiljøer, skal der vises særlige hensyn over for områdets oplevelses- og fortælleværdi.
Kulturmiljøerne berøres ikke fysisk af de planlagte havmøller, så påvirkningen af kulturmiljøerne er udelukkende visuel.
Den visuelle påvirkning af kulturhistoriske interesser er vurderet i kapitel 8 Vurdering.

Kirker
Kirkernes funktion som landmarks er generelt følsom over for
sløring eller skalamæssigt konkurrerende elementer, som kan
overtage denne funktion.
'HN\VWQ UHKDYP¡OOHUHULNUDIWDIGHUHVSODFHULQJRYHU¿UH
kilometer fra den nærmeste kyst på Sjælland og større afstande til kysten på Sejerø, på god afstand af kirkerne. De nærmeste kirker i forhold til projektområdet er Sejerø Kirke og Ulstrup Kirke på Røsnæs. Det er analyseret og vurderet i kapitel
8 Vurdering, om kirkerne bliver visuelt påvirket af havmøllerne.

Foto 5.11 Udsigt mod vest fra Vågehøj over spidsen af Røsnæs.

Kort 5.4 Rekreative interesser
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5.2.2 Karakterområderne
Kalundborg
Kalundborg ligger i bunden af Kalundborg Fjord og breder sig
på den sydlige del af bakkekammen på Røsnæs. Få steder breder den sig nordpå over bakkekammen, blandt andet ved byudviklingsområder i byens randzone, som ved Herredsåsen.
Særligt markant i Kalundborg er Asnæsværket, hvis skorstene, master og siloer kan ses vidt omkring.

Asnæs
To større fredskovsarealer, Vesterskov og Forskov, er de dominerende bevoksningsstrukturer på Asnæshalvøen, og begge skove har skovbryn helt ned til vandkanten til begge sider.
Jorden er intensivt opdyrket og adskilt af levende hegn i retvinklede markblokke ud fra begge sider af Asnæs Skovvej, som
opdeler området. Beplantede alléer fører ind til Lerchenborg,
som også har tilknyttet et større parkareal.
Der er ikke megen bebyggelse på selve Asnæs og, modsat
GHÀHVWHDIGH¡YULJHRPUnGHULQJHQVRPPHUKXVRPUnGHU%Hbyggelsen er tilknyttet hovedgårdene i området, hvoraf Lerchenborg Gods dominerer. Sydligst ligger en del bebyggelse
samlet langs Østrupvej.

Lerchenborgs herregårdslandskab, med alléer, stendiger,
skovbryn og store markblokke, dominerer halvøen og er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Yderst på Asnæs ligger Asnæs Dyrehave, som ligeledes er værdifuldt kulturmiljø. Her er
jorden ikke opdyrket, men fremstår som eng og hedearealer.
Lerchenborg Gods er udfordret som dominerende landskabselement af Asnæsværket, som er det altdominerende tekniske element i Kalundborg Kommune. Værkets mange master,
luftledninger, siloer og skorstene kan ses på lang afstand, og
luftledninger dominerer landskabet øst for værket. Vest for
Lerchenborg Gods står seks 3 MW-vindmøller, med totalhøjder på 130 meter.
Det meste af Asnæs er udpeget som besøgsområde og omfatter attraktive, rekreative områder tæt på Kalundborg. Der
er rekreative stier og en badestrand på nordkysten ved Havnemark.

'HUHUÀHUHPLQGUHODQGVE\VDPIXQGRJVSUHGWHJnUGEHE\Jgelser på Røsnæs, og ellers er bebyggelsen koncentreret i sommerhusområderne. Mod nord ligger Røsnæs Strandpark ved
kysten cirka 4,8 km syd for undersøgelsesområdet.
Spidsen af Røsnæs er fredet, og Røsnæsgården yderst på
Røsnæs er et stort afgræsset naturområde, som er et yndet
XGÀXJWVPnO2PUnGHWHUXGSHJHWEHV¡JVRPUnGHRJKHUHUXGODJWÀHUHUHNUHDWLYHVWLHU/HUFKHQIHOG+RYHGJnUGOLJJHULGHQ
sydligste del af området. Ulstrup Kirke ligger inden for 28 x
totalhøjden til undersøgelsesområdet, hvis der opstilles store
vindmøller på 220 meter.
Røsnæs Havn ved Nyby ligger på nordkysten, ud mod undersøgelsesområdet, og er en såkaldt øhavn, som er forbunGHWPHGIDVWODQGHWYLDHQPROH'HUHUÀHUHPLQGUHYLQGP¡Oler i området, og en mindre 50 kV højspændingsledning bevæger sig fra Nostrup syd om Kallerup og længere mod øst.

Røsnæs

Spangsbro

Der er få levende hegn og kun lidt sammenhængende bevoksning på Røsnæs, og det betyder, at der ofte er fri sigt over de
omkringliggende farvande. Bevoksningen er oftest tilknyttet
lavninger og sommerhusområderne. Røsnæs er intensivt opdyrket, bortset fra spidsen af halvøen, som afgræsses. En stor
del af kysten er beskyttet overdrev og strandeng.

De to sommerhusområder Svenstrup og Saltbæk ligger umiddelbart bag kysten, og hertil er knyttet sædvanlig bevoksning.
Bag sommerhusområderne breder Vollerup Skov sig i et større
E OWH6\GIRUGHQQH¿QGHV6DOWE N&DPSLQJ%HE\JJHOVHQL
området er ellers samlet i mindre landsbyer og spredte gårde.

Foto 5.12 Udsigt over karakterområde Spangsbro fra Valgmenighedsbakken ved Ubberup
Her visualiseret 10 MW-vindmøller.
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Foto 5.13 Udsigt fra Alleshavevej (karakterområde Saltbæk Vig) mod Krageø og Saltbæk Vig
Her visualiseret 10 MW-vindmøller.

Bevoksning afgrænser overgangen til Saltbæk Vig, hvortil der
ikke er visuel kontakt, medmindre man kommer højt op i terrænet i baglandet. En større del af området opdyrkes, og der
er få levende hegn i området. Det bakkede landskab og Vollerup Skov betyder imidlertid, at det er de færreste steder, der
er fri sigt over havet. Fra de markante morænebakker i baglandet kan der være sigt over kystforlandet til Sejerø Bugt.
'HUHUÀHUHPLQGUHYLQGP¡OOHULRPUnGHWRJHQPLQGUHN9
højspændingsledning bevæger sig syd om Kallerup og længere mod øst fra den eksisterende transformatorstation Røsnæs.
/DQJVVWUDQGHQHUGHUÀHUHHQJRJRYHUGUHYDUHDOHURJGHU
HUXGODJWÀHUHUHNUHDWLYHVWLHULVRPPHUKXVRPUnGHUQHRJODQJV
vandet.

Saltbæk Vig
Den fredede Saltbæk Vig er omkranset af bevoksning, og der
HUEHJU QVHWVLJWIUDRPJLYHOVHUQHWLOVHOYHYDQGÀDGHQ3n$Oleshavesiden er det mose- og engvegetation, som dominerer.
På den bagvedliggende hedeslette er der en del bevoksning,
særligt i tilknytning til Bregninge Å. Der er landsbymæssig bebyggelse i Viskinge, Løgtved og Bregninge og en større sommerhusbebyggelse ved Kaldred. Dele af hedesletten er intenVLYWRSG\UNHWRJÀHUHVWHGHUJUDYHVJUXV

Foto 5.14 Oplagring af joller ved sommerhusområderne på
Ordrup Næs.

Der er vedtaget planer om at rejse store vindmøller ved Store Løgtvedgård. I den sydligste del af området passerer en højspændingsledning og Kalundborgvej gennem området, og der
er planer om udvidelse af både motorvejen mod Kalundborg
og højspændingsledningen på denne strækning.
Der er kulturhistoriske interesser omkring Saltbæk Vig på
grund af inddæmningsprojektet med tilknyttet byggeri, og omkring Alleshave på grund af udskiftningsstrukturen.

Vesterlyng
Eskebjerg Vesterlyng er Sjællands største hedestrækning med
spredt enebevoksning. Det fredede område er indhegnet og afgræsses af fritgående heste og køer til gavn for lyng og lavtvoksende urter. Reference /26a/
Enghave Skov og bevoksningen i sommerhusområdet Eskebjerg sydøst for Vesterlyng danner en visuel barriere mellem
kystlandskabet og de bagvedliggende intensivt opdyrkede landbrugsjorde. Her er landskabet åbent med få, ofte transparente, hegn.
Der er ingen bebyggelse på selve Vesterlyng. Syd for Vesterlyng ligger sommerhusområdet Eskebjerg, og yderligere sydfor ligger byen Eskebjerg. Ellers er der samlet landsbybebyggelse i Føllenslev, Højsted og Favrbo. Omtrent i midten af området ligger hovedgården Algestrup Gods.
Flere 50 kV-højspændingsledninger og Rute 155 Kalundborgvej passerer områdets sydøstligste del, og der er planer om at
udvide den sydligste ledning til en 400 kV-forbindelse.
Eskebjerg Vesterlyng er privatejet, men offentligheden har
DGJDQJWLOKHOHRPUnGHWVRPHUHWSRSXO UWXGÀXJWVPnORJ
EHV¡JVRPUnGH+HUHUÀHUHNXOWXUKLVWRULVNHLQWHUHVVHULIRUP
DIJUDYK¡MHRJLRPUnGHWHUPDUNHUHWÀHUHUHNUHDWLYHVWLV\VWHPHU'HUHUOLJHOHGHVÀHUHEDGHVWUDQGHVRPNDQEHQ\WWHV
af besøgende. Fra strandene er der cirka 12 km til undersøgelsesområdet.

Havnsø og Nekselø Bugt
Der er meget begrænset bevoksning i området. Primært omNULQJ'UDJVKROP6ORWRJYHG(QJKDYH6NRY¿QGHVVW¡UUHVDPmenhængende bevoksningspartier. Dermed er der også tale
om et meget åbent landskab, uden for by- og sommerhusområderne, som omfatter Havnsø, Føllenslev og Vallekilde. MarkEORNNHQHSnODQGEUXJVÀDGHQHUVWRUHRJLQWHQVLYWRSG\UNHGH
Det meste af kysten på Odsherred Kommunes side er udpeget
som kulturmiljøer. Dragsholm Slot med tilhørende skov, Fruerlund, og alléer markerer sig kraftigt i herregårdslandskabet.
Sanddobbernes naturområde afgræsses og i tilknytning hertil ligger en campingplads og enkelte mindre sommerhusbe-

byggelser. Både øst og vest for Havnsø ligger sommerhusområder helt ud til vandet.
2PUnGHWHUHWYLJWLJWEHV¡JVRPUnGHPHGÀHUHEDGHVWUDQGH
og lokale samt regionale vandre- og cykelstier langs vandet.

Ordrup Næs og Vejrhøjbuen
En stor del af Næsset og nordvestligste del af Vejrhøjbuen er
bevokset af en række små og mellemstore skovområder som
Næsskov og Kårup Skov.
Oppe i Bjergene på Vejrhøjbuen er landskabet sammensat af
mange mindre landskabsrum, hvis inddeling følger det bakkede terræn tillige med infrastrukturen. Området opdyrkes ekstensivt med græsning og slåning.
Bebyggelsen i området er primært sommerhusbebyggelser
langs vandet. Stort set hele næsset er bebygget med sommerhuse. Disse er tæt omkranset af bevoksning, og området
fremstår som et lukket landskabselement. På den vestlige side af Vejrhøjbuen er der ligeledes sommerhusområder, som
er tæt beplantet og lukket i strukturen. Øvrig bebyggelse er
spredt og tilpasset terrænet.
Vindekilde Strandvej løber tæt på kysten, og herfra er der udsigt over Sejerø Bugt til Nekselø, ligesom der fra randmorænebakkerne er mange udsigtspunkter med sigt over Sejerø Bugt.
Der er udpeget kulturhistoriske interesser langs hele kysten,
RJ¡YHUVWSnEDNNHWRSSHQHSn9HMUK¡MEXHQVWnUÀHUHJUDYK¡je, som understreger landskabsoplevelsen. På Ordrup Næs er
udlagt både lokale og regionale vandre- og cykelstier.

Nekselø
Øen er fredet (1951 og 1985) på grund af sin specielle, artsrige vegetation samt landskabelige interesser, og øen er udpeget som besøgsområde og kulturmiljø. Klinterne på vestsiden
har en karakteristisk steppeagtig bevoksning med buske forPHWDIYLQGHQ3n¡VWN\VWHQ¿QGHVVWUDQGHQJHRJVNU QWVNRY
Den midterste del af øen er opdyrket, mens den nordligste og
sydligste del afgræsses.
Der er ingen samlet bebyggelse på øen, men fem spredte
gårde og enkelte husmandssteder, primært på østkysten. En
enkelt vej forbinder bebyggelsen i øens længderetning, mens
ÀHUHJDQJVWLHUI¡UHUUXQGWSn¡HQ

Sejerø
Der er meget lidt skov på Sejerø, men der er mange levende
hegn og kraftige krat, som inddeler landskabet i mange mindre
landskabsrum. Den lavtliggende del af øen afvandes via drænrender, og den sparsomme bevoksning på øen følger i mange
tilfælde disse. Det er primært de lavtliggende dele af øen, som
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RSG\UNHVPHQVPDUNEORNNHÀHUHVWHGHUODQJVN\VWHQKHQOLJger uopdyrkede eller afgræsses. Sejerby er den største by og
øens ”hovedstad”. Generelt ligger den samlede bebyggelse på
øen højt på morænebakkerne, mens gårdene ligger på grænsen mellem bakker og den hævede havbund. Endelig ligger der
spredt husmandsbebyggelse langs kysten.
Hele øen er udlagt som kulturmiljø på grund af sammenhængen mellem terræn og bebyggelse, som fremstår meget
oprindelig. Der er udpeget kulturhistoriske bevaringsværdier omkring Sejerby Kirke, som ligger inden for 28 x totalhøjden af 220 meter-vindmøller på kanten af undersøgelsesområdet. Fra kirkegården er der udsigt over vandet til undersøgelsesområdet.
Der er generelt meget få tekniske anlæg på øen og ingen
store vindmøller, som vil kunne opleves i samspil med den nye
havmøllepark.
Der er fem sommerhusområder på øen, hvoraf de to ligger
ved den sydvestvendte kyst på den nordlige del af øen.
'HUHUÀHUHEDGHVWUDQGHODQJVYHVWN\VWHQRJSn¡HQ¿QGHV
både campingplads, vandrerhjem og golfbane til glæde for de
PDQJHEHV¡JHQGH$IV UOLJHXGÀXJWVPnONDQQ YQHV*QLEHQ

Fyr fra 1852, men også Kongshøj, som når op over 30 meter
over havet, og Sejerøs sydspids.

Samsø
Der er begrænset bevoksning i området og ingen større sammenhængende fredskov, idet Brattingborg Skov ikke indgår.
Der er alléer, levende hegn og bevoksning tilknyttet bebyggelse og ellers en del mindre bevoksninger ved Samsø Golfklub.
Det åbne land er opdyrket, og mange steder kan markblokkenes form spores tilbage til udskiftningstiden.
%HE\JJHOVHQHUVDPOHWLÀHUHPLQGUHODQGVE\HURJ¡HQVE\zonebyer Tranebjerg og Ballen.
Der er udpeget kulturhistoriske interesser omkring Stauns
Fjord mod nord og Brattingsborg Hovedgård i syd.
3n6DPV¡HUGHUUHMVWÀHUHPLQGUHYLQGP¡OOHUKYRUDIGHK¡jeste er 77 meter. Vindmøllerne vil kunne ses i samspil med
de nye havmøller. Ballen Havn ligger ud mod undersøgelsesområdet, og herfra vil der være visuel kontakt til havmølleparNHQ'HUHUÀHUHLQWHUHVVHRPUnGHUODQJV¡VWN\VWHQKHUXQGHU
golfbane, campingplads og sommerhusområder. Dertil kommer
ÀHUHEDGHVWUDQGHRJHQF\NHOUXWHODQJVN\VWHQ

Foto 5.15 Visualisering af 10 MW-vindmøller set fra Sejerø Kirkegård.

5.3 Rumlige og visuelle
forhold, karakter og
sårbarhed
5.3.1 Karakterområderne
Kalundborg
0HGPLQGUHPDQEH¿QGHUVLJLE\HQVXGNDQWSnWRSSHQDI5¡Vnæs, vil byens primære orientering mod Kalundborg Fjord danne rammen for byens rumlige og visuelle forhold. På højderyggen kan man se ud over den nordlige del af Røsnæs, Sejerø Bugt og helt til Sejerø. Skalaen her er stor - der er højt
til himlen, og kystrummet er dominerende. Herfra er der visuel kontakt til undersøgelsesområdet. Se mere under karakterområde Røsnæs.

Asnæs
Herregårdslandskabets store skala, de store vindmøller og Asnæsværket præger Asnæs som den gennemgående karakter.
Specielt for dette område er, at der ikke er direkte sigt til Sejerø Bugt på grund af terrænet på Røsnæs. Havmøllerne kan
alligevel være synlige hen over Kalundborg Fjord og Røsnæs,
afhængigt af sigtbarhed.
Oplevelsen af kystlandskabet omkring Kalundborg Fjord og
den modstående kyst på Røsnæs er sårbar over for sløring, og
herregårdslandskabet er sårbart over for bebyggelse, bevoksning og anlæg, som kan forstyrre oplevelsen af dette.

Røsnæs
Røsnæs er kendetegnet ved begrænset sammenhængende
bevoksning og levende hegn, som sammen med et jævnt faldende terræn betyder, at der fra en stor del af området er visuel kontakt til havet. På nordsiden er bebyggelsen begrænset, bortset fra Røsnæs Strandpark, og området er som en del
af et større uforstyrret landskab, planmæssigt beskyttet mod
slørende bebyggelse.
Den åbne struktur på halvøens nordside giver, sammen med
kontakten til havet, området en stor skala. Den visuelle kontakt til havet er sårbar over for byggeri og slørende bevoksning.
Havmølleparken vil ikke påvirke denne sårbarhed. Den oplevelse, man får af kystlandskabet og havet, kan imidlertid påvirkes.
På det korteste sted er der omtrent 4,3 kilometer til undersøgelsesområdet fra nordsiden af Røsnæs, og havmøllerne vil væUHV\QOLJHLGHÀHVWHYHMURJVLJWEDUKHGVW\SHUERUWVHWIUDWnJH
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Spangsbro
2PUnGHWVVNDODHULODQGPLGGHOJUXQGHWGHRSG\UNHGHÀDGHU
PHGInOHYHQGHKHJQSnHQE¡OJHWWHUU QÀDGHPHGPDUNDQte bakketoppe, som kan forhindre de helt lange kig. Skalaen i
kystrummet er større. Det primære kendetegn for denne del
af kyststrækningen er de mange sommerhuse med den bagvedliggende skov, som forhindrer direkte kontakt mellem Sejerø Bugt og det bagvedliggende terræn.
De gode badestrande er af stor værdi for sommerhusgæsterne, og udsigten herfra over det åbne hav vil blive påvirket af den nye havmøllepark, afhængigt af sigten over vandet.

Saltbæk Vig
Hedesletten er sammensat af mange skalamæssigt mindre
landskabsrum, som opdeles af bevoksning, infrastruktur og
grusgrave. Skalaen omkring Saltbæk Vig er stor i det velafgrænsede landskabsrum og ved kontakten til omgivende farvand.
Der er stor forskel på karakteren omkring Hedesletten og
Saltbæk Vig, men terrænmæssigt er områderne sammenhængende. Karakteristisk for kystområdet er lagunekarakteren og
det faktum, at der ikke er adgang for offentligheden.
Saltbæk Vig er sårbar over for tilstandsændringer, der kan
SnYLUNHYDQGVWDQGHQLYLJHQ'HWÀDGHWHUU QSnGHQEDJYHGliggende hedeslette og den omfattende bevoksning har betydning for synligheden af de planlagte havmøller i Sejerø Bugt.

Vesterlyng
Selve Vesterlyng er et mellemskala landskab med udsigt over
havet og de mange mindre landskabselementer. Området er
rumligt afgrænset mod resten af karakterområdet blandt andet af bevoksning. Her dominerer landbruget og det stigende terræn.
Der kan være udsigter fra morænebakkerne i baglandet over
kystforlandet og Sejerø Bugt, og denne udsigt er sårbar over
for tilplantning og bebyggelse. Havmøllerne vil ikke sløre udsigterne, men vil påvirke disse på dage med sigtbarhed, som
gør det muligt at se havmøllerne.

Havnsø og Nekselø Bugt
Områdets vigtigste karakterer er Sanddobbernes hede- og
overdrevsarealer, sommerhusområderne omkring Havnsø samt
det bagvedliggende herregårdslandskab. Skalaen i området er
EODQGHWDIK QJLJWDIRPPDQEH¿QGHUVLJSnODQGEUXJVÀDGHQ
eller i by- og sommerhusområderne.
+DYP¡OOHUQHYLOY UHV\QOLJHIUDN\VWHQPHQÀHUHVWHGHUYLO
Nekselø optræde i udsigtens mellemgrund. Fra Havnsø er ud-

sigten over havet primært orienteret mod nord. Længere mod
øst drejer kysten. Der kan være udsigt over kystforlandet fra
højdepunkter i den sydøstligste del af området.

Ordrup Næs og Vejrhøjbuen
Vejrhøjbuens højde bidrager i sig selv til en storskalaoplevelse
af kystforlandet, hvorover der er fri sigt ud over bugten. Det
fragmenterede landskab skaber imidlertid landskabsrum med
mindre skala. I sommerhusområderne på næsset og på den
vestlige skråning har bevoksningen stor betydning for udsigter
over kystområderne og dermed havmøllernes synlighed. Ordrup Næs er omgivet af hav på tre sider, og landskabsoplevelser her er tæt knyttet til kystrummet og havet.
Karakterområdets markante udsigtspunkter er sårbare over
for sløring, og de geologiske formationers dominans i landskabsrummet er sårbar over for elementer, som kan true denne.

Nekselø
Det småbakkede og alligevel stærkt kuperede terræn og de
markante kystklinter giver øen karakter. Nekselø er en lille ø,
og skalaen er tilsvarende lille.
Fra områder med kontakt til den åbne kyst vil havets store skala påvirke landskabsoplevelsen. De nye havmøller kan
påvirke denne, og de markante kystklinters dominans i kystlandskabet.
Hele øen ligger i kystnærhedszonen, og havmøllerne, eller
dele af dem, vil være synlige fra det meste af øen. Der er cirka ti km til undersøgelsesområdet, og afhængigt af sigten over
havet vil havmølleparken kunne ses i samspil med kysterne på
Sjælland, Sejerø og Samsø.

Sejerø
Skalaen på øen er forholdsvis lille på grund af de mange levende hegn, som opdeler landskabet. Samtidig er der visuel kontakt til Sejerø Bugts store skala. Sejerøs nøglekarakteristika er
sammenhængen mellem terræn og bebyggelse, de mange levende og opdelende hegn samt kystens vekslen mellem kystklinter og hævet havbund.
Den nye havmøllepark er ikke en direkte trussel mod eksisterende strukturer men vil påvirke kontakten til og udsigten
over Sejerø Bugt. Havmølleparken placeres i et område, hvor
GHUHUYLVXHONRQWDNWWLOÀHUHRPNULQJOLJJHQGHN\VWHURJYLORItest opleves i samspil med disse. Havmøllerne vil være mere
eller mindre synlige fra hele øen, og fra en stor del af øen vil
de være synlige i deres fulde udstrækning, hvor der er fri sigt.
Udsigten fra Sejerø Kirke er sårbar over for forstyrrende elementer og skal vurderes.

Samsø
Skalaen i kystrummet omkring østkysten er stor, og der er
langt til både havmøllepark og modstående kyster. I kystforlandet er landskabets skala mellemstor svarende til det bølgede terræn, mellemstore vindmøller på land og markblokkenes størrelse.
Der er direkte sigt til havmølleparken fra østkysten på SamV¡$IVWDQGHQHURYHUNPRJYHMUOLJHWYLOKDYHVWRULQGÀ\delse på, hvor tydeligt havmøllerne vil kunne opleves. Afstanden betyder også, at den visuelle påvirkning af kystlandskabet vil være begrænset.

5.3.2 Synlighed om natten
+DYP¡OOHUQHYLOEOLYHO\VDIP UNHWDIKHQV\QWLOÀ\VLNNHUKHGHQ
som beskrevet i afsnit ”4.3.2 Sikkerhedsafmærkning”. Denne
afmærkning kan af nogle opleves generende, specielt ved kyster uden lokal belysning, mens det sjældent opleves generende i byområder, hvor der er meget eksisterende belysning.
Omkring Sejerø Bugt kendes lignende lysafmærkning i dag fra
Skorstenene på Asnæsværket.
Lysafmærkningen har betydning for kystrummets skala og
karakter. I dag opleves kystrummet fra Røsnæs stort og mørkt,
idet der er begrænset lys fra modstående kyster på Samsø og
6HMHU¡VDPWO\VSnI\UE¡MHURJVNLEVWUD¿N'HQQHNDUDNWHU
er sårbar over for yderligere belysning.

5.3.3 Opsummering
Kystlandskaberne omkring Sejerø Bugt er præget af isens
kraftige bearbejdning af landskabet, som betyder, at moræQHEDNNHUQHK YHUVLJK¡MWEDJN\VWHQÀHUHVWHGHU'HWEHW\der, sammen med begrænsede sammenhængende skovarealer, at der mange steder vil være fri sigt over Sejerø Bugt, også fra baglandet.
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 mest sårbare over for den visuelle påvirkning fra havmøllerne, er oplevelsen af kystrummet,
udsynet til modstående kyster, rekreative interesser ved kysterne, de geologiske interessers skalamæssige forhold og de
store uforstyrrede landskaber.

29

6 Fremtidige forhold
6.1 Visualiseringer, worst case
Visualiseringspunkterne er udvalgt på baggrund af landskabsanalysen og registreringer i området og viser udsigten fra sårbare steder i kystlandskabet, steder, hvor folk færdes, hvor de
bor og rekreerer i naturområder, på badestrande, i sommerhusområder og fra udsigtspunkter.
Der er visualiseret fra forskellige afstande og retninger, fra
højdepunkter langs kysten eller bag kysten og fra lave punkter ved kysten. Begge opstillinger, se tabel 6.1, er visualiseret.
Desuden vises 0-alternativet - eksisterende forhold.

Tabel 6.1 Havmøllestørrelser
Effekt
MW
10
3
6

Navhøjde
meter
125
81
102

Rotordiameter
meter
190
112
154

Totalhøjde
meter
220
137
179

Fotos til visualiseringer er optaget som enkelte billeder. ManJHVWHGHUHUGHWLPLGOHUWLGQ¡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.

6.1.1 Visualiseringspunkter
01
Samsø, Ballen Havn.
Udsigt over havnearealet på Ballen Havn.
02
Samsø, Besser Rev.
Udsigt fra den nordlige del af Samsø.

11
Sejerø Havn.
Udsigt fra Tyvsbjerg Bakke over Sejerø Havn, hvorfra der ligeledes er visualiseret natsituationen. Samspil med Samsø og
Røsnæs.

03
Kalundborg Fjord.
Udsigt fra færgen mellem Samsø og Kalundborg. Havmøllevinger kan ses bag Røsnæs.

12
Gniben Fyr, Sejerø.
Udsigt fra fyrbakken på det nordligste Sejerø. Samspil med
Røsnæs og Asnæsværket.

04
Røsnæs Havn.
Udsigt fra Nyby på Røsnæs’ nordkyst. Korteste afstand fra land
til havmølleparken fra dette fotostandpunkt.

13
Vejrhøj.
Fra Sjællands tredjehøjeste punkt. Herfra er der 360 graders
panoramaudsigt. Havmølleparken i samspil med Nekselø.

05
Røsnæs Strandpark.
Udsigt fra Røsnæs Strandpark, hvorfra der ligeledes er visualiseret natsituationen og visuel påvirkning i gråvejr.

14
Ordrup Næs.
Udsigt over Sejerø Bugt. Samspil med Sejerø.

06
Kalundborg, Raklev.
Udsigt fra højderyggen på Røsnæs ved bydelen Raklev i udkanten af Kalundborg.
07
Svenstrup Strand.
Udsigt fra adgangsvej i sommerhusområdet over friarealerne
ved Svenstrup Strand.
08
Vollerup Strand.
Udsigt ved udsigtsbænk på rekreativ sti langs kysten ved Vollerup Strand.
09
Havnsø øst.
Udsigt fra Strandvejen øst for Havnsø Havn. Viser samspil med
Nekselø.
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10
Nekselø.
Udsigt fra kystklinterne på Nekseløs vestkyst.

15
Herredsåsen.
Udsigt fra højderyggen på Røsnæs ved bydelen Herredsåsen,
som er under udbygning i udkanten af Kalundborg.

Visualiseringer i dis, gråvejr og mørke
Fra udvalgte standpunkter, er der lavet visualiseringer i diset
vejr, gråvejr og mørke. Her vil man kunne se effekten af sejODGVRJÀ\VLNNHUKHGVDIP UNQLQJHQLIRUPDIEHO\VQLQJ6HDIsnit 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.

Kort 6.1 Visualiseringspunkter

06
01
8 km

Visualiseringnummer og
retning for panorama
Visualiseringnummer og
retning for enkeltfoto

Zoneafgrænsning

PROJEKTOMRÅDE

10 km

N
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01

Samsø, Ballen - Eksisterende forhold

Røsnæs

Afstand til vindmølleområdet 17,4 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 6 meter over havet.

N
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Eksisterende forhold set fra Ballen Havn på Samsøs østkyst.
Fra dette sted slører både, moler og byggeri dele af udsigten
mod horisonten, men begiver man sig ud på molen, er der fri
sigt over åbent hav mod Sejerø Bugt og vindmølleområdet.

Udsigten er sårbar over for yderligere sløring på havneområdet og vurderes lav i forhold til påvirkningen af vindmøllerne.

01

Samsø, Ballen - 20 x 10 MW

Nærmeste planlagte vindmølle

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 18,1 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 6 meter over havet.

Visualisering fra Ballen Havn på Samsøs østkyst. Havmølleparken breder sig bag bygningen på molen, som skjuler fem
vindmøller. Dele af vindmølletårnene forsvinder bag horisonten, og på dette foto er der ikke visuel kontakt til Sejerø,
som ligger 30 kilometer væk. Havmølleparken opleves som

et ekstra teknisk element på det åbne hav. Den visuelle påvirkning af denne udsigt vurderes ubetydelig, idet der er tale
om en mindre, ukompliceret påvirkning.
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01

Samsø, Ballen - Eksisterende forhold

Røsnæs

Afstand til vindmølleområdet 17,4 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 6 meter over havet.

N
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Eksisterende forhold set fra Ballen Havn på Samsøs østkyst.
Fra dette sted slører både, moler og byggeri dele af udsigten
mod horisonten, men begiver man sig ud på molen, er der fri
sigt over åbent hav mod Sejerø Bugt og vindmølleområdet.

Udsigten er sårbar over for yderligere sløring på havneområdet og vurderes lav i forhold til påvirkningen af havmøllerne.

01

Samsø, Ballen - 66 x 3 MW

Røsnæs
Nærmeste planlagte vindmølle

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 17,9 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 6 meter over havet.

Visualisering fra Ballen Havn på Samsøs østkyst. Havmølleparken breder sig bag bygningen på molen, som skjuler 14 af
66 vindmøller. Dele af vindmølletårnene forsvinder bag horisonten og der er ikke visuel kontakt til Sejerø på dette foto.
Havmølleparken opleves som et ekstra teknisk element på

det åbne hav, og den visuelle påvirkning af denne udsigt vurderes ubetydelig, idet der er tale om en mindre, ukompliceret påvirkning. I forhold til 10 MW-opstillingen, fremstår havmølleparken mere rodet og med et uensartet pausemønster.
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02

Besser Rev - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

Røsnæs

Afstand til vindmølleområdet 18,1 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

N

36

Eksisterende forhold set fra P-plads syd for Besser Rev mod
sydøst. Her er der udsigt mod Sejerø Bugt og Røsnæs. Her
er vist et panorama for at dokumentere sammenhængen
med kysten på Samsø på dette velbesøgte udÀugtsmål. Udsigten her er sårbar over for sløring, og kystrummets skala

er sårbar over for større elementer, som kan reducere denne. Sårbarheden over for visuel påvirkning fra vindmøllerne
vurderes samlet set mellem.

Panorama s. 2/2

Udsager Hage
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02

Besser Rev - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

Røsnæs

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 18,9 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af vindmøllerne set mod sydøst mod
Røsnæs. Vindmøllerne er gjort mørkere for at fremhæve deres fremtræden på dette billede. Dele af vindmøllernes tårne
forsvinder bag horisonten, hvilket bringer harmoniforholdet
mellem vindmøllernes rotorer og tårne ud af balance. Dette

opleves imidlertid ikke som et væsentligt problem. Vindmøllerne bryder den frie sigt over åbent hav mod sydøst, gør horisonten mere teknisk og urolig og har betydning for oplevelsen af Røsnæs, som skalamæssigt ”krymper”. Samlet set påvirker havmølleparken en mindre del af udsigten fra områ-

Panorama s. 2/2

Udsager Hage

det, og det vurderes, at den visuelle påvirkning af dette sted,
samlet set har en mindre betydning for oplevelsen af de
landskabelige og naturgeogra¿ske interesser i området.
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02

Besser Rev - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

Røsnæs

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 18,7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 2 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af vindmøllerne set mod sydøst mod
Røsnæs. Vindmøllerne er gjort mørkere for at fremhæve deres fremtræden på dette billede. Dele af vindmøllernes tårne
forsvinder bag horisonten, hvilket bringer harmoniforholdet
mellem vindmøllernes rotorer og tårne ud af balance. Dette

opleves imidlertid ikke som et væsentligt problem. Vindmøllerne bryder den frie sigt over åbent hav mod sydøst, gør horisonten mere teknisk og urolig, særligt fordi der er så mange vindmøller. 3 MW-vindmøllerne har en mindre betydning
for oplevelsen af Røsnæs, end 10 MW-vindmøllerne. Sam-

Panorama s. 2/2

let set påvirker havmølleparken en mindre del af udsigten fra
området, og det vurderes, at den visuelle påvirkning af dette
sted samlet set har en mindre betydning for oplevelsen af de
landskabelige og naturgeogra¿ske interesser i området.
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03

Kalundborg Fjord over Røsnæs - Eksisterende forhold

Ulstrup Kirke

Afstand til vindmølleområdet 10,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 15,5 meter
over havet.

N
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Eksisterende forhold set mod nord over Røsnæs, fra færgen
mellem Kalundborg og Samsø. Under indsejlingen til Kalundborg kan man se de til tider dramatiske skrænter på sydkysten af Røsnæs. Ulstrup Kirke kan erkendes fra vandsiden,
uden at dens funktion som landmark er markant. Oplevelsen

af Røsnæs er sårbar over for sløring, og for elementer som
har betydning for oplevelsen af områdets skala. Da havmølleparken placeres bag Røsnæs, er den samlede sårbarhed
over for visuel påvirkning herfra lav.

03

Kalundborg Fjord over Røsnæs - 20 x 10 MW

Nærmeste synlige vindmølle

Ulstrup Kirke

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 10,7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 15,5 meter over havet.

Visualisering af vindmøllerne set mod nord over Røsnæs fra
færgen mellem Kalundborg og Samsø. Vindmøllerne er visualiseret mørkegrå for at fremstå med størst mulig kontrast
til baggrunden. På billedet ses 16 af 20 vindmøller - de ¿re
østligste står til højre for billedet. Vingerne vindmøllerne vil

kunne ses over Røsnæs, og intensiteten vurderes at være lille. Vindmøllerne giver horisonten et mere teknisk og uroligt
præg, som vil påvirke dele af indsejlingen gennem Kalundborg Fjord. Ulstrup Kirkes funktion som landmark, underkendes af de store vindmøller som skalamæssigt overgår kirken,

uden at det har en væsentlig betydning. Den samlede betydning af den visuelle påvirkning fra vindmøllerne vurderes
ubetydelig på dette sted.
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03

Kalundborg Fjord over Røsnæs - Eksisterende forhold

Ulstrup Kirke

Afstand til vindmølleområdet 10,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 15,5 moh.

N
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Eksisterende forhold set mod nord over Røsnæs, fra færgen
mellem Kalundborg og Samsø. Under indsejlingen til Kalundborg kan man se de til tider dramatiske skrænter på sydkysten af Røsnæs. Ulstrup Kirke kan erkendes fra vandsiden,
uden at dens funktion som landmark er markant. Oplevelsen

af Røsnæs er sårbar over for sløring og for elementer, som
har betydning for oplevelsen af områdets skala. Da havmølleparken placeres bag Røsnæs, er den samlede sårbarhed
over for visuel påvirkning herfra lav.

03

Kalundborg Fjord over Røsnæs - 66 x 3 MW

Nærmeste synlige vindmølle

Ulstrup Kirke

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 10,7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 15,5 meter over havet.

Visualisering af vindmøllerne set mod nord over Røsnæs fra
færgen mellem Kalundborg og Samsø. Vindmøllerne er visualiseret mørkegrå for at fremstå med størst mulig kontrast
til baggrunden. 55 af 66 vindmøller be¿nder sig inden for billedevinklen - resten af de østligste vindmøller står til høj-

re for billedet. Større eller mindre dele af vingerne vil kunne
ses over Røsnæs, og intensiteten vurderes at være ubetydelig - mindre end for 10 MW-opstillingen. Den visuelle påvirkning vil være begrænset til en let urolig horisont. Ulstrup Kirkes funktion som landmark underkendes også af 3 MW-vind-

møllerne, som er store i forhold til kirken, uden det har en
væsentlig betydning. Den samlede betydning af den visuelle
påvirkning fra vindmøllerne vurderes at være neutral på dette sted.
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04

Røsnæs Havn - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

N

Afstand til vindmølleområdet 4,2 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 6,5 moh.
Eksisterende forhold fra Nyby over Røsnæs Havn og til Sejerø Bugt. Sejerø anes i horisonten på højre side af panoramaet. Man kommer kørende af Nybyvej og er så tilpas højt
i terrænet, at man ser over selve havnen. Udsigten har en
mellemstor sårbarhed over for sløring og over for elementer,
som bryder den frie udsigt over åbent hav, og som kan påvirke kystrummets skala.
46

Panorama s. 2/2
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04

Røsnæs Havn - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

N

Afstand til vindmølleområdet 4,5 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 6,5 moh.

Panoramavisualisering af havmøllerne set over Røsnæs Havn
på nordsiden af Røsnæs. Vindmøllerne er visualiseret meget
lyse for at skabe størst mulig kontrast til baggrunden. Panoramaet viser 19 af 20 vindmøller. Den østligste vindmølle står bag skuret til højre for billedet. Enkelte rækker kan
48

erkendes, mens de fjerneste vindmøllers opstillingsmønster
er svært aÀæseligt. Havmølleparken har en stor udbredelse,
fylder en stor del af horisonten, og påvirker kystrummet med
stor intensitet. Størrelsesforskellen på de to vindmøllestørrelser opleves tydeligt her, men vindmøllestørrelsen har min-

Panorama s. 2/2

dre betydning for den samlede visuelle påvirkning i forhold til
havmølleparkens horisontale udbredelse. Den vestligste vindmølle opleves som fritstående og uden sammenhæng til resten af parken. Det er vurderet, at havmølleparken som helhed giver horisonten et uroligt udtryk. Det vurderes, at den

visuelle påvirkning er væsentlig, og at der er tale om en væsentlig forandring af udsigten fra dette sted.
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04

Røsnæs Havn - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

N

Afstand til vindmølleområdet 4,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 6,5 moh.

Panoramavisualisering af vindmøllerne set over Røsnæs Havn
på nordsiden af Røsnæs. Vindmøllerne er visualiseret meget
lyse for at skabe størst mulig kontrast til baggrunden. Panoramaet viser 63 af 66 vindmøller. De tre østligste vindmøller står
bag skuret og til højre for billedet. Enkelte rækker i opstillings50

mønstret aÀæses tydeligt, mens vindmøller i andre rækker
Àetter sammen og gør opstillingsmønstret vanskeligt aÀæseligt. Havmølleparken har en stor udbredelse, fylder en stor del
af horisonten, og påvirker kystrummet med stor intensitet. Det
er vurderet, at havmølleparken som helhed giver horisonten et

Panorama s. 2/2

diffust udtryk og fremstår mere rodet end 10 MW-opstillingen.
Selvom Sejerø kan anes i horisonten, forstyrrer vindmøllerne
ikke oplevelsen af væsentlige landskabselementer. Det vurderes, at den visuelle påvirkning er væsentlig, og at der er tale
om en væsentlig forandring af udsigten fra dette sted.
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05

Røsnæs Strandpark - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

N

Afstand til vindmølleområdet 5 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4 meter over havet.

N
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Panoramafotogra¿ af eksisterende forhold set fra Røsnæs
Strandpark på nordsiden af Røsnæs. Sejerø anes i horisonten
på højre side af panoramaet. Her er der fri sigt over åbent
hav, og den frie udsigt er sårbar over for sløring. Kystrummets store skala er sårbar over for elementer, som ople-

ves i samspil med Sejerø, og som derved reducerer skalaen.
På dette sted Àokkes sommerhusgæster for at bade og sejle med jollerne, som har oplagsplads her, umiddelbart ud for
sommerhusområdet. Den rekreative funktion er som sådan
ikke sårbar over for visuel påvirkning, men folk, som benyt-

Panorama s. 2/2

ter sig af de rekreative funktioner, vil naturligvis opleve ændringer i udsigten fra området, og stedet følsomhed vurderes
at være mellemstor.
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05

Røsnæs Strandpark - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

N
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Panoramavisualisering af havmøllerne set fra Røsnæs
Strandpark på nordsiden af Røsnæs. Panoramaet viser alle 20 vindmøller, som er tegnet kraftigt op på dette billede. Fra dette punkt er alle vindmøllerækker visuelt adskilte, så opstillingsmønstret kan aÀæses. De to østligste rækker

står imidlertid så tæt på hinanden, at de kan opfattes som
en samlet række. Man ser tilnærmelsesvist direkte på langs
af en af rækkerne, hvor fem vindmøller således vil komme
til at stå lige bag hinanden. Dette forstærker vindmøllernes
synlighed. Havmølleparken har en stor udbredelse, fylder en

Panorama s. 2/2

stor del af horisonten og påvirker kystrummet med stor intensitet. Den vestligste vindmølle opleves som fritstående og
uden sammenhæng til resten af parken. Det er vurderet, at
havmølleparken giver horisonten et teknisk udtryk og påvirker udsigten fra Røsnæs Strandpark i væsentlig grad. Selv-

om Sejerø kan anes i horisonten, forstyrrer havmøllerne ikke oplevelsen af væsentlige landskabselementer. Samlet set
er det vurderet, at der er en væsentlig påvirkning af udsigten fra dette sted.
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05

Røsnæs Strandpark - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 5,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af vindmøllerne set fra Røsnæs
Strandpark på nordsiden af Røsnæs. Sejerø anes i horisonten i højre side af panoramaet. Panoramaet viser alle 66
vindmøller, som er tegnet kraftigt op på dette billede. Fra
dette punkt er de vestligste vindmøllerækker visuelt adskilte,

så opstillingsmønstret kan aÀæses, mens de østligste rækker
¿ltrer ind i hinanden. Som i 10 MW-opstillingen ser man tilnærmelsesvist direkte på langs af en af rækkerne, hvor fem
vindmøller således vil komme til at stå lige bag hinanden.
Dette forstærker vindmøllernes synlighed. Havmølleparken

Panorama s. 2/2

har en stor udbredelse, fylder en stor del af horisonten og
påvirker kystrummet med stor intensitet. Påvirkningen virker
mere massiv end ved 10 MW-vindmøllerne, da der er langt
Àere vindmøller. Det er vurderet, at havmølleparken giver
horisonten et teknisk udtryk og påvirker udsigten fra Røsnæs

Strandpark i væsentlig grad. Selvom Sejerø kan anes i horisonten, forstyrrer vindmøllerne ikke oplevelsen af væsentlige
landskabselementer. Samlet set er det vurderet, at der er en
væsentlig påvirkning af udsigten fra dette sted.
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Kalundborg, Raklev - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

Afstand til vindmølleområdet 10,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 52 meter over havet.

N

58

Panoramafoto over Røsnæs og Sejerø Bugt set fra bydelen
Raklev i udkanten af Kalundborg. Sejerø anes i horisonten i
højre side af panoramaet. Fra dette standpunkt er der en vid
udsigt over bugten og det foranliggende uforstyrrede landskab. Det frie kig er sårbart over for sløring, som vil kunne

forhindre den visuelle kontakt til havet. Da vindmølleområdet ligger på havet, vurderes denne sårbarhed at være lav.
Landskabets skala er stor, særligt på grund af de lange kig
og kontakten til det store kystrum.

Panorama s. 2/2
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Kalundborg, Raklev - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 11 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 52 meter over havet.

N

60

Panoramavisualisering af havmøllerne set over Røsnæs fra
bydelen Raklev i udkanten af Kalundborg. Sejerø anes i horisonten i højre side af panoramaet. Panoramaet viser alle
20 vindmøller, som er tegnet kraftigt op på dette billede. Fra
dette standpunkt er samtlige vindmøllerækker adskilte, og

opstillingsmønstret er let aÀæseligt. Havmølleparken har en
stor udbredelse og fylder en stor del af horisonten. Det er tydeligt, at den vestligste vindmølle står alene i sin egen række, men den opleves stadig som en del af havmølleparken.
Det er vurderet, at havmølleparken som helhed giver hori-

Panorama s. 2/2

sonten et teknisk præg, og intensiteten af påvirkningen fra
vindmøllerne vurderes at være mellemstor. Selvom Sejerø
kan anes i horisonten, forstyrrer vindmøllerne ikke oplevelsen af væsentlige landskabselementer på øen eller på land.
Det er imidlertid vurderet, at vindmøllerne har betydning for

oplevelsen af områdets skala, som reduceres. Overordnet set
vurderes havmøllernes påvirkning af landskabet at have en
mindre betydning, i og med at følsomheden er lav.
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Kalundborg, Raklev - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 10,9 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 52 meter over havet.

N

62

Panoramavisualisering af vindmøllerne set over Røsnæs fra
bydelen Raklev i udkanten af Kalundborg. Sejerø anes i horisonten i højre side af panoramaet. Panoramaet viser alle 66 vindmøller, som er tegnet kraftigt op på dette billede.
Fra dette standpunkt er de Àeste vindmøllerækker adskilte,

og opstillingsmønstret er let aÀæseligt. Havmølleparken har
en stor udbredelse og fylder en stor del af horisonten, som
fremstår mere urolig end ved 10 MW-opstillingen. Det er vurderet, at havmølleparken giver horisonten et teknisk præg,
og intensiteten af påvirkningen fra vindmøllerne vurderes at

Panorama s. 2/2

være mellemstor. Selvom Sejerø kan anes i horisonten, forstyrrer vindmøllerne ikke oplevelsen af væsentlige landskabselementer på øen eller på land. Det er imidlertid vurderet, at vindmøllerne har betydning for oplevelsen af områdets skala, som reduceres. Overordnet set vurderes vindmøl-

lernes påvirkning af landskabet at have en mindre betydning,
i og med at følsomheden er lav.
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Svenstrup Strand - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

N

Afstand til vindmølleområdet 7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.

Panoramafoto fra Svenstrup Strand ved sommerhusområderne Svenstrup og Saltbæk. Man ser over Svenstrup Overdrev vest for Saltbæk Vig, og ud over Sejerø Bugt. Der hænger dis over bugten, og Sejerø anes kun ganske svagt i horisonten til højre i billedet. Områdets rekreative værdier er i
64

sig selv ikke følsomme over for visuel påvirkning, men udsigten over havet vil påvirkes, hvis det uforstyrrede syn sløres.
Sårbarheden over for visuel påvirkning fra dette sted vurderes at være mellemstor.

Panorama s. 2/2

Sejerø
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07

Svenstrup Strand - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 7,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.

Panoramavisualisering af havmøllerne set over Svenstrup
Overdrev vest for Saltbæk Vig. Der hænger dis over bugten,
og Sejerø anes kun ganske svagt i horisonten til højre i billedet. Vindmøllerne er tegnet op for at tydeliggøre deres placering i billedet. Oplevelsen af vindmøllerne skiller sig ikke me66

get ud fra oplevelsen ved Vollerup Strand (6B). De østligste
vindmøllerækker skiller sig ud fra hinanden, og opstillingsmønstret kan aÀæses. De vestligste rækker lapper over hinanden,
og opstillingsmønstret bliver svært aÀæseligt. Havmølleparken
har en stor udbredelse, fylder en stor del af horisonten og in-

Panorama s. 2/2

tensiteten af vindmøllernes visuelle påvirkning vurderes at være mellemstor. Det er vurderet, at havmølleparken som helhed
giver horisonten et teknisk præg. Det er endvidere vurderet, at
det er en væsentlig forandring af udsigten fra dette sted, og at
den overordnede betydning af havmøllerne er moderat.
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07

Svenstrup Strand - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 7,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.

Panoramavisualisering af vindmøllerne set over Svenstrup
Overdrev vest for Saltbæk Vig. Der hænger dis over bugten,
og Sejerø anes kun ganske svagt i horisonten til højre i billedet. Vindmøllerne er tegnet op for at tydeliggøre deres placering i billedet.
68

Oplevelsen af vindmøllerne skiller sig ikke meget ud fra oplevelsen ved Vollerup Strand (6B). De østligste vindmøllerækker skiller sig ud fra hinanden, og opstillingsmønstret kan aflæses. De vestligste rækker lapper over hinanden, og opstillingsmønstret bliver derved svært aÀæseligt. Havmølle-

Panorama s. 2/2

parken har en stor udbredelse, fylder en stor del af horisonten og intensiteten af vindmøllernes visuelle påvirkning vurderes at være mellemstor. Det er vurderet, at havmølleparken giver horisonten et teknisk præg, og de mange vindmøller får horisonten til at fremstå mere urolig end ved opstilling

af 10 MW-vindmøllerne. Det er endvidere vurderet, at det er
en væsentlig forandring af udsigten fra dette sted, og at den
overordnede betydning af vindmøllerne er moderat.
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Vollerup Strand - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

Afstand til vindmølleområdet 7 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5,5 meter over havet.

N

70

Panoramafoto fra Svenstrup Strand ved sommerhusområdet
Vollerup. Man ser ud over Sejerø Bugt ved en solnedgangsbænk på en lille sti på skrænten over den smalle strand. Sejerø anes kun ganske svagt i horisonten til højre i billedet.
Områdets rekreative værdier er i sig selv ikke følsomme

over for visuel påvirkning, men udsigten over havet vil påvirkes, hvis det uforstyrrede syn over havet sløres. Sårbarheden over for visuel påvirkning fra dette sted vurderes at være mellemstor.

Panorama s. 2/2

Sejerø
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08

Vollerup Strand - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

Røsnæs

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 7,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5,5 meter over havet.

N

72

Panoramavisualisering af vindmøllerne set fra udsigtspunkt
på sti langs stranden ved Vollerup Overdrev. Røsnæs ses tydeligt til venstre i billedet, mens Sejerø kun anes svagt i horisonten til højre i billedet. Vindmøllerne er tegnet op med
mørk farve for at tydeliggøre deres placering.

Oplevelsen af vindmøllerne skiller sig ikke meget ud fra oplevelsen ved Svenstrup Strand (6A). De østligste vindmøllerækker skiller sig ud fra hinanden, og opstillingsmønstret kan
aÀæses. De vestligste rækker lapper over hinanden, og opstillingsmønstret bliver her svært aÀæseligt. Havmøllepar-

Panorama s. 2/2

Sejerø

ken har en stor udbredelse og fylder en stor del af horisonten. Det vurderes, at havmølleparken som helhed giver horisonten et teknisk præg, og at intensiteten af påvirkningen er
mellemstor. Det er endvidere vurderet, at der er en væsentlig forandring af udsigten fra dette sted, og at den overord-

nede betydning af vindmøllernes visuelle påvirkning er moderat.
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Vollerup Strand - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 7,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5,5 meter over havet.

N

74

Panoramavisualisering af vindmøllerne set fra udsigtspunkt
på sti langs stranden ved Vollerup Overdrev. Røsnæs ses tydeligt til venstre i billedet, mens Sejerø kun anes svagt i horisonten til højre i billedet. Vindmøllerne er tegnet op med
mørk farve for at tydeliggøre deres placering.

Oplevelsen af vindmøllerne skiller sig ikke meget ud fra oplevelsen ved Svenstrup Strand (6A). Vindmøllerne er nogenlunde jævnt fordelt over horisonten bortset fra en enkelt række,
som opleves direkte på langs. Herved opleves vindmøllerne i
den pågældende række som mere markante, og de skiller sig

Panorama s. 2/2

ud fra resten af parken. Havmølleparken har en stor udbredelse og fylder en stor del af horisonten, som fremstår mere
urolig end ved opstilling af 10 MW-vindmøllerme. Det vurderes, at havmølleparken som helhed giver horisonten et teknisk præg, og at intensiteten af påvirkningen er mellemstor.

Det er endvidere vurdere, at der er en væsentlig forandring
af udsigten fra dette sted, og at den overordnede betydning
af vindmøllernes visuelle påvirkning er moderat.
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Havnsø øst - Eksisterende forhold

Havnsø Havn

Nekselø

N

Afstand til vindmølleområdet 15 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4,0 meter over havet.

Foto af Havnsø Havn og Nekselø set fra Strandvejen øst for
Havnsø. I ”mellemrummet” mellem havnen og Nekselø, er
der fri sigt til åbent hav, og denne sigtelinje er følsom over
for sløring. Skrænternes fremtræden på Nekselø er ligeledes
følsomme over for visuel påvirkning fra skalaforvridende ele76

menter og elementer, som kan sløre oplevelsen. Sigtelinjen,
de geologiske interessers visuelle fremtræden og de rekreative interesser på stranden ved Havnsø vurderes samlet set
at have en mellemstor følsomhed over for visuel påvirkning.

09

Havnsø øst - 20 x 10 MW

Nekselø

Havnsø Havn

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 16,5 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4,0 meter over havet.

Visualisering af vindmøllerne set fra Strandvejen øst for
Havnsø. Havmølleparken opleves mellem havnen og Nekselø, hvor der ellers er fri sigt til åbent hav. Vindmøllerne er
gjort mørkere for at tydeliggøre deres placering. Afstanden
til vindmøllerne er så stor, at vindmøllernes fundamenter for-

svinder under horisonten. Den østligste vindmølle står bag
Nekselø, og man ser kun vingerne over klinterne. Opstillingsmønstret er ikke umiddelbart aÀæseligt, men vindmøllerne
opleves jævnt fordelt over horisonten. Havmølleparken påvirker områdets skala, og Nekseløs skrænter synes mindre end

i situationen uden vindmøller. Dog uden at de landskabelige
værdier forstyrres væsentligt. Den overordnede betydning af
vindmøllepåvirkningen vurderes at være mindre.

77

09

Havnsø øst - Eksisterende forhold

Havnsø Havn

Nekselø

N

Afstand til vindmølleområdet 15 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4,0 meter over havet.

Foto af Havnsø Havn og Nekselø set fra Strandvejen øst for
Havnsø. I ”mellemrummet” mellem havnen og Nekselø, er
der fri sigt til åbent hav, og denne sigtelinje er følsom over
for sløring. Skrænternes fremtræden på Nekselø er ligeledes
følsomme over for visuel påvirkning fra skalaforvridende ele78

menter og elementer, som kan sløre oplevelsen. Sigtelinjen,
de geologiske interessers visuelle fremtræden og de rekreative interesser på stranden ved Havnsø vurderes samlet set
at have en mellemstor følsomhed over for visuel påvirkning.

09

Havnsø øst - 66 x 3 MW

Nekselø

Havnsø Havn

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 15,8 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4,0 meter over havet.

Visualisering af vindmøllerne set fra Strandvejen øst for
Havnsø. Havmølleparken opleves mellem havnen og Nekselø, hvor der ellers er fri sigt til åbent hav. Vindmøllerne
er gjort mørkere for at tydeliggøre deres placering. Afstanden til vindmøllerne er så stor, at vindmøllernes fundamen-

ter forsvinder under horisonten, og intensiteten af påvirkningen vurderes at være lille. Den østligste vindmølle står skjult
bag Nekselø. Opstillingsmønstret er ikke umiddelbart aÀæseligt, men vindmøllerne opleves jævnt fordelt over horisonten, men mere rodet end ved 10 MW-opstillingen. Havmøl-

leparken påvirker områdets skala, og Nekseløs skrænter synes mindre end i situationen uden vindmøller. Dog uden at
de landskabelige værdier forstyrres væsentligt. Den overordnede betydning af vindmøllepåvirkningen vurderes at være
mindre.
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Nekselø - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

Røsnæs

N

Afstand til vindmølleområdet 11,2 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 21,5 meter over havet.

Panoramafoto fra klinten på Nekseløs vestkyst. Til venstre i
billedet ses kysten på Røsnæs. Nekselø hæver sig højt over
havet på trods af dens ringe størrelse. Det betyder, at der fra
toppen af skrænterne langs kysten er en vidt udstrakt udsigt
over Sejerø Bugt. Udsigten og havets store skala er sårbar
over for sløring og skalaforvridende elementer. Klintekysten
80

er sårbar over for fysiske påvirkninger og visuelle påvirkninger, som vil forringe oplevelsen af de geologiske formationer.
Visuel påvirkning af de rekreative og kulturhistoriske interesser vil ske hvor der er sigt over havet. Samlet set vurderes
sårbarheden af udsigten fra dette punk som mellemstor.

Panorama s. 2/2
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Nekselø - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

Røsnæs

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 12,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 21,5 meter over havet.

Panoramavisualisering af vindmøllerne set fra klinten på Nekseløs vestkyst. Til venstre i billedet ses kysten på Røsnæs.
Vindmøllerne er gjort mørkere for at tydeliggøre deres placering. Det vurderes, at udsigten over det åbne hav får et teknisk præg, og at kystrummets skala påvirkes og opleves som
mindre. Denne påvirkning vurderes imidlertid at være lavin82

tensiv og uden væsentlig betydning for oplevelsen af klinterne på Nekselø, som stadig vil fremstå dramatiske. Opstillingsmønstret er ikke umiddelbart aÀæseligt, og vindmøllerne opleves jævnt fordelt over en stor del af horisonten. Den
overordnede betydning af den visuelle påvirkning på dette
sted vurderes at være mindre.

Panorama s. 2/2

83

10

Nekselø - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

Røsnæs

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 11,8 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 21,5 meter over havet.

Panoramavisualisering af vindmøllerne set fra klinten på Nekseløs vestkyst. Til venstre i billedet ses kysten på Røsnæs.
Vindmøllerne er gjort mørkere for at tydeliggøre deres placering. Det vurderes, at udsigten over det åbne hav får et teknisk præg, og at kystrummets skala påvirkes og opleves som
84

mindre. Denne påvirkning vurderes imidlertid at være lavintensiv og ikke af væsentlig betydning for oplevelsen af klinterne på Nekselø, som stadig vil fremstå dramatiske. Opstillingsmønstret er ikke umiddelbart aÀæseligt, og vindmøllerne opleves jævnt fordelt over en stor del af horisonten, mere

Panorama s. 2/2

rodet end ved 10 MW-opstillingen. Den overordnede betydning af den visuelle påvirkning på dette sted vurderes at være mindre.
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Sejerø Havn - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

Asnæsværket

Eksisterende vindmøller ved Lerchenborg

Afstand til vindmølleområdet 6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 16 meter over havet.

N

86

Panoramafoto af Sejerø Bugt set fra Tyvsbjerg Bakke over
Sejerø Havn. Længst til venstre i billedet ses skorstenen på
op til 220 meter på Asnæsværket, og til højre herfor anes
vindmøllevingerne på eksisterende vindmøller på Asnæs. Til
højre i billedet anes Samsø i horisonten. Den vide og frie ud-

sigt over bugten er sårbar over for sløring og samspillet med
modsatte kyster er sårbart over for skalaforvridende elementer. Udsigtens sårbarhed over bugten og den uforstyrrede,
store skala i kystrummet vurderes mellem.

Panorama s. 2/2

Samsø
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Sejerø Havn - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

Asnæsværket

Eksisterende vindmøller ved Lerchenborg

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 6,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 16 meter over havet.

N

88

Panoramavisualisering af havmølleparken set fra Tyvsbjerg
Bakke over Sejerø Havn. Vindmøllerne er gjort mørkere for
at tydeliggøre deres placering. Længst til venstre i billedet
ses skorstenen på op til 220 meter på Asnæsværket, og til
højre herfor anes vindmøllevingerne på eksisterende vind-

møller ved Lerchenborg på Asnæs. Samspillet mellem den
nye havmøllepark og disse tekniske anlæg vurderes ubetydelig, mens den nye havmølleparks påvirkning af udsigten vurderes at være af stor intensitet. Til højre i billedet anes Samsø i horisonten, og samspillet med eksisterende vindmøller

Panorama s. 2/2

Samsø

vurderes at være uvæsentligt. Opstillingsmønstret er svært
at aÀæse, og havmølleparken fylder en stor del af horisonten. Havmølleparken som helhed giver horisonten et teknisk
udtryk. Det er endvidere vurderet, at oplevelsen af vindmøllerne på havet har betydning for områdets skala, som redu-

ceres, og den overordnede betydning af den visuelle påvirkning vurderes som væsentlig.
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Sejerø Havn - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

Asnæsværket

Eksisterende vindmøller ved Lerchenborg

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 6,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 16 meter over havet.

N

90

Panoramavisualisering af havmølleparken set fra Tyvsbjerg
Bakke over Sejerø Havn. Vindmøllerne er gjort mørkere
for at tydeliggøre deres placering i billedet. Længst til venstre i billedet ses skorstenen på op til 220 meter på Asnæsværket, og til højre herfor, anes vindmøllevingerne på eksi-

sterende vindmøller ved Lerchenborg på Asnæs. Samspillet
mellem den nye havmøllepark og disse tekniske anlæg vurderes ubetydelig, mens den nye havmølleparks påvirkning af
udsigten vurderes at være af stor intensitet. Til højre i billedet anes Samsø i horisonten, og samspillet med eksisteren-

Panorama s. 2/2

Samsø

de vindmøller her vurderes uvæsentligt. Opstillingsmønstret
er endnu sværere at aÀæse end ved 10 MW-opstillingen, og
havmølleparken fylder en stor del af horisonten. Udbredelsen
spreder sig over både Røsnæs og Samsø, samt over det åbne hav derimellem. Havmølleparken har betydning for områ-

dets skala, som reduceres, og den overordnede betydning af
den visuelle påvirkning vurderes som væsentlig.
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Gniben Fyr, Sejerø - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

Asnæsværket

Eksisterende vindmøller ved Lerchenborg

Afstand til vindmølleområdet 6,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 15 meter over havet.

N
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Panoramafoto over Sejerø Bugt set fra Gniben Fyr på den
nordlige spids af Sejerø. Der er cirka 20 kilometer til Røsnæs
på det korteste sted. Røsnæs strækker sig ud i bugten i billedets horisont, og sigten over åbent hav vil ske vest for opstillingsområdet. Dermed forstyrres sigten over åbent hav fra

denne position ikke. Sårbarheden er alligevel af middel karakter, idet der er forholdsvis fri sigt. Der er tale om et yndet
udÀugtsmål, og skalaen i samspillet mellem kystrummet og
den modstående kyst kan ændres ved opstilling af store elementer.

Panorama s. 2/2
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Gniben Fyr, Sejerø - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

Asnæsværket

Eksisterende vindmøller ved Lerchenborg

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 7,2 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 15 meter over havet.

N

94

Panoramavisualisering af havmølleparken set fra Gniben Fyr
på den nordlige spids af Sejerø. Vindmøllerne er gjort mørkere for at tydeliggøre placeringen. Fra Fyrbakken kan man
se hele havmølleparken med Røsnæs i baggrunden. Havmølleparken generer således ikke udsigten over Samsø Bælt fra

denne position. Der er cirka 20 kilometer til Røsnæs på det
korteste sted. Samspillet med eksisterende vindmøller ved
Lerchenborg er uproblematisk. Opstillingsmønstret er ikke
let aÀæseligt, og havmølleparken fremstår noget rodet. Det
vurderes, at havmølleparken som helhed giver horisonten et

Panorama s. 2/2

teknisk præg, og at den overordnede betydning af den visuelle påvirkning er moderat. Det er endvidere vurderet, at oplevelsen af vindmøllerne på havet har betydning for områdets skala, som reduceres, og for oplevelsen af den modstående kyststrækning, som sløres.
95

12

Gniben Fyr, Sejerø - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

Asnæsværket

Eksisterende vindmøller ved Lerchenborg

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 7,0 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 15 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af havmølleparken set fra Gniben Fyr
på den nordlige spids af Sejerø. Vindmøllerne er gjort mørkere for at tydeliggøre placeringen. Fra Fyrbakken kan man
se hele havmølleparken med Røsnæs i baggrunden, og der er
cirka 20 kilometer til Røsnæs på det korteste sted. De vest-

ligste vindmøller i parken breder sig ud mod Samsø Bælt,
mens hovedparten af havmølleparken har Røsnæs som baggrund. Samspillet med eksisterende vindmøller ved Asnæsværket er uproblematisk, idet vindmøllerne visuelt adskiller sig væsentligt fra de nye vindmøller, som er domineren-

Panorama s. 2/2

de i udsigten. Opstillingsmønstret er ikke aÀæseligt, og havmølleparken fremstår mere rodet end ved opstilling af 10
MW-vindmøllerne. Det vurderes, at havmølleparken giver horisonten et teknisk præg, og at den overordnede betydning
af den visuelle påvirkning er moderat. Det er endvidere vur-

deret, at oplevelsen af vindmøllerne på havet har betydning
for områdets skala, som reduceres, og for oplevelsen af den
modstående kyststrækning, som sløres.
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Vejrhøj - Eksisterende forhold

Nekselø

Afstand til vindmølleområdet 17,7 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 121,5 meter over havet.

N
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Foto af udsigten fra et af Sjællands højeste punkter, Vejrhøj.
Herfra er der 360 graders udsigt over hele Sejerø Bugt, Røsnæs, Odsherred og Sjællands Odde. I denne vinkel ses Nekselø til venstre i billedet. Kystrummets skala er stor og middel sårbar over for sløring og skalaforvridende elementer.

13

Vejrhøj - 20 x 10 MW

Nekselø

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 19 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 121,5 meter over havet.

Visualisering af havmølleparken set fra et af Sjællands højeste punkter, Vejrhøj. Herfra er der udsigt over hele Sejerø
Bugt, og vindmøllerne ses her i samspil med Nekselø. Vindmøllerne er visualiseret mørke for at skabe større kontrast
til baggrunden og derved tydeliggøre deres placering. Opstil-

lingens øst-vestgående rækker fornemmes, idet de er nærmest parallelle med iagttagelsesretningen fra dette punkt.
Havmølleparken har en stor udbredelse og fylder en stor del
af horisonten. Havmølleparken giver horisonten et teknisk
præg og har betydning for opfattelsen af skalaen i landska-

bet, særligt i forhold til Nekselø, hvis størrelse visuelt reduceres. I forhold til den samlede 360 graders udsigt fra Vejrhøj har havmølleparken dog en mindre betydning.
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13

Vejrhøj - Eksisterende forhold

Nekselø

Afstand til vindmølleområdet 17,7 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 121,5 meter over havet.

N
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Foto af udsigten fra et af Sjællands højeste punkter, Vejrhøj.
Herfra er der 360 graders udsigt over hele Sejerø Bugt, Røsnæs, Odsherred og Sjællands Odde. I denne vinkel ses Nekselø til venstre i billedet. Kystrummets skala er stor og middel sårbar over for sløring og skalaforvridende elementer.
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Vejrhøj - 66 x 3 MW

Nekselø

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 18,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 121,5 meter over havet.

Visualisering af havmølleparken set fra et af Sjællands højeste punkter, Vejrhøj. Herfra er der udsigt over hele Sejerø
Bugt, og vindmøllerne ses her i samspil med Nekselø. Vindmøllerne er visualiseret mørke for at skabe større kontrast til
baggrunden og derved tydeliggøre deres placering. Opstillin-

gens øst-vestgående rækker fornemmes, idet de er nærmest
parallelle med iagttagelsesretningen fra dette punkt. Havmølleparken har en stor udbredelse og fylder en stor del af
horisonten. Opstillingen fremstår mere rodet end 10 MW-opstillingen. Havmølleparken giver horisonten et teknisk præg

og har betydning for opfattelsen af skalaen i landskabet,
særligt i forhold til Nekselø, hvis størrelse visuelt reduceres.
I forhold til den samlede 360 graders udsigt fra Vejrhøj, har
havmølleparken dog en mindre betydning.
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Ordrup Næs - Eksisterende forhold

Sejerø

Afstand til vindmølleområdet 15,4 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 10 meter over havet.

N
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Foto af udsigten fra et af de yderste punkter på Ordrup Næs.
Herfra kan man se Sejerø til højre i billedet, og man vil sandsynligvis kunne se helt til Samsø (45 km) på dage med ekstrem god sigt. Kystrummets skala over det åbne hav er stor
og er middel sårbar over for visuel påvirkning fra en hav-

møllepark. Landskabelige værdier på Sejerø vurderes ikke at
være sårbare på denne afstand, men store elementer på havet kan påvirke den samlede skala.

14

Ordrup Næs - 20 x 10 MW

Sejerø

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 17 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 10 meter over havet.

Visualisering af havmølleparken set fra Ordrup Næs. Herfra
vil man kunne se helt til Samsø (45 km) på dage med ekstrem god sigt. Vindmøllerne ses her i samspil med Sejerø.
Til venstre i billedet anes spidsen af Røsnæs. Vindmøllerne
er trukket op med mørk farve for at tydeliggøre deres place-

ring. Opstillingsmønstret er ikke umiddelbart aÀæseligt, og
havmølleparken fylder en del af horisonten på et sted, hvor
der ellers er udsigt over åbent hav. Det vurderes, at havmølleparkens visuelle påvirkning er lille i intensitet, giver horisonten et teknisk præg og reducerer den store skala. Selvom

Sejerø kan anes i horisonten, forstyrrer havmølleparken ikke
oplevelsen af væsentlige landskabselementer, og den overordnede betydning af den visuelle påvirkning fra vindmøllerne vurderes at være mindre.
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14

Ordrup Næs - Eksisterende forhold

Sejerø

Afstand til vindmølleområdet 15,4 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 10 meter over havet.

N
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Foto af udsigten fra et af de yderste punkter på Ordrup Næs.
Herfra kan man se Sejerø til højre i billedet, og vil kunne se helt til Samsø (45 km) på dage med ekstrem god sigt.
Kystrummets skala over det åbne hav er stor, og er middel
sårbar over for visuel påvirkning fra en havmøllepark. Land-

skabelige værdier på Sejerø vurderes ikke at være sårbare
på denne afstand, men store elementer på havet kan påvirke
den samlede skala.

14

Ordrup Næs - 66 x 3 MW

Sejerø

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 16,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 10 meter over havet.

Visualisering af havmølleparken set fra Ordrup Næs. Herfra
kan man se helt til Samsø (45 km) på dage med ekstrem god
sigt. Vindmøllerne ses her i samspil med Sejerø. Til venstre
i billedet anes spidsen af Røsnæs. Vindmøllerne er trukket
op med mørk farve for at tydeliggøre deres placering. Opstillingsmønstret er ikke let aÀæseligt, og vindmøllerne fylder

en del af horisonten på et sted, hvor der ellers er udsigt over
åbent hav. Det vurderes, at havmølleparkens visuelle påvirkning er lille i intensitet, giver horisonten et teknisk præg og
reducerer den store skala. 3 MW-opstillingen fremstår mere
massiv end 10 MW-opstillingen, idet Àere vindmøller står bag
hinanden, og der er mindre luft mellem dem. Selvom Sejerø

anes i horisonten, forstyrrer vindmøllerne ikke oplevelsen af
væsentlige landskabselementer, og den overordnede betydning af den visuelle påvirkning fra vindmøllerne vurderes at
være mindre.
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15

Herredsåsen - Eksisterende forhold

Sejerø

Afstand til vindmølleområdet 11,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 47,5 meter over havet.

N
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Panoramafoto af udsigten set over Røsnæs fra Herredsåsen i
udkanten af Kalundborg. Sejerø anes i horisonten i højre side af panoramaet. Her på kanten af morænebakkerne er der
vid udsigt over det foranliggende uforstyrrede kystlandskab,
der mod vest imidlertid sløres af bakkeformationer. Udsig-

tens sårbarhed fra denne vinkel over for elementer i Sejerø
Bugt er lav, og da området er et byudviklingsområde, må det
formodes, at udsigten i fremtiden i højere grad bliver sløret
af byggeri og tekniske anlæg.

15

Herredsåsen - 20 x 10 MW

Sejerø

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 14,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 47,5 meter over havet.

Panoramavisualisering af vindmøllerne set over Røsnæs fra
Herredsåsen i udkanten af Kalundborg. Sejerø anes i horisonten i højre side af panoramaet. Panoramaet viser 14 af
20 vindmøller. Seks vindmøller længst til venstre er helt eller
delvist skjult bag bakkerne. Her fra toppen af højderyggen

ses havmølleparken i samspil med det foranliggende kystlandskab. Opstillingsmønstret er let aÀæseligt, idet man ser
på langs ad rækkerne i parken. Parkens horisontale udbredelse er stor, og havmølleparken har betydning for landskabets skala, som reduceres - afstande og landskabselementer

synes mindre i selskab med de store vindmøller. Dertil kommer, at vindmøllerne er med til at give horisonten et mere
uroligt og teknisk præg. Intensiteten i påvirkningen er imidlertid mellem, og den overordnede betydning af den visuelle
påvirkning vurderes at være mindre.
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Herredsåsen - Eksisterende forhold

Sejerø

Afstand til vindmølleområdet 11,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 47,5 meter over havet.

N
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Panoramafoto af udsigten set over Røsnæs fra Herredsåsen i
udkanten af Kalundborg. Sejerø anes i horisonten i højre side af panoramaet. Her på kanten af morænebakkerne er der
vid udsigt over det foranliggende uforstyrrede kystlandskab,
der mod vest imidlertid sløres af bakkeformationer. Udsig-

tens sårbarhed fra denne vinkel over for elementer i Sejerø
Bugt er lav, og da området er et byudviklingsområde, må det
formodes, at udsigten i fremtiden i højere grad bliver sløret
af byggeri og tekniske anlæg.

15

Herredsåsen - 66 x 3 MW

Sejerø

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 11,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 47,5 meter over havet.

Panoramavisualisering af vindmøllerne set over Røsnæs fra
Herredsåsen i udkanten af Kalundborg. Sejerø anes i horisonten i panoramaets højre side. Panoramaet viser 48 af 66
vindmøller. 18 vindmøller længst til venstre er helt eller delvist skjult bag bakkerne. Her fra toppen af højderyggen ses
vindmøllerne i samspil med det foranliggende kystlandskab.

Opstillingsmønstret i den vestlige del af havmølleparken er
let aÀæseligt, idet man ser på langs ad rækkerne i parken.
Rækkerne i den østlige del Àetter mere eller mindre sammen
og er noget sværere at aÀæse end i 10 MW-opstillingen. Parkens horisontale udbredelse er stor, og havmølleparken har
betydning for landskabets skala, som reduceres - afstande

og landskabselementer synes mindre i selskab med de mange vindmøller. Vindmøllerne er med til at give horisonten et
mere uroligt og teknisk præg. Intensiteten i påvirkningen er
mellem, og den overordnede betydning af den visuelle påvirkning vurderes at være mindre.
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6.2 Nat, dis og gråvejr
Havmøllernes synlighed er meget forskellig, afhængigt af baggrundsbelysning, sigtbarhed og vejrlig. Se også afsnit ”4.4 Andet grundlag”.
I det følgende visualiseres havmøllerne i forskellige situationer:
  Nat, hvor vindmøllernes lysafmærkning for luftfart og
sejladssikkerhed kan opleves i samspil med øvrige
lyskilder.
  Dis, som giver et indtryk af, hvordan vindmøllernes synlighed reduceres ved ringe sigtbarhed.
  Gråvejr, hvor vindmøllernes dagslysafmærkning kan
iagttages mod en gråvejrshimmel.

6.2.1 Natvisualiseringer
+DYP¡OOHUQHYLOEOLYHVLNNHUKHGVDIP UNHWLIRUKROGWLOEnGHÀ\
og sejladssikkerhed, 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.
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. Se
”Figur 6.2.1 Lysafmærkning for luftfarts- og sejladssikkerhed,
10 MW-perimetermølle”.
1nUPDQSnHWIRWRJUD¿VNDOJHQJLYHO\VHWYLOGHWEOLYHPHget 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 havmøllerne, og størrelserne på lysene er justeret
efter afstande til lyskilden.

Diagram 6.2.1 Lysafmærkning om dagen for 10 MW

Diagram 6.2.2 Lysafmærkning om natten for 10 MW

Diagram 6.2.3 Lysafmærkning om dagen af 3 MW

Diagram 6.2.4 Lysafmærkning om natten af 3 MW

Perimetermøller har hvidt toplys og rødt på mellemniveau.
Øvrige vindmøller markeres med rødt toplys af lavere intensitet.

Perimetermøller med rødt toplys, rødt på mellemniveau og
gult for sejladssikkerhed i bunden på udvalgte havmøller. Øvrige vindmøller markeres med rødt toplys af lavere intensitet.

05 Nat Røsnæs Strandpark
Udsigt fra Røsnæs Strandpark, hvorfra der ligeledes er visualiseret dagsituationen, visualisering nr. 05 Røsnæs Strandpark.

11 Nat Sejerø
Udsigt fra Tyvsbjerg Bakke over Sejerø Havn, hvorfra der ligeledes er visualiseret dagsituationen, se visualisering nr. 11 Sejerø.
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Rødt toplys i Àere intensiteter.

Rødt toplys i Àere intensiteter samt sejladsafmærkning på
udvalgte perimetermøller.

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 præsentation 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 programmet Photoshop på billeder,
der viser vindmøllerne i god sigt.

13 Dis Vejrhøj
Udsigt fra Vejrhøj over Sejerø Bugt. Havmøllerne vil anes gennem disen i samspil med Nekselø. Se visualisering nr. 13 Vejrhøj for at se udsigten i klart vejr.

6.2.3 Gråvejrsvisualiseringer
Havmøllerne sikkerhedsafmærkes, som beskrevet i afsnit
”4.3.2 Sikkerhedsafmærkning”, og lysafmærkningen vil også
kunne ses i dagslys, særligt set mod en gråvejrshimmel. For
at illustrere den visuelle effekt af lysafmærkningen i gråvejr er
der udarbejdet fotomontager med indlagt lysafmærkning for
dagslys. Gråvejret er udarbejdet i Photoshop på baggrund af
fotos taget i klart vejr.

Foto 6.2.1 Lys i natten
Lyset over Kalundborg ved nattetide. Lys fra Kalundborg og intensive lys på skorstenene på Asnæsværket lyser op. Billedet er taget fra Røsnæs Strandpark, 180 grader modsat fotovinklen fra samme sted brugt til natvisualiseringen

Figur 6.2.1 Lysafmærkning for luftfarts- og sejladssikkerhed, 10 MW-perimetermølle

05 Gråvejr Røsnæs Strandpark
Udsigten fra Røsnæs Strandpark, hvorfra der også er visualiseret i dagslys, se visualisering nr. 05 Røsnæs Strandpark og
ved nattetide, se visualisering nr. 05 Nat Røsnæs Strandpark.

DAG

NAT

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

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

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.

Lysafmærkning for luftfartssikkerhed,
3 stk. 360 graders synlighed 24 timer i
døgnet (kun 10 MW)

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

Lysafmærkning for sejlads

Vindmøller

Signaturforklaring for kort 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 og 6.2.4
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05 Nat

Røsnæs Strandpark - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

Fyr, Hatter Barn

Fyr, Hatterrev

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 5 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4,0 meter over havet.

N
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Panoramafotogra¿ af udsigten over Sejerø Bugt set fra Røsnæs Strandpark om natten. Fotoet er taget samme sted som
visualisering nr. 04. Friarealet omkring strandparkens jolleplads henligger i mørke, bortset fra begrænset belysning fra
omkringliggende bebyggelse. Kystrummet er mørkt og ufor-

styrret af lysforurening, bortset fra skibenes lanterner, lys på
større skibe, og blinkende fyr både på havet og på Sejerøs
kyst, hvor man også kan se Sejerø By. Det mørke kystrum er
følsomt over for lysforurening i mellem grad.

04 NAT Røsnæs Strandpark - Eksisterende forhold
Panorama s. 2/2

Sejerø Fyr, 20 km

Sejerø Havn
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05 Nat

Røsnæs Strandpark - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

Fyr, Hatter Barn

Fyr, Hatterrev

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 5,1 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4,0 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af havmølleparken set fra Røsnæs
Strandpark. Fotoet er taget samme sted som visualisering nr.
4. Mørket over det åbne hav brydes af Àere lys fra faste fyr, skibe samt lys fra Sejerø - primært omkring havnen. Vindmøllerne er afmærket for Àysikkerheden med rødt lys på vindmølle-

hatten og midt på tårnet, samt for sejladssikkerheden med gule lanterner på det nederste af tårnet. Se ”Diagram 6.2.2 Lysafmærkning om natten for 10 MW”. Lysene på vindmøllerne
har forskellig intensitet afhængigt af vindmølleplacering i parkens perimeter eller indenfor. Dette betyder at det er vanske-

04 NAT Røsnæs Strandpark - 20 X 10 MW
Panorama s. 2/2

Sejerø Fyr, 20 km

ligt at aÀæse opstillingsmønstret. Det middelintensive røde lys
på perimetermøllernes top er det mest markante, og de øvrige lyskilder vurderes ubetydelige i deres intensitet. Havmølleparkens store udbredelse har betydning for oplevelsen af den
mørke horisont i kystrummet, som forstyrres af lysafmærk-

Sejerø Havn

ningen og særligt af blinkene. Overordnet set vurderes påvirkningen af det mørke kystrum at være moderat.
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05 Nat

Røsnæs Strandpark - 66 X 3 MW

Panorama s. 1/2

Fyr, Hatter Barn

Fyr, Hatterrev

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 5,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4,0 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af havmølleparken set fra Røsnæs
Strandpark om natten. Fotoet er taget samme sted som visualisering nr. 04. Mørket over det åbne hav brydes af Àere lys
fra faste fyr, skibe og lys fra Sejerø - primært omkring havnen. Vindmøllerne er afmærket for Àysikkerheden med rødt lys

på vindmøllehatten og for sejladssikkerheden med gule lanterner på det nederste af tårnet. Se ”Diagram 6.2.4 Lysafmærkning om natten af 3 MW”. Lysene på vindmøllerne har forskellig intensitet afhængigt af vindmølleplacering i parkens perimeter eller inden for. Dette betyder, at det er vanskeligt at af-

04 NAT Røsnæs Strandpark - 66 x 3 MW
Panorama s. 2/2

Sejerø Fyr, 20 km

læse opstillingsmønstret. Det middelintensive røde lys på perimetermøllernes top er det mest markante, og de øvrige lyskilder vurderes ubetydelige i intensitet og ses ikke på visualiseringen. De kraftigste lys i parkens perimeter er af samme intensitet som ved opstilling af 10 MW-vindmøllerne, her er det

blot langt Àere vindmøller, som skal markeres med det kraftige lys, og dermed bliver påvirkningen kraftigere - på trods
af at der ikke skal lys på mellemniveau på 3 MW-vindmøllerne. Havmølleparkens store udbredelse har betydning for oplevelsen af den mørke horisont i kystrummet, som forstyrres af

Sejerø Havn

lysafmærkningen og særligt af blinkene. Overordnet set vurderes påvirkningen af det mørke kystrum at være væsentlig.
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11 Nat

Sejerø Havn - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

Asnæsværket

Afstand til vindmølleområdet 6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4,0 meter over havet.

N
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Panoramafoto af det nattemørke kystrum set fra Sejerø Havn
om natten. Fotoet er taget samme sted som visualisering nr.
09. Udsigtspladsen oven for Sejerø Havn henligger i mørke,
bortset fra belysningen på havneområdet i billedets højre side. I venstre side af panoramaet ses lysene fra Røsnæs, hvor

særligt Asnæsværket og Kalundborg markerer sig. Skorstenene her er afmærket med blinkende hvidt lys. Der er cirka 24
kilometer til Asnæsværket på dette sted.

09 NAT Sejerø Havn - Eksisterende forhold
Panorama s. 2/2

Fyr, Hatter Barn

Fyr, Hatterrev
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11 Nat

Sejerø Havn - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

Asnæsværket

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 6,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4,0 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af havmølleparken set fra Sejerø Havn
om natten. Fotoet er taget samme sted som visualisering nr.
09. Havmølleparkens placering, midt mellem de to primære
lyskilder - Kalundborg og Sejerø Havn, betyder, at det mørke
mellemrum, hvor der er udsigt over åbent hav, forstyrres af

lysene på vindmøllerne. Vindmøllerne er afmærket for Àysikkerheden med rødt lys på vindmøllehatten og midt på tårnet
og for sejladssikkerheden med gule lanterner på det nederste af tårnet. Det er kun perimetermøllernes lysafmærkning
som kan ses på visualiseringen, og opstillingsmønstret er der-

09 NAT Sejerø Havn - 20 X 10 MW
Panorama s. 2/2

Fyr, Hatter Barn

for ikke umiddelbart aÀæseligt. Havmølleparkens udbredelse
er stor fra dette betragtningspunkt, og lysene på vindmøllerne er jævnt fordelt over horisonten. Det blinkende lys sætter
sit tekniske præg på den nattemørke horisont, hvilket ændrer
natteoplevelsen fra dette sted. Det er endvidere vurderet, at

Fyr, Hatterrev

oplevelsen af vindmøllerne på havet har betydning for områdets skala - kystrummets mørke storhed reduceres. Overordnet set vurderes den visuelle påvirkning af natteoplevelsen på
dette sted at være moderat.
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11 Nat

Sejerø Havn - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

Asnæsværket

Afstand nærmeste vindmølle 6,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4,0 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af havmølleparken set fra Sejerø Havn
om natten. Fotoet er taget samme sted som visualisering nr.
09. Havmølleparkens placering, midt mellem de to primære
lyskilder - Kalundborg og Sejerø Havn, betyder, at det mørke
mellemrum, hvor der er udsigt over åbent hav, forstyrres af ly-

sene på vindmøllerne. Vindmøllerne er afmærket for Àysikkerheden med rødt lys på vindmøllehatten og for sejladssikkerheden med gule lanterner på det nederste af tårnet. Det er kun
perimetermøllernes lysafmærkning som kan ses på visualiseringen, og opstillingsmønstret er derfor ikke umiddelbart aÀæ-

09 NAT Sejerø Havn - 66 x 3 MW
Panorama s. 2/2

Fyr, Hatter Barn

seligt. Havmølleparkens udbredelse er stor fra dette betragtningspunkt, og lysene på vindmøllerne er jævnt fordelt over
horisonten. Det blinkende lys sætter sit tekniske præg på den
nattemørke horisont, hvilket ændrer natteoplevelsen fra dette sted. Det mest intensive lys - de røde lys på toppen af pri-

metermøllerne, er ens for både 3 MW- og 10 MW-vindmøllerne. Da der er langt Àere vindmøller som skal afmærkes ved
3 MW-opstillingen, bliver påvirkningen af det mørke kystrum
i dette tilfælde langt mere markant, idet den horisontale udbredelse er næsten ens for de to opstillinger. Det er endvidere

Fyr, Hatterrev

vurderet, at oplevelsen af vindmøllerne på havet, har betydning for områdets skala - kystrummets mørke storhed reduceres. Overordnet se vurderes den visuelle påvirkning af natteoplevelsen på dette sted at være væsentlig.
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13

Vejrhøj - 20 x 10 MW

Nekselø

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 19 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 121,5 meter over havet.

N
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Foto af udsigten fra et af Sjællands højeste punkter, Vejrhøj.
Herfra er der 360 graders udsigt over hele Sejerø Bugt, Røsnæs, Odsherred og Sjællands Odde. I denne vinkel ses Nekselø til venstre i billedet. Havmøllerne er visualiseret mørke for at skabe større kontrast til baggrunden og derved tydeliggøre deres placering. Havmølleparken giver horisonten

et teknisk præg og har betydning for opfattelsen af skalaen i
landskabet, særligt i forhold til Nekselø, hvis størrelse visuelt
reduceres. I forhold til den samlede 360 graders udsigt fra
Vejrhøj har havmølleparken dog en mindre betydning.

13 Dis

Vejrhøj - 20 x 10 MW

Nekselø

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 19 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 121,5 meter over havet.

N

Visualisering af havmølleparken set fra et af Sjællands højeste punkter, Vejrhøj. På dette billede er der er lagt dis ind på
billedet over havet og Nekselø, og vindmøllerne anes kun akkurat, selvom møllerne er fremhævet med gråt lys. Med dette eksempel tydeliggøres det, hvor stor betydning vejrliget

har for synligheden af vindmøllerne. Hvis møllerne ikke var
fremhævet, ville de ”forsvinde” endnu mere i disen. Vindmøllernes påvirkning af udsigten i diset vejr vurderes ubetydelig.
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13

Vejrhøj - 66 x 3 MW

Nekselø

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 18,3 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 121,5 meter over havet.

N
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Foto af udsigten fra et af Sjællands højeste punkter, Vejrhøj.
Herfra er der 360 graders udsigt over hele Sejerø Bugt, Røsnæs, Odsherred og Sjællands Odde. I denne vinkel ses Nekselø til venstre i billedet. Havmøllerne er visualiseret mørke for at skabe større kontrast til baggrunden og derved ty-

deliggøre deres placering. Havmølleparken giver horisonten
et teknisk præg og har betydning for opfattelsen af skalaen i
landskabet, særligt i forhold til Nekselø, hvis størrelse visuelt
reduceres. I forhold til den samlede 360 graders udsigt fra
Vejrhøj, har havmølleparken dog en mindre betydning.

13 Dis

Vejrhøj - 66 x 3 MW

Nekselø

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 18,3 km, betragtningsafstand 46 cm,
fotopunkt 121,5 meter over havet.

N

Visualisering af havmølleparken set fra et af Sjællands højeste punkter, Vejrhøj. På dette billede er der lagt dis ind på
billedet over havet og Nekselø, og vindmøllerne anes kun akkurat, selvom møllerne er fremhævet med gråt lys. Med dette eksempel tydeliggøres det, hvor stor betydning vejrliget

har for synligheden af vindmøllerne. Hvis møllerne ikke var
fremhævet, ville de ”forsvinde” endnu mere i disen. Vindmøllernes påvirkning af udsigten i diset vejr vurderes ubetydelig.
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05 Gråvejr

Røsnæs Strandpark - Eksisterende forhold

Panorama s. 1/2

Afstand til vindmølleområdet 5 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4 meter over havet.

N
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Panoramafoto fra Røsnæs Strandpark, her i gråvejr. Kystrummet er uforstyrret og følsomt i mellem grad over for tekniske
anlæg og lyskilder.

04 Gråvejr Røsnæs Strandpark - Eksisterende forhold
Panorama s. 2/2
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05 Gråvejr

Røsnæs Strandpark - 20 x 10 MW

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 5,1 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering fra Røsnæs Strandpark, hvor havmøllerne og især deres lysafmærkning opleves i gråvejr. 10 MW-vindmøllerne i perimeteren (kanten af parken) er afmærket med
hvidt, blinkende mellemintensivt toplys og rødt lavintensivt lys
midt på tårnet. De øvrige vindmøller i parken er afmærket med

lavintensivt rødt toplys. Se ”Diagram 6.2.1 Lysafmærkning om
dagen for 10 MW”. Selve vindmøllerne er fremhævet med gråt
for at øge deres synlighed. Det hvide lys på toppen af perimetermøllerne vil være det mest markante, og den visuelle påvirkning af kysten vurderes at være af stor intensitet. Den øv-

04 Gråvejr Røsnæs Strandpark - 20 X 10 MW
Panorama s. 2/2

rige lysafmærkning kan ikke ses på visueliseringen og vurderes at være ubetydelig. Det hvide lys er mere markant i gråvejr end i solskin, og overordnet set vurderes den visuelle påvirkning af havmøllerne med deres lyssætning som værende
væsentlig også i gråvejr.
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05 Gråvejr

Kalundborg, Raklev - 66 x 3 MW

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 5,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 4 meter over havet.

N

132

Panoramavisualisering fra Røsnæs Strandpark, hvor havmøllerne og især deres lysafmærkning opleves i gråvejr. 3 MW-vindmøllerne i perimeteren (kanten af parken) er afmærket med
rødt mellemintensivt toplys. De øvrige vindmøller i parken er
afmærket med lavintensivt rødt toplys. Se diagram 6.2.3 Lys-

afmærkning om dagen af 3 MW. Selve vindmøllerne er fremhævet med gråt for at øge deres synlighed. Det røde lys på
toppen af perimetermøllerne vil være det mest markante, og
den visuelle påvirkning af kysten vurderes at være af mellem
intensitet. Den øvrige lysafmærkning vurderes at være ubety-

04 Gråvejr Røsnæs Strandpark - 66 x 3 MW
Panorama s. 2/2

delig. Det røde lys er mere markant i gråvejr end i solskin, og
overordnet set vurderes den visuelle påvirkning af havmøllerne med deres lyssætning som værende moderat i gråvejr. Vurderingen af det røde lys fra de mange vindmøller i 3 MW-opstillingen vurderes mindre intensivt end det hvide lys som 10

MW-vindmøllerne afmærkes med - på trods af at der afmærkes langt færre vindmøller i 10 MW-opstillingen.
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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 vindmøllerne er placeret indbyrdes langt fra
hinanden, og at udbredelsen af havmølleparken bliver op til
9,5 km gange 12,7 km.
I det følgende beskrives betydningen af valg af vindmøllestørrelser og eksempler på opstillinger med mindre horisontal udbredelse end worst case opstillingerne.

6.3.1 Opstillingshensyn
Indsnævring af undersøgelsesområdet
Undersøgelsesområdet er tidligere beskåret af hensyn til forskellige arealinteresser:
 7HOHNDEHO(QNRUULGRUIULKROGHVRYHUHWWHOHNDEHOVRPSDVserer midt igennem undersøgelsesområdet. Korridoren er 800
meter bred. Korridoren opdeler området i en østlig og vestlig del.
 .ODSSODGV,GHW¡VWOLJHRSVWLOOLQJVRPUnGHHUGHUXGWDJHW
en mindre del af hensyn til en klapplads langs områdets nordøstlige kant.

Opdeling af vindmølleområdet
Vindmølleområdet deles naturligt op i et vestligt og et østligt
delområde. Ved at arbejde med opstillinger, som kun breder
sig i det ene af delområderne, vil man kunne reducere udbredelsen af havmølleparken. Ved samtidig at placere havmøllerne så tæt på ilandføringspunkterne som muligt, øges afstanden til Sejerø, og derved reduceres den horisontale udbredelse herfra ligeledes.

6.3.2 Visuelle eksempler
Realistiske opstillinger 3, 6 og 10 MW
Ud over at indsnævre opstillingsområdet af hensyn til arealinteresser, tager forslaget til de realistiske opstillinger udgangspunkt i følgende:
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 2SVWLOOLQJHUQHVNDOLQGHKROGH0:
 2SVWLOOLQJHQPnPDNVLPDOWEUHGHVLJRYHUNP2
 +DYP¡OOHUQHVNDOSODFHUHVVnW WVRPPXOLJWSnN\VWHQ
(hvor ilandføringspunktet tilgår)
Dertil kommer nogle visuelle hensyn, som det er tilstræbt at
optimere opstillingerne efter:
 8QGJnKXOOHULU NNHUQH
 8QGJn HQNHOWH YLQGP¡OOHU VRP ´VWULWWHU XG´ DI VDPPHQhængen
Der er valgt at fokusere på opstillinger i delområde vest, idet
område øst er arealmæssigt for begrænset til at gennemføre
opstilling af en havmøllepark med en samlet effekt på 200 MW.
Der er udarbejdet opstillingsmønstre for opstilling i delområde vest for hver af de tre typer havmøller. Se ”Kort 6.3.2 3
MW Vest”, kort 6.3.3 6 MW Vest og ”Kort 6.3.4 10 MW Vest”.

Realistisk worst Case 6 MW
I de to worst case-opstillinger er der vist yderstørrelser på totalhøjden på havmøllerne på enten 137 eller 220 meter. Ved
en realisering af Sejerø Bugt Havmøllepark er det ikke usandsynligt, at der vil blive valgt en anden møllestørrelse.
For at anskueliggøre konsekvenserne for oplevelsen af havmøllerne, er der udarbejdet en worst case-opstilling med en 6
MW-havmølle 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-vindmøller og 20 ved 10
MW-vindmøllen.
Opstillingen breder sig som ved worst case for 3 og 10 MW
over begge delområder og er placeret nærmest ilandføringspunkterne på Røsnæs. Se kort ”Kort 6.3.1 6 MW realistisk
worst case”.
Der er dog tale om realistisk worst case opstilling for 6 MW,
idet hele undersøgelsesområdet ikke anvendes. Der er ligeledes taget højde for arealmæssige bindinger, og uhensigtsmæssige hjørner er ikke anvendt.

6.3.3 Visualiseringer
På de følgende sider er der visualiseret eksempler på realistisk
worst case-opstilling med 6 MW-havmølle og visuelle eksempler på opstillinger, 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.

Realistiske opstillinger, Sejerø Vest - 3, 6 og 10 MW
04 Røsnæs Havn
07 Svenstrup Strand
11 Sejerø Havn

Realistisk worst Case 6 MW
04 Røsnæs Havn
07 Svenstrup
11 Sejerø Havn

Kort 6.3.1 6 MW realistisk
worst case

N

Tabel 6.3.1 Info om visuelle eksempler

Antal havmøller til 200 MW

6 MW
worst
case

3 MW

6 MW

10 MW

33 stk.

66 stk.

33 stk.

20 stk.

Vind - rækkeretning (grader)

-31

-30

-25

-33

Afstand mellem vindmøller i
rækken (RD*)

8,1

6,7

7,4

7,1

Afstand mellem rækkerne (RD)
cirkaangivelse

8,1

6,8

8,1

7,2

Antal rækker

10

12

9

7

5' 5RWRUGLDPHWHU

Kort 6.3.2 3 MW Vest

N

Kort 6.3.3 6 MW Vest

N

Kort 6.3.4 10 MW Vest

N
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04

Røsnæs Havn - 20 X 10 MW Sejerø Vest

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 4,4 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 6,5 meter over havet.

N
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Visuelt eksempel på opstilling af 10 MW-havmøller begrænset
til delområde vest. Havmølleparkens horisontale udbredelse er
reduceret med minimum 40 % i forhold til worst case-opstillingen. En stor del af denne reduktion skyldes, at der ikke er opstillet vindmøller i delområdets to hjørner nærmest fotopunk-

tet. Dette er gjort af æstetiske hensyn for at enkeltmøller ikke skal skille sig væsentligt ud fra sammenhængen, som det
er tilfældet i worst case-opstillingen for 10 MW. I og med at
vindmøllerne skal samles på et reduceret areal, vil de stå tættere sammen. Parkens samlede udtryk vil være mere rodet og

Panorama s. 2/2

massivt med færre og mindre ”pauser” mellem vindmøllerne.
Samtidig vil der være større mulighed for kig over åbent hav
på begge sider af havmølleparken. Det er vurderet, at havmølleparkens visuelle påvirkning af udsigten fra kysten omkring

Røsnæs Havn, også ved opstilling på et begrænset areal, har
en væsentlig betydning for oplevelsen af Sejerø Bugt.
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04

Røsnæs Havn - 66 x 3 MW Sejerø Vest

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 4,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 6,5 meter over havet.

N
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Visuelt eksempel på opstilling af 3 MW-havmøller begrænset
til delområde vest. Havmølleparkens horisontale udbredelse
er reduceret med 26 % i forhold til worst case-opstillingen. En
mindre del af denne reduktion skyldes, at der ikke er opstillet
vindmøller i delområdets vestligste hjørne nærmest fotopunk-

tet. Dette er gjort af æstetiske hensyn, for at enkeltmøller ikke skal skille sig væsentligt ud fra sammenhængen, som det
er tilfældet i worst case-opstillingen for 10 MW-opstillingen. I
og med at vindmøllerne skal samles på et reduceret areal, vil
de stå tættere sammen. Havmølleparkens samlede udtryk vil

Panorama s. 2/2

være mere rodet og massivt med færre og mindre ”pauser”
mellem vindmøllerne. Samtidig vil der være større mulighed for
kig over åbent hav på begge sider af havmølleparken. I dette
tilfælde er effekten af indskrænkningen af opstillingsområdet
imidlertid begrænset. Det er vurderet, at havmølleparkens vi-

suelle påvirkning af udsigten fra kysten omkring Røsnæs Havn,
også ved opstilling på et begrænset areal, har en væsentlig betydning for oplevelsen af Sejerø Bugt.
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04

Røsnæs Havn - 33 X 6 MW Sejerø Vest

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 4,3 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 6,5 meter over havet.

N
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Visuelt eksempel på opstilling af 6 MW-havmøller begrænset
til delområde vest. Havmølleparkens horisontale udbredelse er
øget med 8 % i forhold til 6 MW worst case opstillingen, hvilket er særligt for denne betragtningsvinkel. Det skyldes, at der
ikke er ”afskåret hjørner” i denne opstilling - vindmøllerne ud-

nytter opstillingsområde vest i hele sin bredde mod syd, mens
worst case opstillingen for 6 MW afskærer det vestligste og
det østligste hjørne af æstetiske årsager. Idet der ved opstilling af 6 MW møller i delområde vest ikke er afskåret hjørner
som i worst case-opstillingen for 6 MW, er der ingen effekt af

Panorama s. 2/2

indskrænkningen af opstillingsområdet i forhold til visuel begrænsning - set fra denne vinkel. Det er vurderet, at havmølleparkens visuelle påvirkning af udsigten fra kysten omkring
Røsnæs Havn, også ved opstilling på et begrænset areal, har
en væsentlig betydning for oplevelsen af Sejerø Bugt.
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04

Røsnæs Havn - 33 X 6 MW Sejerø Worst Case

Panorama s. 1/2

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 4,5 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 6,5 meter over havet.

N
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Panoramavisualisering af havmøllerne set over Røsnæs Havn
på nordsiden af Røsnæs. Visualiseringen viser en mellemstørrelse havmølle i forhold til de to worst case-eksempler for 3
og 10 MW havmøller, som er beskrevet i rapporten. Panoramaet viser alle 33 vindmøller. Af æstetiske hensyn er under-

søgelsesområdets vestligste hjørne og den østligste ”tap” under klappladsen ikke udnyttet til opstilling af vindmøller. Vindmøllerne er opstillet i rækker, og Àere rækker kan erkendes,
mens den midterste del af havmølleparkens opstillingsmønster
er svært aÀæseligt. Havmølleparkens udbredelse svarer no-

Panorama s. 2/2

genlunde til udbredelsen i 3 og 10 MW-opstillingerne. Havmølleparken har en stor udbredelse, fylder en stor del af horisonten og påvirker kystrummet med stor intensitet. Det er vurderet, at havmølleparken som helhed giver horisonten et uroligt udtryk. Det vurderes endvidere, at den visuelle påvirkning

er væsentlig, og at der er tale om en væsentlig forandring af
udsigten fra dette sted. Vindmøllestørrelsens betydning er begrænset i forhold til havmølleparkens horisontale udbredelse
og opstillingsmønstrets aÀæselighed.
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07

Svenstrup Strand - 20 x 10 MW Sejerø Vest

Panorama s. 1/2

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 8,8 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.

Visuelt eksempel på opstilling af 10 MW-vindmøller begrænset
til delområde vest. Havmølleparkens horisontale udbredelse er
reduceret med cirka 35 % i forhold til worst case-opstillingen.
En mindre del af denne reduktion skyldes, at der ikke er opstillet vindmøller i delområdets vestligste og nordligste hjør144

ner. Dette er gjort af æstetiske hensyn, for at enkeltmøller ikke skal skille sig væsentligt ud fra sammenhængen. I og med
at vindmøllerne skal samles på et reduceret areal, vil de stå
tættere sammen og havmølleparkens samlede udtryk vil være mere massivt med smallere ”pauser” mellem vindmøllerne.

Panorama s. 2/2

Samtidig vil der være større mulighed for kig over åbent hav
på begge sider af havmølleparken. Opstillingsmønstret er delvist aÀæseligt - enkelte vindmøllerækker opleves på langs ad
rækken, og enkelte overlapper hinanden. Det betyder, at vindmøllerne ikke fordeler sig jævnt i horisonten. I dette tilfælde er

effekten af indskrænkningen af opstillingsområdet væsentlig,
og det er vurderet, at havmølleparkens visuelle påvirkning af
udsigten fra kysten ved Svenstrup og Saltbæk Strand er mindre intensiv end ved worst case og har en mindre betydning
for oplevelsen af Sejerø Bugt.
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Svenstrup Strand - 66 x 3 MW Sejerø Vest

Panorama s. 1/2

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 8 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 meter over havet.

Visuelt eksempel på opstilling af 3 MW-havmøller begrænset til
delområde vest. Havmølleparkens horisontale udbredelse er reduceret med cirka 40 % i forhold til worst case-opstillingen. En
del af denne reduktion skyldes, at der ikke er opstillet vindmøller i delområdets vestligste og nordligste hjørner. Dette er gjort
146

af æstetiske hensyn, for at enkeltmøller ikke skal skille sig væsentligt ud fra sammenhængen. I og med at vindmøllerne skal
samles på et reduceret areal, vil de stå tættere sammen, og
havmølleparkens samlede udtryk vil være mere massivt med
smallere ”pauser” mellem vindmøllerne. Samtidig vil der være

Panorama s. 2/2

større mulighed for kig over åbent hav på begge sider af havmølleparken. Opstillingsmønstret er mere rodet end ved worst
case og er kun delvist aÀæseligt - enkelte vindmøllerækker opleves på langs ad rækken og enkelte overlapper hinanden. Det
betyder, at vindmøllerne ikke fordeler sig jævnt i horisonten. I

dette tilfælde er effekten af indskrænkningen af opstillingsområdet væsentlig, og det er vurderet, at havmølleparkens visuelle påvirkning af udsigten fra kysten ved Svenstrup og Saltbæk
Strand er mindre intensiv og har en mindre betydning for oplevelsen af Sejerø Bugt end ved worst case-opstillingen.
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Svenstrup Strand - 33 x 6 MW Sejerø Vest

Panorama s. 1/2

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 7,9 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 5 moh

Visuelt eksempel på opstilling af 6 MW-havmøller begrænset
til delområde vest. Havmølleparkens horisontale udbredelse er
reduceret med cirka 28 % i forhold til worst case-opstillingen.
En del af denne reduktion skyldes, at der ikke er opstillet vindmøller i delområdets nordligste hjørne. Dette er gjort af æste148

tiske hensyn, for at enkeltmøller ikke skal skille sig væsentligt
ud fra sammenhængen. I og med at vindmøllerne skal samles
på et reduceret areal, vil de stå tættere sammen, og havmølleparkens samlede udtryk vil være mere massivt med smallere ”pauser” mellem vindmøllerne. Opstillingsmønstret bliver

Panorama s. 2/2

mere rodet end ved worst case og er kun delvist aÀæseligt enkelte vindmøllerækker opleves på langs ad rækken og enkelte overlapper hinanden. I dette tilfælde er effekten af indskrænkningen af opstillingsområdet moderat, og det er vurderet, at havmølleparkens visuelle påvirkning af udsigten fra

kysten ved Svenstrup og Saltbæk Strand er mindre intensiv
og har en mindre betydning for oplevelsen af Sejerø Bugt end
ved worst case-opstillingen.
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Svenstrup Strand - 33 x 6 MW worst case

Panorama s. 1/2

N

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

Panoramavisualisering af havmøllerne set fra Svenstrup
Overdrev vest for Saltbæk Vig. Visualiseringen viser en mellemstørrelse havmølle i forhold til de to worst case-eksempler, som er beskrevet i rapporten. Panoramaet viser alle 33
vindmøller, som stort set alle står fri af hinanden, så opstil150

lingsmønstrets rækker er aÀæselige. Havmølleparken har
stort set samme udbredelse som ved 3 MW- og 10 MW-worst
case opstillingerne og påvirker kystrummet med mellem intensitet. Det er vurderet, at havmølleparken som helhed giver horisonten et teknisk præg, og at den visuelle påvirkning

Panorama s. 2/2

er moderat. Vindmøllestørrelsens betydning er begrænset i
forhold til havmølleparkens horisontale udbredelse.
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Sejerø Havn - 20 x 10 MW Sejerø Vest

Panorama s. 1/2

Asnæsværket

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 8,5 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 16 meter over havet.

Visuelt eksempel på opstilling af 10 MW-havmøller begrænset
til delområde vest. Havmølleparkens horisontale udbredelse
er reduceret med cirka 50 % i forhold til worst case-opstillingen. En mindre del af denne reduktion skyldes, at der ikke er
opstillet vindmøller i delområdets sydøstligste hjørne og nord152

ligste spids nærmest fotopunktet. Dette er gjort af æstetiske
hensyn, for at enkeltmøller ikke skal skille sig væsentligt ud
fra sammenhængen. I og med at vindmøllerne skal samles på
et reduceret areal, vil de stå tættere sammen, og havmølleparkens samlede udtryk vil være mere kompakt med mindre

Panorama s. 2/2

Samsø

”pauser” mellem vindmøllerne. Det skyldes også, at havmølleparken opleves på længere afstand end ved opstilling i begge delområder. Vindmøllerne samles mellem Røsnæs og Samsø og får en barriereeffekt over for kig over åbent hav, som er
mere udtalt end ved worst case-opstillingen. Den reducerede

horisontale udbredelse har også betydning for landskabets skala, som ikke påvirkes i så høj grad som ved worst case. I dette tilfælde er effekten af indskrænkningen af opstillingsområdet væsentlig, og det er vurderet, at den visuelle påvirkning af
udsigten fra Tyvsbjerg ved Sejerø Havn er mindre intensiv end

i worst case-opstillingen. Den overordnede påvirkning vurderes i dette tilfælde at være moderat.
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Sejerø Havn - 66 x 3 MW Sejerø Vest

Panorama s. 1/2

Asnæsværket

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 8,5 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 16 meter over havet.

Visuelt eksempel på opstilling af 3 MW-havmøller begrænset
til delområde vest. Havmølleparkens horisontale udbredelse er
reduceret med cirka 40 % i forhold til worst case-opstillingen.
En mindre del af denne reduktion skyldes, at der ikke er opstillet vindmøller i delområdets nordligste spids nærmest fo154

topunktet. Dette er gjort af æstetiske hensyn, for at enkeltmøller ikke skal skille sig væsentligt ud fra sammenhængen. I
og med at vindmøllerne skal samles på et reduceret areal, vil
de stå tættere sammen, og havmølleparkens samlede udtryk
vil være mere rodet og massivt, med mindre ”pauser” mel-

Panorama s. 2/2

Samsø

lem vindmøllerne. Det skyldes også, at havmølleparken opleves på længere afstand end ved opstilling i begge delområder.
Vindmøllerne samles mellem Røsnæs og Samsø og får, over
for kig over åbent hav, en barriereeffekt, som er mere udtalt
end ved worst case-opstillingen. Den reducerede horisontale

udbredelse har også betydning for landskabets skala, som ikke påvirkes i så høj grad som ved worst case. I dette tilfælde
er effekten af indskrænkningen af opstillingsområdet væsentlig, og selvom havmølleparken fremstår mere kompakt, er det
vurderet, at den visuelle påvirkning af udsigten fra Tyvsbjerg

ved Sejerø Havn er mindre intensiv end i worst case-opstillingen. Den overordnede påvirkning vurderes i dette tilfælde at
være moderat.
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Sejerø Havn - 33 x 6 MW Sejerø Vest

Panorama s. 1/2

Asnæsværket

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 8,6 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 16 meter over havet.

Visuelt eksempel på opstilling af 6 MW-havmøller begrænset
til delområde vest. Havmølleparkens horisontale udbredelse
ændres stort set ikke i forhold til worst case-opstillingen men
rykker længere mod vest og dermed på længere afstand fra
fotostandpunktet. Grunden til, at der ikke er forskel i den ho156

risontale udbredelse, er, at der i worst case-opstillingen for 6
MW møller ikke er opstillet vindmøller længst mod nord og øst.
Dette er gjort for at kunne overholde krav om, at havmølleparken maksimalt må fylde 44 km2. I dette tilfælde er effekten
på den horisontale udbredelse på baggrund af indskrænknin-

Panorama s. 2/2

Samsø

gen af opstillingsområdet ubetydelig. Til gengæld er der kommet større afstand til vindmøllerne, som derved påvirker landskabsoplevelsen mindre intensivt. Denne effekt vurderes imidlertid at være begrænset i forhold til havmølleparkens samlede påvirkning. Vindmøllerne samles i højere grad end ved

worst case-opstillingen mellem Røsnæs og Samsø. Derved får
parken, over for kig over åbent hav, en barriereeffekt, som er
mere udtalt end ved opstilling af vindmøller i begge delområder. Det er vurderet, at den visuelle påvirkning af udsigten
fra Tyvsbjerg ved Sejerø Havn svarer til påvirkningen i worst

case-opstillingen, og den overordnede påvirkning vurderes at
være moderat.
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Sejerø Havn - 33 x 6 MW Sejerø worst case

Panorama s. 1/2

Asnæsværket

N

Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 6,2 km, betragtningsafstand 46 cm, fotopunkt 16 meter over havet.

Panoramavisualisering af havmøllerne set over Sejerø Havn,
som viser en mellemstørrelse havmølle i forhold til de to worst
case eksempler som er beskrevet i rapporten. Panoramaet viser
alle 33 vindmøller. Vindmøllerne er opstillet i rækker, og Àere
rækker kan erkendes i den venstre del af parken, mens opstil158

lingsmønstret i den fjerneste del af parken er svært aÀæseligt
og fremstår noget rodet. Havmølleparken har væsentlig mindre
udbredelse end ved 3 og 10 MW worst case opstillingerne, og
påvirker kystrummet med mellem intensitet. Det er vurderet,
at havmølleparken som helhed giver horisonten et uroligt ud-

Panorama s. 2/2

Samsø

tryk, og at den visuelle påvirkning er moderat. Vindmøllestørrelsens betydning er begrænset i forhold til havmølleparkens
horisontale udbredelse og opstillingsmønstrets aÀæselighed.
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7 Landanlæg
,GHQQHIDVHEHVNULYHVRJXQGHUV¡JHVÀHUHUHOHYDQWHPXOLJKHder for landanlæg, fordi disse afhænger af valg, der først træffes senere i processen - afhængig af havmølleparkens størrelse, som først afgøres ved Energistyrelsens udbud for de seks
kystnære havmølleparker. Reference /16/
De landbaserede dele af anlægget, se kort 7.1, består af:
  Udbygningen af elforsyningsnettet på land i form en
korridor for nedgravede landkabler.
  Tilslutning til de eksisterende stationsanlæg ved Røsnæs, Novo Syd eller Asnæsværket.
  Mulig etablering af en ny kystnær kabelstation samt udbygning.
I denne baggrundsrapport er konsekvenserne ved udbygning
af de eksisterende stationsanlæg samt de potentielle placeringer af en mulig ny kystnær kabelstation beskrevet og vurderet. De tekniske forhold for det nedgravede landkabel er be-

skrevet i baggrundsrapporten: ”Projekt- og anlægsbeskrivelse for anlæg på land”, reference /26/, og indgår ikke i denne
baggrundsrapport.

kabeltracé, der forbinder det østlige ilandføringspunkt ud for
Overbjerg med det overordnede kabeltracé frem mod Asnæsværket.

Arealinteresser

Ilandføringspunkter

Anlæggene vil påvirke forskellige arealinteresser på land, som
er uddybende beskrevet i baggrundsrapporten om arealinteresser. Reference /5/
3RWHQWLHOOHNRQÀLNWHUPHOOHPNDEHOWUDFpHWRJDUHDOLQWHUHVVHU
omfatter lokale interesser i form af § 3-beskyttet natur, kystnærhedszone og strandbeskyttelseslinje, fredede fortidsminder, levende hegn og diger samt højspændingsledninger. Større udpegninger, som er beskrevet i kapitel 5, omfatter geologiske interesseområder og landskabelige interesser.

Kablerne fra havmølleparken kan føres i land på to lokaliteter,
øst henholdsvis vest for Røsnæs Strandpark. 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.

7.1 Kabelkorridor
Det overordnede kabeltracé forløber fra kysten ud for Øret
eventuelt via 50 kV-stationsanlægget ved Røsnæs i et buet
tracé øst om Kalundborg til 132 kV-stationsanlægget ved Novo Syd, herfra syd om Kalundborg og mod vest og nord til 400
kV-stationsanlægget ved Asnæsværket – en samlet længde på
cirka 22,5 km. Det overordnede kabeltracé suppleres med et

Indsnævring af kabelkorridor
Den oprindelige kabelkorridor er blevet indsnævret fra 1.000
meter til en cirka 300 meter bred undersøgelseskorridor, se
kort 7.1. Inden for den 300 meter brede undersøgelseskorridor fastlægges et planlægningsbælte for etablering af landkabel på baggrund af yderligere undersøgelser. Se yderligere i
baggrundsrapporten Arealinteresser, Reference /5/.
Kabelstationskorridorer for en potentiel kystnær kabelstation omtales i afsnit 7.3.

Foto 7.1 Ilandføringspunkt Øret

Foto 7.2 Ilandføringspunkt Overbjerg

Ilandføringspunkt Øret på Røsnæs’ nordkyst mellem Røsnæs Strandpark og Nyby.

Ilandføringspunkt Overbjerg på Røsnæs’ nordkyst mellem Røsnæs Strandpark og Vollerup Overdrev.
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Kabellægning / nedtagning af luftledninger
Ved forskellige løsninger for nettilslutning kan det blive aktuelt at nedtage 50 kV-luftledningen mellem Røsnæs og Kalundborg. Dette har visuel betydning for omgivelserne, som fritages for den visuelle påvirkning fra master og ledning.

7.2 Udbygning af
eksisterende anlæg

Kort 7.1 Kabelkorridor, landanlæg

Kortet viser ilandføringspunkterne, den indsnævrede kabelkorridor, hvor det kommende kabeltracé skal føres, samt område
for potentiel placering af kystnær kabelstation.
N

Ilandføringspunkt Øret

Ilandføringspunkt Overbjerg

På de følgende sider omtales potentielle udvidelser og udbygninger af eksisterende stationsanlæg i forbindelse med tilslutning
af havmølleparken til el-nettet på land. Her er fokus på landskabelig påvirkning, mens en mere teknisk beskrivelse kan læses i
baggrundsrapporten om anlæg på land. Reference /26/

Kystnær kabelstation

Røsnæs

Novo Syd

Asnæsværket

Kabeltracé

Foto 7.3 50 kV-elmaster
Masterne, som bærer den eksisterende 50 kV-ledning ved
Røsnæs stationsanlæg, og som muligvis nedtages.

Eksisterende stationsanlæg

Korridor for mulig ny
kystnær kabelstation
5 km
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7.2.1 Stationsanlæg Røsnæs, 50 kV

Planlægning

Vurdering

Hvis der etableres en mindre havmøllepark på op til 50 MW, kan
det blive aktuelt at tilslutte havmølleparken til det eksisterende stationsanlæg ved Røsnæs, som samtidig hermed vil skulle
udbygges. En udbygning vil betyde behov for mere plads, og
der skal tilkøbes et areal på op til 10.000 m2 nord for den eksisterende station, se kort 7.2 og 7.3.
Stationen er omgivet af bevoksning, som skærmer delvist, se
foto 7.5 og 7.7. Master, ledninger og det øverste af den eksisterende bygning ses over bevoksningen. En udvidelse vil ske på
landbrugsjord, og det anbefales, at der etableres tilsvarende
afskærmende bevoksning omkring det nye anlæg. Desuden anbefales det at opføre bygninger i samme stil som eksisterende.
Det kan yderligere komme på tale at nedtage den eksisterende 50 kV-ledning mellem Røsnæs og Kalundborg. Dette har
betydning for landskabsoplevelsen i området.

Der er ikke lokal- eller kommuneplanlagt for det eksisterende
område eller for udvidelsesområdet nord for den eksisterende
station, men området ligger i et bevaringsværdigt landskab.

Udsigten over anlægget fra sydlige punkter er mere sårbar end
udsigten fra Nostrupvej mod vest. Fra syd er der udsigt over det
foranliggende landskab, og der er visuel kontakt til havet. Udvidelsen med tilhørende bevoksning vil skærme for dele af udsigWHQRJPHGOLOOHLQWHQVLWHWWLOI¡UHGHQÀHUHWHNQLVNHHOHPHQWHU
Fra Nostrupvej mod vest er påvirkningen umiddelbart større,
da man kører direkte mod udvidelsen, inden vejen drejer. Udsigten over det opdyrkede landskab er derimod mindre sårbar.
Fra Røsnæsvej vil den visuelle påvirkning begrænses til glimt
af masterne fra højtliggende punkter.
'HQ JHRJUD¿VNH XGEUHGHOVH DI XGYLGHOVHQ HU ORNDO RJ GHW
er primært i lokalområdet, at den visuelle påvirkning vil have
betydning. Anlæggets påvirkning af omgivelserne er som udgangspunkt lang, idet den som minimum vil pågå i hele vindmølleparkens driftsfase.
Samlet set vurderes det, at den visuelle påvirkning fra udbygningen af Røsnæs Transformatorstation er mindre.

Visualisering
Der er visualiseret fra to positioner i lokalområdet, se kort 7.2:
  Position A: Nostrupvej mod vest, se foto 7.5 og 7.6.
  Position B: Fra Kalundborg Golfklubs bane, mod nordnordøst, se foto 7.7 og 7.8. Her er rekreativ anvendelse,
og udvidelsen vil opleves i samspil med havudsigten.
På visualiseringerne er medtaget afskærmende bevoksning,
som den vil fremstå, når den er fuldt udvokset. Den visuelle
påvirkning af omgivelserne vil til den tid primært udgøres af
afskærmende bevoksning og af de forskellige master på anlægget.

Udvidelsesområdet
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Kort 7.3 Udvidelse, stationsanlæg Røsnæs
Kort 7.2 Stationsanlæg Røsnæs, fotopunkter
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Maksimal udbygning af det eksisterende stationsanlæg Røsnæs (132/50 kV). Den gule signatur angiver udvidelsens omfang. Reference /30/

Foto 7.4 Eksisterende forhold stationsanlæg Røsnæs

Foto 7.5 Stationsanlæg Røsnæs, eksisterende forhold, position A

Foto 7.6 Stationsanlæg Røsnæs, visualisering af mulig udvidelse, position A

Foto 7.7 Stationsanlæg Røsnæs, eksisterende forhold, position B

Foto 7.8 Stationsanlæg Røsnæs, visualisering af mulig udvidelse, position B
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7.2.2 Stationsanlæg Asnæsværket, 400 kV
En eventuel udbygning af den eksisterende station på Asnæsværket omfatter ikke udvidelser af
stationen ud over det eksisterende areal. Her er tale om tilslutning af et nyt linjefelt og ikke om
nybyggeri. Det eksisterende areal er afskærmet mod syd og Asnæsvej af bevoksning. På øvrige
sider er arealet omgivet af eksisterende bygninger. En udbygning af anlægget på eksisterende
arealer, se kort 7.5, vil ikke have, om nogen, væsentlige visuelle konsekvenser for omgivelserne, hvor det er de store bygningskroppe, skorstene og siloer, som dominerer billedet.

Udvidelsesområdet

Planlægning
Området er omfattet af lokalplan nr. 52 for Asnæsværket (1980).
Desuden er området omfattet af kommuneplanlægning:
Plannavn: Rammer for lokalplanlægning 2013-2024
Plannummer: K07.E01
Anvendelse: Erhvervsområde

A

C

B

Vurdering
Det vurderes, at den visuelle betydning af udbygningen er ubetydelig, næppe synlig og under
alle omstændigheder vil ”drukne” i øvrige tekniske installationer i området. Se foto 7.10, der viser, at udbygningen næppe vil være synlig fra Asnæsvej på grund af eksisterende bevoksning
Udvidelsen vil ikke have betydning for kulturhistoriske interesser omkring Lerchenborg Gods.
Den potentielle udvidelse er ikke visualiseret.

Kort 7.4 Asnæsværket, fotopunkter
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Kort 7.5 Udvidelse, stationsanlæg Asnæsværket
Foto 7.9 Eksisterende forhold ved Asnæsværket
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DƵůŝŐƚ
ϭϯϮŬs
ĨĞůƚƚŝů
ŶǇŬǇƐƚ
ƐƚĂƚŝŽŶ

Den gule signatur angiver udvidelsens omfang. Ombygning af anlægget på Asnæsværket ligger inden for eksisterende rammer. Reference /30/

Mulig udvidelse
bag bevoksning

Foto 7.10 Asnæsværket fra Asnæsvej, position A

Udsigt fra Asnæsvej mod vest mod eksisterende stationsanlæg, hvor der muligvis kan ske en udvidelse inden for eksisterende areal. Stationsanlægget ligger mellem bevoksningen og eksisterende bygninger til højre i billedet.

Foto 7.11 Asnæsværket set fra Asnæs Skovvej mod nord-nordøst, position B

Foto 7.12 Asnæsværket set fra Asnæs Skovvej mod øst, position C
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7.2.3 Stationsanlæg Novo Syd, 132 kV

Kommuneplanlægning

Tilslutning af kabel til den eksisterende station, Novo Syd, kræver
en komplet ombygning af stationen. Denne skal i så fald udvides
på stationens eksisterende areal mod sydøst og øst. Udvidelsen
vil omfatte en ny bygning samt diverse samleskinner og linjefelter.
Arealet er omgivet af en vold, som ville skulle gennembrydes, og en ny afgrænsning vil skulle opføres. Volden reducerer
synligheden til en vis grænse, men høje master osv. vil kunne
ses fra omkringliggende veje over opdyrkede marker.
Det anbefales, at der etableres en tilsvarende afskærmende vold omkring det nye anlæg. Desuden anbefales, at opføre
bygninger i samme stil som eksisterende.

Plannavn: Rammer for lokalplanlægning 2013-2024
Plannummer: K05.E04
Anvendelse: Erhvervsområde

Lokalplanlægning

Vurdering

Stationsanlægget er en del af det lokalplanlagte område:
Rendsborgparken (2005) LP 6.5-2. Tillæg til Kommuneplan
2000-2012.

Det eksisterende anlæg ligger afsides i et område, hvortil der
er begrænset indsigt fra offentlig vej på grund af erhvervsbyggeri og bevoksning, se visualisering fra position A, foto 7.15.

Visualisering
Der er taget fotos til visualisering fra punkt A, Slagelsevej mod
nordnordøst. Desuden vises fotos af omgivelserne omkring eksisterende anlæg se fra punkt B og C. Se kort 7.6.
På visualiseringen er medtaget afskærmende vold. Den visuelle påvirkning af omgivelserne vil primært udgøres af volden
og de forskellige master på anlægget. Se foto 7.15.

Anlægget kan desuden være synligt over erhvervsområdet fra
villahaver på Rørmosevej.
Udvidelse af anlægget vil være betydelig og intensiteten af
påvirkningen vurderes som mellem i lokalområdet. Udvidelsen
sker i et erhvervsområde og opleves mest markant fra indkørslen til selve anlægget, Rendsborgparken, og ikke fra offentlig
vej. Se eksisterende forhold på foto 7.16. På dette grundlag
vurderes sårbarheden af området lav.
Den visuelle påvirkning af omgivelserne ved Novo Syd vurderes samlet set som af mindre betydning.

Udvidelsesområdet
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Kort 7.6 Stationsanlæg Novo Syd med fotopunkter
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Kort 7.7 Udvidelse, stationsanlæg Novo Syd

Den gule signatur angiver udvidelsens omfang. Reference /30/

Foto 7.13 Eksisterende forhold umiddelbart nord for
Stationsanlæg Novo Syd

Foto 7.14 Stationsanlæg Novo Syd, position A

Foto 7.15 Stationsanlæg Novo Syd, position A

Foto 7.16 Stationsanlæg Novo Syd, position B

Foto 7.17 Eksisterende forhold øst for stationsanlæg Novo Syd, position C

Eksisterende forhold set fra Slagelsesvej.

Eksisterende bygning og den afskærmende vold. Årby Kirke ses i baggrunden.

Visualisering af udvidelsen med tilhørende afskærmende vold set fra Slagelsesvej.

Udsigt over regnvandsbassin mod Årby Kirke mod syd.
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7.3 Potentiel kystnær
kabelstation
Afhængig af havmølleparkens størrelse kan det tæt på ilandføringspunkterne blive aktuelt at etablere en ny kystnær kabelstation til transformering af kabelspænding og samling af
ÀHUHPLQGUHNDEOHULpWNDEHOGHUI¡UHVIUHPWLOWUDQVIRUPHUstationerne.

Ilandføringspunkt Øret

Lokal- og kommuneplanlægning
Der er ingen lokalplanlægning for områderne, men placeringskorridoren grænser op til følgende rammer for lokalplanlægningen 2013-2024:

Omr. 1

Ilandføringspunkt Overbjerg

Omr. 2

Plannummer:
Anvendelse:

K12.BL13
Blandet bolig og erhverv, Ågerup

Plannummer:
Anvendelse:

K12.S03
Sommerhusområde, Røsnæs Strandpark

Plannummer:
Anvendelse:

K12.S04
Sommerhusområde, Kongstrup

Plannummer:
Anvendelse:

K12.R08
Rekreativt område, herunder golfbane

Arealinteresser
Områderne er omfattet af en række udpegninger, som kan have betydning for placering af et anlæg.

Omr. 3













Større uforstyrret landskab (område 1 og 2)
Bevaringsværdigt landskab (hele korridoren)
Ågerup Landsby - værdifuldt kulturmiljø
Geologiske interesser (hele korridoren)
Kystnærhedszone A nordvest for Ågerupvej og Ølesvej
(omfatter område 1), B i resten af korridoren (omfatter
område 2 og 3)
  Skovrejsning uønsket (hele korridoren)
  Planlagt rekreativt stisystem på Ågerupvej

Placeringsmuligheder, delområder
Korridor for placering af kystnær kabelstation
1 km

Kort 7.8 Placeringskorridor for ny kystnær kabelstation med indsnævrede delområder
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Arealinteresserne er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet
”Arealinteresser” for Sejerø Bugt Havmøllepark. Reference /5/

7.3.1 Placeringsmuligheder

N

På baggrund af arealinteresser og bufferzoner til boliger er der
IXQGHWÀHUHSODFHULQJVPXOLJKHGHUIRUHQSRWHQWLHOQ\N\VWQ U
kabelstation, se kort 7.8:

Omr. 1

  To i en vestlig kabelstationskorridor til brug for det vestlige ilandføringspunkt ved Øret - Område 1 og 2
  Én i en østlig kabelstationskorridor til brug for det østlige ilandføringspunkt ved Overbjerg - Område 3

Ølesve

Åg

er

up

j
ve
Åg

Landskabsbeskrivelse, placeringskorridor

er
up
j
ve

Landskabet i det udpegede område til placering af en kystnær
kabelstation er primært opdyrket landbrugsjord, men særligt
i lavningerne er der mindre § 3-beskyttede arealer.
Terrænet er meget kuperet, med terrænudsving op til 37 meter over havet. Særligt i området er issø-bakkeplateauet Ravnshøj nord for område 2, og bakken, hvor stendyssen Tvold fra
stenalderen er markant placeret, umiddelbart vest for område
2. Desuden fornemmes vest-øst-gående længderetning på det
bølgede terræn, se kort 7.9. Røsnæsvej følger denne terrænbevægelse, og bevæger sig langs Røsnæs højderyg.
For alle tre placeringsmuligheder gælder, at terrænet falder
PRGGHQQRUGYHQGWHN\VWRJIUDÀHUHSRVLWLRQHUYLOGHUY re visuel kontakt til Sejerø Bugt. Dermed vil nyopførelser på
alle tre positioner kunne opleves i samspil med den nye havmøllepark.
Landskabet i kabelkorridoren er primært opdyrkede marker, adskilt af levende hegn og diger samt mindre lokalveje og
spredte gårde og boliger i det åbne land.

j

Omr. 2

Rø

Kabelstationskorridor
Korridor for mulig adgangsvej (ikke stationsanlæg)
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Omr. 3
No s
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vej

Kort 7.9 Terrænkort
Højdeforskelle i terræn ved mulige placeringer af kabelstation. Områderne benævnt 1 - 3. Reference /32/

Placering
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. På de følgende sider vises
et eksempel på en grundplan for - samt tværsnit af - en kystnær kabelstation. Desuden vises visuelle eksempler på stationens fremtræden i fugleperspektiv og i øjenhøjde.
Ud over at tage hensyn til diverse nationale og kommunale
udpegninger bør følgende tages i betragtning ved placering:

Visualiseringer
I forbindelse med vurdering af de visuelle og landskabelige virkninger af etablering af en kabelstation er der udarbejdet visualiseringer af anlægget som nyopførelse ved område 1, 2 og 3.
Visualiseringerne af nye landanlæg er generelt eksempler på
indpasning i landskabet, og repræsenterer ”værste tilfælde”,
”worst Case”. Landanlæggets udformning er beskrevet på de
følgende sider.

  Placering i tilknytning til eksisterende bevoksning og
lavt i terrænet for minimum synlighed og forstyrrelse af
den visuelle kontakt til Sejerø Bugt.
  3ODFHULQJSnQRJHQOXQGHÀDGWWHUU QIRUDWXQGJnVW¡Ure terrænreguleringer.
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Figur 7.1 Visualisering af en 132 kV station, set i fugleperspektiv. Reference /30/

Figur 7.2 Visualisering af 132 kV kabelstation, set i øjenhøjde. Reference /30/

7.3.2
Visuelle påvirkninger
af omgivelserne
En kystnær kabelstation vil kræve et areal på op til 10.000 m2
og vil sandsynligvis omfatte transformere, kompenseringsspole, samleskinner samt bygninger til afbrydere, kontrolanlæg,
hjælpeudstyr m.v. Se Figur 7.4.
En sådan station er beskrevet i teknisk baggrundsrapport for
anlæg på land. Reference /26/
De mest markante elementer på stationen er:














33 kV og 132 kV bygning – højde 7 m
Transformer - højde 6,5 m.
Samleskinner - højde 10 m.
Krafttransformer - højde 6,5 m.
Kompenseringsspole - højde 6,5 m.
Lynfangsmaster - højde 18 m.

Figurerne her på siden viser principielle illustrationer af, hvordan en kabelstation kan komme til at se ud.

Figur 7.3 Eksempel på tværsnit af model af kabelstation. Reference /31/
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Kompenseringsspole

132 kV bygning

Krafttransformer

Krafttransformer

Figur 7.4 Principtegning af grundplanen for en kystnær kabelstation. Reference /31/
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7.3.3 Vestlig placering - område 1

N

Området ligger på Røsnæs mellem Nyby og Røsnæs Strandpark og nord for Ulstrup. Kabelstationskorridoren omfatter et
areal på cirka 200 meter x 320 meter, se kort 7.10. Det lyserøde areal mod syd afgrænset af en cirkelbue kan af hensyn
til mulig støjpåvirkning af Lundgård ikke anvendes til støjende installationer, men kun til f.eks. adgangsvej eller skærmende bevoksning. Det samlede areal udgør 6,4 ha, og fratrukket
støjbuffer ved Lundgård ca. 5,6 ha.
Arealet er afgrænset mod vest af levende hegn langs et beskyttet dige, mod nord af strandbeskyttelseslinjen, mod øst af
markskel og endelig mod syd af Ølesvej og støjbufferen omkring Lundgård.
Ølesv
ej

Terræn
Området i den vestlige del af placeringskorridoren ligger på tværs
af terrænbevægelsernes hovedretning, som på Røsnæs går i retning af vest-øst. Det bølgede terræn i lokalområdet falder cirka
25 meter på de 1.250 meter, der er fra Ølesvej til strandkanWHQ6H´6QLWLWHUU Q´¿JXU.DEHOVWDWLRQVNRUULGRUHQLVLJ
selv ligger på et skrånende terræn, som falder fra 25 til 12 meter over havet i områdets længderetning mod havet mod nord.

Kabelstationskorridor

Bebyggelse
Nærmeste beboelse omkring kabelstationskorridoren er Lundgård, som ligger umiddelbart syd for området. Dertil kommer
ÀHUHEROLJHUSnOHVYHMKYRUIUDGHUYLOY UHLQGEOLNWLONDEHOstationen. Vest for området ligger sommerhusområdet Røsnæs Strandpark. Det er vurderet, at den visuelle påvirkning
af sommerhusområdet er begrænset på grund af afskærmende bevoksning og terræn.

Øvrige anlæg i lokalområdet
Kabelstationskorridoren ligger i et decideret landbrugsområde
uden store tekniske elementer foruden dem, der er tilknyttet
landbrugsejendommene.
172

ej
pv
ru

Korridor for mulig adgangsvej (ikke stationsanlæg)

Bevoksning
Kabelstationskorridoren er en opdyrket mark uden øvrig bevoksning end den, som er tilknyttet det beskyttede dige, der
afgrænser området mod vest. Bevoksningen er kun delvist
sammenhængende og har ikke i sig selv den store afskærmende effekt.
Umiddelbart syd for kabelstationskorridoren er der en del
bevoksning omkring Lundbo, som har en afskærmende effekt
mod syd.

e
Åg

Kort 7.10 Terrænmodel område 1
Reference /32/

Tra¿k

Vurdering

OHVYHMHUHQOXNNHWVHNXQG UWLOWHUWL UORNDOYHMKYRUWUD¿Nken er begrænset til de få boliger og gårde på vejen.

Kabelstationskorridoren er i sig selv ikke sårbar over for placering af tekniske anlæg, men udsigten over arealet mod Sejerø Bugt er sårbar over for sløring i lav til mellem grad afhængig af, hvor tæt man er på anlægget. Dertil kommer, at lokalområdet generelt er fri for tekniske anlæg, og placering af en
kystnær kabelstation vil betyde, at der tilføres et nyt teknisk
element til området.
På sigt vil den afskærmende bevoksning, som etableres omNULQJDQO JJHWVNMXOHGHÀHVWHDILQVWDOODWLRQHUQHVnNXQWRSpene af masterne og taget på bygningen vil kunne ses. Men barriereeffekten, som bevoksning og master vil bidrager med til
området, vil påvirke omgivelserne med mellem til stor intensitet.
Fra kysten vil anlægget kunne opleves i større eller mindre
grad, afhængig af betragtningsvinkel, afskærmende bevoksning
RJWHUU QVH¿JXU*HQHUHOWHUKRYHGIRNXVRSOHYHOVHQDI
kystrummet, når man bevæger sig langs kysten, og denne vil
ikke generes af et landanlæg placeret i område 1.

Synlighed
Visualiseringen viser oplevelsen af en kystnær kabelstation set
fra Ølesvej, umiddelbart nord for Lundgård. Visualiseringen viser, at anlægget vil påvirke en betragtelig del af horisonten og
dermed den visuelle kontakt til Sejerø Bugt.
Ved indkørsel fra Ågerupvej er der ikke visuel kontakt til kabelstationskorridoren, før man kommer op på bakken, hvis
WRSSXQNWOLJJHUPHWHURYHUKDYHW)UDcJHUXSYHMHUGHUÀHre steder visuel kontakt til havet på korte strækninger. Mange
steder begrænser terræn, boliger og bevoksning udsynet mod
havet og kabelstationskorridoren.
$QO JJHWYLONXQQHVHVIUDÀHUHVWHGHULORNDORPUnGHWKYRU
der er indkig til området mellem bakketoppe, bevoksning og
bebyggelse.
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Figur 7.5 Snit i terræn område 1
Principielt snit i terræn fra syd mod nord over projektområdet fra Ågerupvej til kysten. Bredden er komprimeret i forhold til højden. Som det ses af den røde stiplede linje, vil bevoksning skjule
den kystnære kabelstation, når man bevæger sig langs kysten. På åbne strækninger vil man kunne se dele af anlægget.
N

Kort 7.11 Ortofoto område 1
ORTO-foto af lokalområdet omkring kabelstationskorridoren markeret med rødt. Reference /33/

Fotopunkt
foto 7.20

Fotopunkt
foto 7.21

N

Kort 7.12 Topogra¿sk kort område 1
Topogra¿sk kort af lokalområdet omkring kabelstationskorridoren markeret med rødt. De blå pile
viser visualiseringens fotoretninger, og den blå prik angiver placering af anlæg. Reference /33/
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Foto 7.18 Eksisterende forhold
Panoramafoto af eksisterende forhold set mod nord til nordvest fra Ølesvej.

Foto 7.19 Visualisering af fremtidige forhold
I baggrunden ses de planlagte 10 MW havmøller. Afstand nærmeste hjørne: 126 meter.
174

Foto 7.20
Ilandføringspunkt
”Øret”
Kysten omkring ilandføringspunktet ”Øret” set
mod øst. På dette sted danner bevoksning og terræn
bagvæg for kystrummet,
og skærmer for indblik til
land og dermed for visuelle
påvirkninger fra en kystnær
kabelstation

'HQJHRJUD¿VNHSnYLUNQLQJHUORNDORJYDULJKHGHQDISnYLUNningen er som udgangspunkt lang.
Alt i alt vurderes den overordnede betydning af placering af
en kystnær kabelstation i område 1 at være mindre til moderat, afhængigt af iagttagelsespunkt.
Den eksakte placering inden for det afgrænsede område har
ikke den store betydning rent landskabeligt set. Det vil være at
foretrække, at placere anlægget så lavt i terrænet som muligt
for at minimere barriereeffekten set fra Ølesvej og nærmeste
naboer. Dertil anbefales det at placere anlægget langs det eksisterende dige for at undgå uhensigtsmæssig opdeling af de
dyrkede arealer. Worst case placering vil være så højt i terrænet som muligt, i størst mulige afstand fra eksisterende vej.

Foto 7.21
Landskabet nord for
Ølesvej
Oplevelse af landskabet set
mod syd fra kysten, nord
for Egemosegård. På dette
sted skærmer bevoksning
og terræn ikke for stålsiloerne på gården, men landskabsoplevelsen vurderes
fra denne vinkel, at være
sårbar i lav grad.
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7.3.4 Vestlig placering - område 2
e
Åg

Området ligger på Røsnæs, syd for Røsnæs Strandpark og Ågerup. Kabelstationskorridoren omfatter et areal på cirka 350 meter x 470 meter, se kort 7.13. Den cirkulære afgrænsning mod
sydvest skyldes hensyn til mulig støjpåvirkning af boliger ved
Ågerupvej. Det lyserøde areal mod syd kan ikke anvendes til
bygninger og installationer, men til mulig etablering af adgangsvej. Inden for det med rødt markerede areal på ca. 10,7 ha
kan der etableres en kabelstation med et areal på ca. 1 ha.
Arealet er afgrænset mod øst af et beskyttet dige og forlængelse af dette, mod nord af endnu et beskyttet dige, mod syd af
støjbufferen omkring boliger og endelig mod vest af Ågerupvej.

ej
pv
ru

Terræn
Området i den vestlige del af placeringskorridoren ligger på
tværs af terrænbevægelsernes hovedretning, som på Røsnæs går i retning af vest-øst. Terrænet i kabelstationskorridoren falder fra cirka 25 meter over havet i den sydlige del til
cirka 20 meter over havet midt i området, for så at stige igen
mod nord. Det vil sige, at det midterste af området ligger i en
V QNQLQJLWHUU QHW6H´VQLWLWHUU Q´¿JXU'HWK¡MHVWH
punkt på Ravnshøj ligger umiddelbart nord for området, og når
op til 37 meter over havet.
Mellem kabelstationskorridoren og Røsnæsvej rejser sig en
bakke, som skærmer for indkig til området fra Røsnæsvej.

Bevoksning
Kabelstationskorridoren er en opdyrket mark uden øvrig bevoksning end den, som er tilknyttet de beskyttede diger, som
afgrænser området mod nord og øst. Bevoksningen er kun
delvist sammenhængende, og har ikke i sig selv den store afskærmende effekt.
Syd og sydøst for kabelstationskorridoren er der bevoksning
i tilknytning til boligerne omkring Ågerupvej, som har en afskærmende effekt mod syd.
Generelt kan det siges, at den eksisterende bevoksnings afskærmende effekt er begrænset i forhold til terrænbevægelserne i området.

Bebyggelse
Nærmeste beboelse er boliger på Ågerupvej syd for kabelstationskorridoren, hvorfra der vil være indblik til kabelstationen.
Nord for området ligger sommerhusområdet Røsnæs Strandpark og landsbyen Ågerup. Det er vurderet, at der vil være visuel påvirkning af de sydligste sommerhuse i Røsnæs Strandpark, som ikke er afskærmet af bevoksning og terræn mod syd.
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Korridor for mulig adgangsvej (ikke stationsanlæg)

Kort 7.13 Terrænmodel område 2
Reference /32/

Øvrige anlæg i lokalområdet
Kabelstationskorridoren ligger i et decideret landbrugsområde
uden store tekniske elementer foruden dem, der er tilknyttet
landbrugsejendommene.

Tra¿k
Ågerupvej, som passerer vest om området, er en primær lokalvej, som fungerer som tilkørselsvej til Ågerup og Røsnæs
Strandpark. Fra Ågerupvej vil der være direkte indsyn til kabelstationen, i glimtvis allerede fra indkørslen ved Røsnæsvej. Da vejen anvendes som tilkørselsvej til sommerhusområdet, vil mange mennesker blive visuelt påvirkede ved passage af området.

Synlighed
Visualiseringen viser oplevelse af en kystnær kabelstation set
fra Ågerupvej, ved kabelstationskorridorens vestligste hjørne.

Visualiseringen viser, at anlægget vil påvirke en betragtelig
del af horisonten og skærmer for dele af den visuelle kontakt til
Sejerø Bugt. Anlægget og den tilhørende afskærmende bevoksning vil ligeledes sløre terrænbevægelserne omkring Ravnshøj.
Fra Ågerupvej er der visuel kontakt til havet fra Møllehøjgård og de øvrige boliger syd for kabelstationskorridoren. Når
man kommer længere ned i terrænet, vil Ravnshøj sløre den
visuelle kontakt, og ved kabelstationskorridorens nordlige afgrænsning er der ikke længere direkte visuel kontakt til Sejerø Bugt, set fra Ågerupvej. Terræn, boliger og bevoksning
begrænser udsynet. Anlægget vil være synligt fra størstedelen af Ågerupvej, bortset fra strækningen gennem selv Ågerup, hvor bevoksning og bebyggelse vil skærme af.

Vurdering
Kabelstationskorridoren er i sig selv ikke sårbar over for placering af tekniske anlæg, men udsigten over arealet mod Sejerø Bugt er sårbar over for sløring i mellem grad, afhængig
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Figur 7.6 Snit i terræn område 2
Principielt snit i terræn fra syd mod nord over projektområdet fra Røsnæsvej til kysten. Bredden er komprimeret i forhold til højden. Som det ses af den røde stiplede linje, vil bevoksning skjule dele
af den kystnære kabelstation, når man bevæger sig langs kysten. På åbne stræk vil man kunne se mere af anlægget.

Fotopunkt
foto 7.25

Kort 7.14 Ortofoto område 2
ORTO-foto af lokalområdet omkring kabelstationskorridoren markeret med rødt. Reference /33/

Fotopunkt
foto 7.24

Kort 7.15 Topogra¿sk kort område 2
Topogra¿sk kort af lokalområdet omkring kabelstationskorridoren markeret med rødt. De blå pile
viser visualiseringens fotoretninger, og den blå prik angiver placering af anlægget. Reference /33/
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Foto 7.22 Eksisterende forhold
Panoramafoto af eksisterende forhold set mod nord til nordøst fra Ågerupvej

Foto 7.23 Visualisering af fremtidige forhold
I baggrunden ses de planlagte 10 MW havmøller. Afstand nærmeste hjørne: 102 meter.
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Foto 7.24
Ilandføringspunkt
”Overbjerg”
Kysten omkring ilandføringspunktet ”Overbjerg”
set mod øst. På dette sted
danner bevoksning bagvæg
for kystrummet og skærmer for indblik til land og
dermed for visuelle påvirkninger fra en kystnær
kabelstation.

Foto 7.25 Ågerupvej
Oplevelse af kabelstationskorridoren set fra Ågerupvej mod sydøst.

af hvor tæt man er på anlægget. Dertil kommer, at lokalområdet generelt er fri for tekniske anlæg, og placering af en kystnær kabelstation vil betyde, at der tilføres et nyt teknisk element til området. På sigt vil den afskærmende bevoksning,
VRPHWDEOHUHVRPNULQJDQO JJHWVNMXOHGHÀHVWHDILQVWDOODtionerne, så kun toppene af masterne og taget på bygningen
vil kunne ses. Men barriereeffekten, som bevoksning og master vil bidrage med til området, vil påvirke omgivelserne med
mellem til stor intensitet.
Område 2 ligger væsentligt længere fra kysten end område 1, og både sommerhusområde med tilhørende bevoksning
samt terræn i lokalområdet vil forhindre direkte sigt til anlægget fra kysten. Som ved område 1 er hovedfokus oplevelsen
af kystrummet, når man bevæger sig langs kysten, og det vil
ikke generes af et landanlæg placeret i Område 2.
'HQJHRJUD¿VNHSnYLUNQLQJYXUGHUHVDWY UHORNDORJYDrigheden af påvirkningen er som udgangspunkt lang. Samlet
set vurderes den visuelle påvirkning at være moderat til væsentlig ved placering af et kystnært stationsanlæg i område 2.
På grund af terrænets beskaffenhed har det betydning for
påvirkning af landskabsoplevelsen, hvorvidt anlægget placeres lavt eller højt i området. En placering nærmest Ågerupvej, lavest i terrænet, betyder den mindst mulige barriere-effekt i forhold til den visuelle kontakt til Sejerø Bugt. Placering
på toppen af Ravnshøj betyder øget synlighed i lokalområdet.
Det anbefales, at placere anlægget langs det eksisterende
dige, som afgrænser kabelstationskorridoren mod nord, for at
undgå uhensigtsmæssig opdeling af de dyrkede arealer. Worst
case placering vil være så højt i terrænet som muligt, i størst
mulige afstand fra eksisterende vej.
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7.3.5 Østlig placering - område 3
Området ligger på Røsnæs ved Nostrup, nord for Kalundborg
Golfklub og i umiddelbar tilknytning til det eksisterende stationsanlæg. Se omtale af denne station i afsnit 7.2.1.
Kabelstationskorridoren omfatter et areal på cirka 160 meter x 125 meter, i alt cirka to hektar. Arealet er afgrænset mod
øst af Nostrupvej og indkørslen til Skortskærgård, mod syd af
den eksisterende kabelstation, golfbanen og et beskyttet dige
mellem det gamle anlæg og det nyudlagte område. Afgrænsningen mod vest og nord udgøres af åben mark.

Terræn
Området i den østlige del af placeringskorridoren ligger på tværs
af terrænbevægelsernes hovedretning, som på Røsnæs går i
retning af vest-øst. Terrænet falder fra Røsnæsvej 41 meter
over havet over kabelstationskorridoren cirka 35 meter over
KDYHWPRGQRUG¡VWPHQGHUHUÀHUHEDNNHSDUWLHUXQGHUYHMVSn
YHMWLON\VWHQ6H´VQLWLWHUU Q´¿JXU7HUU QEHY JHOVHUQH
EHW\GHUDWLQGEOLNPRGDQO JJHWÀHUHVWHGHULNNHHUPXOLJW
Selve kabelstationskorridoren skråner og falder cirka 5 meter fra det eksisterende anlæg til områdets afgrænsning mod
nordøst.

Kabelstationskorridor

Bevoksning
Kabelstationskorridoren er en opdyrket mark uden øvrig bevoksning end den, som er tilknyttet det beskyttede dige og
den afskærmende bevoksning omkring det eksisterende anlæg. Denne bevoksning vil ikke skærme i hele kabelstationskorridorens længde mod vest - se visualisering på foto 7.31.
Mod øst er der bevoksning om en gylletank, som skærmer for
dele af anlægget - se visualisering på foto 7.28.
Mod nordøst er der spredt bevoksning i tilknytning til boliger
og landbrugsejendomme i det åbne land, særligt øst for OverEMHUJ'HUWLONRPPHUÀHUHOHYHQGHKHJQ$OWLDOWYLOGHQVSUHGte bevoksning sammen med den nye afskærmende bevoksning
betyde, at den nye kabelstation bliver delvist afskærmet mod
RPJLYHOVHUQHRJDWLQGEOLNPRGDQO JJHWÀHUHVWHGHUVO¡UHV

Bebyggelse
Nærmeste beboelse er beboelsen på Skortskærgård mod nord
og boliger på Nostrupvej syd for kabelstationskorridoren. Herfra der vil være indblik til kabelstationen.

Øvrige anlæg i lokalområdet
Kabelstationskorridoren ligger i et decideret landbrugsområde uden store tekniske elementer foruden dem, der er tilknyt180

Kort 7.16 Terrænmodel område 3
Reference /32/
tet landbrugsejendommene. Undtagelsen er det eksisterende
stationsanlæg og de højspændingsmaster, som bærer kablerne fra stationen, se foto 7.29.

Tra¿k
Nostrupvej, som passerer øst om området, er en primær lokalvej, som fungerer som tilkørselsvej til boliger i landområdet samt som forbindelse mellem Kallerup og Røsnæsvej. Når
man nærmer sig anlægget fra syd, skal man et stykke op ad
Nostrupvej og forbi bebyggelsen, før anlægget vil være tydelig synligt. Fra øst vil anlægget blive synligt, når man kommer
op over bakken fra Nostrupgård.
Røsnæsvej passerer området i en minimumsafstand på cirka 360 meter, og på strækningen langs golfbanen vil anlægget
være synligt sammen med det eksisterende anlæg.

Synlighed
'HUHUHQGHOUHNUHDWLYWUD¿NSnJROIEDQHQV\GIRUNDEHOVWDWLonskorridoren, og der er i dag indblik til det eksisterende station fra store dele af banen, også syd for Røsnæsvej.

Det eksisterende stationsanlæg og den tilknyttede afskærmende bevoksning vil skærme for en større del af anlægget,
når det iagttages fra syd og sydvest.
Visualiseringerne viser oplevelse af en kystnær kabelstation
set mod vest fra Nostrupvej samt set fra golfbanen mod nord.
Fra golfbanen vil anlægget og tilknyttet bevoksning påvirke en
betragtelig del af horisonten og sløre for en del af den visuelle kontakt til Sejerø Bugt. Fra Nostrupvej vil kørende i vestlige
retning opleve det nye anlæg på en kortere strækning, hvor det
vil påvirke landskabsoplevelsen med mindre intensitet. Længere mod øst skærmer terrænet for udsyn mod området.

Vurdering
Kabelstationskorridoren er i sig selv ikke sårbar over for placering af tekniske anlæg, men udsigten over arealet mod Sejerø Bugt er sårbar over for sløring i mellem grad fra standpunkter syd og sydvest for anlægget.
På sigt vil den afskærmende bevoksning, som etableres omNULQJDQO JJHWVNMXOHGHÀHVWHDILQVWDOODWLRQHUQHVnNXQWRSpene af masterne og taget på bygningen vil kunne ses.
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Figur 7.7 Snit i terræn område 3
Principielt snit i terræn fra sydvest mod nordøst over projektområdet fra Røsnæsvej til kysten. Bredden er komprimeret i forhold til højden. Som det ses af den røde stiplede linje, vil bevoksning og
terræn skjule det meste af den kystnære kabelstation, når man bevæger sig langs kysten. På åbne stræk vil man kunne se mere af anlægget.

Kort 7.17 Ortofoto område 3
ORTO-foto af lokalområdet omkring kabelstationskorridoren markeret med rødt. Reference /33/

Kort 7.18 Topogra¿sk kort område 3
Topogra¿sk kort af lokalområdet omkring kabelstationskorridoren markeret med rødt. De blå pile
viser visualiseringens fotoretninger, og den blå prik angiver placering af anlægget. Reference /33/
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Foto 7.26 Eksisterende forhold
Panoramafoto af eksisterende forhold set mod vest fra Nostrupvej.

Foto 7.27
Stationsanlæg Røsnæs
Oplevelse af det eksisterende anlæg ved Røsnæs,
som er placeret helt ud til
Nostrupvej. Bevoksningen
skjuler dele af anlægget.
182

Område 3 ligger længst fra kysten af de tre områder, og både terræn og bevoksning i lokalområdet vil forhindre direkte
sigt til anlægget fra kysten.
'HQJHRJUD¿VNHSnYLUNQLQJYXUGHUHVDWY UHORNDORJYDULJheden af påvirkningen er som udgangspunkt lang.
Alt i alt vurderes den overordnede betydning af placering af
en kystnær kabelstation i Område 3 at være mindre til moderat.
Landskabeligt set har det betydning for landskabsoplevelsen, om anlægget placeres som en tilføjelse til det eksisterende anlæg eller placeres adskilt derfra, og derfor kan påvirke
en større del af horisonten.
Det anbefales, at placere anlægget langs det eksisterende dige, som afgrænser kabelstationskorridoren mod sydvest, så de
to anlæg så vidt muligt ”smelter” sammen rent visuelt. Worst
case placering vil være i størst mulig afstand fra eksisterende
transformatorstation og Nostrupvej.
Den visuelle påvirkning af de rekreative interesser på golfbanen vil blive forstærket, hvis det eksisterende anlæg suppleres med en ny kystnær kabelstation.

Foto 7.28 Visualisering af fremtidige forhold - etablering af kystnær station i tilknytning til eksisterende anlæg
Afstand nærmeste hjørne: 185 meter.

Foto 7.29 Visualisering af fremtidige forhold - udvidelse af eksisterende station
Til sammenligning vises her udvidelsen af anlægget som er beskrevet i afsnit 7.2.1.
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Foto 7.30 Eksisterende forhold
Panoramafoto af eksisterende forhold set mod nord fra golfbanen.

Foto 7.31 Visualisering af fremtidige forhold. Etablering af kystnær station i tilknytning til eksisterende anlæg
I baggrunden ses de planlagte 10 MW havmøller. Afstand nærmeste hjørne: 285 meter.
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Foto 7.32 Visualisering af fremtidige forhold - udvidelse af eksisterende station
Til sammenligning vises her udvidelsen af anlægget, som er beskrevet i afsnit 7.2.1.

7.4 Sammenfatning
Omfanget af visuel påvirkning af landskabet fra landanlæg afhænger af størrelsen af havmølleparken og behovet for tilslutning til eksisterende kabelstationer og eventuel opførelse af en
ny kystnær kabelstation.
Dertil kommer punktet for iagttagelse og den kumulative
effekt med opførelse af havmøllerne. Langs den 22 kilometer
lange kabelkorridor er det kun få steder, man vil kunne se ændringer i landskabet som følge af opførelse af havmølleparken.
Ændringerne i form af udbygning af eksisterende anlæg samt
opførelse af nye anlæg vil give anledning til den største visuelle påvirkning. Den vil primært ske på Røsnæs, hvor udvidelser og nyopførelser vil ske i områder, der er udpeget som bevaringsværdigt og uforstyrret landskab. Påvirkningen af landskabet vil være alt fra mindre til væsentlig, afhængig af placering af anlæg, betragtningsstandpunkt og afskærmende elementer som terræn og bevoksning.

Kalundborg Kommune har retningslinjer for landskaberne,
hvori kystnære landanlæg påtænkes opført, se nærmere i kapitel 5: Eksisterende forhold.
Det vurderes, at landanlæggenes udformning med tilhørende afskærmende bevoksning er foreneligt med retningslinjerne, hvis anlæggene indpasses bedst muligt i landskabet. Det
vil sige, at de placeres så lavt i terrænet som muligt, på placeringer der hindrer udsigten over Sejerø Bugt mindst muligt.
For område 3 gælder, at det vil være at foretrække at placere
en ny fremskudt station så tæt op ad det eksisterende anlæg
længst mod sydøst som muligt, for at minimere den kumulative effekt og samtidig reducere den horisontale udbredelse af
anlægget set fra syd.

Herunder opsamles de enkelte påvirkninger til sammenligning.
I kapitel 8.5 vurderes landanlæg generelt.
  Ilandføring og kabeltracé - neutral til ubetydelig
  Udvidelser, eksisterende stationsanlæg:
Røsnæs - mindre
Asnæsværket - ubetydelig
Novo Syd - mindre
  Ny kystnær kabelstation:
Område 1, Ølesvej - mindre til moderat
Område 2, Ågerupvej - moderat til væsentlig
Område 3, Nostrupvej - mindre til moderat
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8 Vurdering
8.1 Generelt
Vurderingen af den visuelle påvirkning af et kystlandskab baseres på visualiseringer fra udvalgte standpunkter sammenholdt med 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 i forhold til natur- og
NXOWXUJHRJUD¿VNHLQWHUHVVHU'HVXGHQYXUGHUHVUXPOLJHRJYLsuelle forhold samt påvirkning af landskabernes karakter og
sårbarhed.

8.1.1 Kriterier for vurdering
Intensitet
Påvirkningerne er vurderet for det enkelte visualiseringspunkt
og for de beskrevne karakterområder eller interesserområder. Fra et enkelt punkt kan der være en visuel påvirkning af
høj intensitet, mens intensiteten af påvirkningen af et kystlandskab som helhed kan være lille eller mellem. Se kriterierne beskrevet i afsnit ”4.2.1 Kriterier for kategorisering af virkninger på miljøet”.

Geogra¿sk udbredelse
Havmølleparkens visuelle påvirkning har primært betydning for
omgivelserne i nær- og mellemzonen op til 19 km fra underV¡JHOVHVRPUnGHWRJGHQJHRJUD¿VNHXGEUHGHOVHDISnYLUNQLQgen er således regional, jævnfør kriterierne beskrevet i afsnit
”4.2.1 Kriterier for kategorisering af virkninger på miljøet”. Denne kategorisering er gældende for samtlige karakterområder.
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.

Varighed
Havmøllernes visuelle påvirkning af omgivelserne står på under anlægsfasen, i hele vindmøllernes levetid, og i afviklingsfasen. Havmøllernes levetid estimeres til 30 år, og en påvirkning i hele driftsfasen vil i følge kriterierne beskrevet i afsnit
”4.2.1 Kriterier for kategorisering af virkninger på miljøet”, som
udgangspunkt være lang.
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Sårbarhed
Omgivelsernes sårbarhed omfatter 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. Vindmøller på havet vil tilføre en ekstra dimension til oplevelsen og vil
delvist sløre en udsigt, afhængigt af afstanden til vindmøllen.
Dette har betydning for kystrummets skala. Er der ingenting
på havet, som havmøllerne størrelsesmæssigt kan sammenlignes med, kan det være svært at bedømme vindmøllernes
størrelse. Er der derimod modstående kyster eller øer i synsfeltet, kan størrelserne på havmøllerne erkendes, og den samlede skala i området 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 vindmøllerne skalamæssigt kan overgå omgivelserne.
Fælles for påvirkningerne af samtlige omgivelser er, at den
er midlertidig, og at udsigter ikke forandres for bestandigt. I
følge kriterierne beskrevet i afsnit ”4.2.1 Kriterier for kategorisering af virkninger på miljøet”, kan en receptors følsomhed
i denne forbindelse aldrig være høj, idet eksisterende forhold
altid vil kunne gendannes ved at nedtage havmøllerne.

8.1.2 Anlægsfase, driftsog 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 vindmøllerne er udtjente, vil de blive nedtaget, og den visuelle påvirkning ophøre.

8.2 Rumlige og
visuelle forhold
8.2.1 Vindmøllernes design
Havmøllerne har et traditionelt dansk design med tre vinger
og rotation med uret, set med vinden i ryggen. Rotationen vil
være meget langsom, forventelig omkring 7-13 omdrejninger

i minuttet afhængigt af vingelængden, hvilket vil gøre rotorernes bevægelser mere rolige end de ældre vindmølletypers, som
typisk har et højere omdrejningstal. De største vindmøllers rotation vil være langsomst, og derfor opfattes som mest rolige.

Harmoniforhold
1nUKDYP¡OOHUQHLDJWWDJHVSnGHQnEQHKDYRYHUÀDGHYLOYLQGmøllerne ved optimal sigtbarhed være fuldt synlige, indtil man
kommer ud på en afstand, hvor dele af vindmølletårnene forsvinder bag horisonten, og harmoniforholdet mellem tårn og
rotor påvirkes. Dette fænomen er mest markant for de store
0:YLQGP¡OOHURJNDQVHVW\GHOLJWSnÀHUHYLVXDOLVHULQJHU
 6DPV¡%DOOHQ+DYQDIVWDQGNP
 6DPV¡%HVVHU5HYDIVWDQGNP
 +DYQV¡¡VWDIVWDQGNP
1nUIRWRVWDQGSXQNWHWK YHVEHW\GHOLJWRYHUKDYHWVRYHUÀDGH
skal man ud på længere afstande, før dele af tårnene forsvinder bag horisonten. På visualisering 13 fra Vejrhøj, beliggende 121 meter over havet, kan alle vindmøller ses i deres fulde
udbredelse, selvom afstanden er over 19 km.
De anvendte havmølletyper har forskellige harmoniforhold.
Der er ikke fundet betragtningspunkter, hvorfra harmoniforholdet opleves som et problem.
Overordnet set har havmøllernes harmoniforhold en ubetydelig betydning for den visuelle påvirkning set i forhold til havmølleparkens udbredelse og antallet af vindmøller.

Sikkerhedsafmærkning
Havmøllernes tårne, naceller og vinger vil blive malet lysegrå,
en farvesætning der i mange situationer nedtoner vindmøllerne i forhold til himlen. Den nederste del af tårnet skal imidlertid males gul af hensyn til sejladssikkerheden. Det vurderes,
på baggrund af visualiseringerne, at den gule farve ikke vil opleves markant fra kysterne. Se vindmøller på korteste afstand:
visualisering nr. 04 Røsnæs Havn.
Lysafmærkning for luftfartssikkerheden har i høj grad betydning for havmølleparkens synlighed om natten, se afsnit
”8.2.5 Natoplevelsen”.

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 kortere afstande.
Havmøllernes fundamenter er markante, når man ser dem
tæt på. Den gule farve, iskonussen, lysafmærkning m.m. har

betydning for sejladssikkerheden, men også for havmøllernes
synlighed, både nat og dag. Erfaringerne fra Middelgrundens
vindmøllepark, der står to km fra den store Amager Strandpark, er, at havmøllernes fundamenter ikke er markante eller
visuelt generende. Se foto 10.3 i afsnit kapitel 10 Afværgeforanstaltninger.
På afstande over 15 kilometer fra betragtningsstandpunktet
(i vandret plan) vil havmøllernes fundamenter forsvinde bag
horisonten og har således ikke betydning for den samlede visuelle påvirkning.

8.2.2 Opstillingsmønster
Horisontal udbredelse
Opstillingsmønstret er i begge tilfælde primært baseret på undersøgelsesområdets udbredelse. Området er, for at illustrere
worst case, udnyttet fuldt ud bortset fra hensyntagen til eksisterende telekabel og klapplads. Dermed kan havmølleparkens udbredelse, i de viste worst case opstillinger, nå op til 9,5
km fra nord til syd og 12,7 km fra øst til vest, uanset om der
er tale om 3 MW-eller 10 MW-vindmøller.
I kystlandskabet i karakterområderne Røsnæs og Spangsbro
opleves worst case opstillingerne fra deres bredeste led. Se
visualiseringer 04 Røsnæs Havn, 05 Røsnæs Strandpark, 08
Vollerup og 07 Svenstrup Strand. Her fylder den horisontale
udbredelse op til det dobbelte af den vinkel, som det menneskelige øje normalt kan opfatte tydeligt, hvilket er en udbredelse på mellem 40 og 50 grader. Intensiteten af havmøllernes visuelle påvirkning er således mellemstor, og hvis påvirkningen skal reduceres betydeligt, skal vindmølleopstillingens
horisontale udbredelse reduceres.
På længere afstand er havmølleparkens horisontale udbreGHOVHLQGHQIRUGHWQRUPDOHV\QVIHOWRJNDQLGHÀHVWHWLOI Ode afbildes på en enkeltsides visualisering. Det vil dog stadig
mindske den visuelle påvirkning, hvis den horisontale udbredelse bliver mindre. Det kan ske ved at stille havmøllerne tættere
og begrænse opstillingen til dele af opstillingsområdet længst
muligt fra kysterne. Dette forhold er nærmere vurderet i kapitel 10 Afværgeforanstaltninger.

Opstilling på rækker
Opstillinger i rækker på tværs af den fremherskende vindretning har betydning for oplevelsen af opstillingsmønstret. Flere
steder sydøst for vindmølleområdet vil man fra standpunkter
YHGN\VWHQVHGLUHNWHSnWY UVDIHQHOOHUÀHUHU NNHUKYRU
mange vindmøller, særligt ved opstilling af de 66 stk. 3 MWvindmøller, vil kunne ses stående bag hinanden. Dette for-

stærker synligheden og får de pågældende rækker til at skille sig ud fra de øvrige vindmøller i parken. Se visualisering nr.
05 Røsnæs Strandpark og nr. 08 Vollerup.
Det vurderes, at havmølleparken opleves mest harmonisk,
når man kan adskille rækkerne i vindmølleparken visuelt og
GHUYHGOHWDÀ VHRSVWLOOLQJVP¡QVWUHW6HYLVXDOLVHULQJQU
Raklev, hvor vindmøllerækkerne betragtes på langs ad rækkerne og på så lang afstand, at rækkerne adskilles.
Generelt er det vurderet, at opstillingsmønstrene for begge opstillinger på grund af de mange rækker bag hinanden og
XHQVDUWHGHDQWDOLU NNHUQHHUVY UWDÀ VHOLJHIUDPDQJHEHtragtningsvinkler, vanskeligst ved 3 MW-opstillingen. Fra visse
vinkler, hvor man ser lige ned gennem eller vinkelret på rækkerne får man dog et indtryk af opstillingsmønstrets system.
)UDGHÀHVWHV\QVYLQNOHUYLOGHPDQJHU NNHURJGHQVWRre udbredelse medføre, at man ikke oplever en geometrisk
letforståelig opstilling. Tværtimod opleves vindmøllerne både
enkeltstående, på række og visuelt sammenrodet. I opstillingen af 10 MW-vindmøllerne er der stor afstand mellem vindmøllerne, hvilket resulterer i mindre visuelt overlap mellem
YLQGP¡OOHUQHPHQWLOJHQJ OGHUGHUIUDÀHUHYLQNOHUHQNHOWH
vindmøller, som fremstår på stor afstand af de øvrige, hvorYHGSDUNHQV\GUHDIJU QVQLQJNDQIUHPVWnPHUHXGH¿QHUHW
6 UOLJWGHQYHVWOLJVWHYLQGP¡OOHVNLOOHUVLJIUDÀHUHV\QVYLQNler ud fra sammenhængen, visualisering nr. 04 Røsnæs Havn
og nr. 06 Raklev.

om visuelle eksempler. Det, der har den største betydning for
omgivelserne, er antallet af vindmøller og den horisontale udbredelse af havmølleparken.
På baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at det høje antal vindmøller i 3 MW-opstillingen giver et mere massivt
og rodet indtryk end de færre, men større, 10 MW-vindmøller.
De større 10 MW-vindmøller vil dog generelt påvirke oplevelsen af landskabets skala i højere grad end 3 MW-vindmøllerne. Dette gør sig særligt gældende, når vindmøllerne opleves i samspil med modstående kyster på Nekselø og Sejerø,
og fra Sejerø mod Røsnæs. Se visualisering nr. 09 fra Havnsø,
nr. 13 fra Vejrhøj og nr. 11 Sejerø Havn.

Visuel betydning af klapplads og kabelkorridor
Kabelkorridoren og klappladsens betydning for den visuelle påYLUNQLQJDIRPJLYHOVHUQHRJPXOLJKHGHQIRUDÀ VQLQJDIRSstillingsmønstret vurderes ubetydelig. Tydeligst opleves disse
pauser fra betragtningspunkter nærmest havmølleparken, og
tydeligst for 3 MW-opstillingen. Fra visualisering nr. 05 Røsnæs Strandpark kan kabelkorridoren iagttages i højre del af
panoramaet, men denne kan sidestilles med de øvrige mellemrum i parkens vestlige del og vurderes derfor ikke visuelt
problematisk.
Natoplevelsen af havmøllerne med tilhørende lysafmærkning
påvirkes ligeledes i ubetydelig grad af kabelkorridorens opdeling af opstillingsområdet. Se visualisering nr. 05 Nat Røsnæs
Strandpark og nr. 11 Nat Sejerø Havn.

Vindmøllernes antal og størrelse
Overordnet set har det meget begrænset betydning for den visuelle påvirkning af omgivelserne, om man vælger en havmølle på 220 eller 137 meters højde eller et sted derimellem, som
eksempelvis 6 MW-havmøllerne, som er visualiseret i afsnittet
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Fotoserie 8.1 Sammenligning af visualiseringer af worst case-opstillinger for 3, 6 og 10 MW-havmøller set fra
Røsnæs Havn

8.2.3 Visuelle eksempler
Der er udarbejdet eksempler på andre opstillingsmønstre for
både 3, 6 og 10 MW-havmøller.
Der er vist visualiseringer af en opstilling af 6 MW møller,
for at supplere 3 og 10 MW worst case opstillinger, med henblik på vurderinger af de visuelle effekter af møllestørrelse og
antal møller. Der er visualiseret to opstillinger for 6 MW - en
worst case-opstilling, som viser 6 MW-møller spredt ud i hele
opstillingsområdet og et eksempel, hvor 6 MW-møllerne opstilles i delområde vest. Der er også vist visualiseringer af opstillinger for 3 MW og 10 MW møller opstillet i delområde vest.
Disse forskellige eksempler er beskrevet og visualiseret i kapitel 6.3 Visuelle eksempler og under Kapitel 10 Afværgeforanstaltninger.

Foto 8.1.1 Visualisering af opstilling af 66 stk. 3 MW-havmøller - worst case opstilling.

Valg af vindmøllestørrelse

Foto 8.1.2 Visualisering af opstilling af 33 stk. 6 MW-havmøller - worst case opstilling.

Den største forskel på valg af en stor eller en lille havmølle, 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 vindmølleparkens gennemsigtighed og opVWLOOLQJVP¡QVWUHWVDÀ VHOLJKHGVRP QGUHVYHGYDOJDIP¡OOH
VW¡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.

Reduceret opstillingsområde
Ved at indskrænke havmølleparkens opstillingsområde, som
det her er gjort til delområde vest, påvirkes den visuelle beW\GQLQJDIKDYP¡OOHSDUNHQSnÀHUHPnGHU

Foto 8.1.3 Visualisering af opstilling af 20 stk. 10 MW-havmøller - worst case opstilling.
188

  Havmølleparkens horisontale udbredelse kan reduceres
  Afstanden til dele af omkringliggende kyster kan øges.
Derved mindskes intensiteten af den visuelle påvirkning, og det kan have betydning for oplevelsen af landskabets skala.
  Vindmøllerne står tættere sammen, og parken opleves
mere massiv.
  2SVWLOOLQJVP¡QVWUHWEOLYHUVY UHUHDÀ VHOLJW

Fotoserie 8.2 Sammenligning af visualiseringer af worst case-opstillinger
for 3, 6 og 10 MW-havmøller set fra Sejerø Havn

Fotoserie 8.3 Sammenligning af effekten af at indskrænke vindmølleopstillingsområdet til kun at omfatte delområde vest. Visualiseringer fra Sejerø Havn

Foto 8.1.4 Visualisering af opstilling af 66 stk. 3 MW-havmøller - worst case opstilling.

Foto 8.1.7 Visualisering af opstilling af 66 stk. 3 MW-havmøller - delområde vest.

Foto 8.1.5 Visualisering af opstilling af 33 stk. 6 MW-havmøller - worst case opstilling.

Foto 8.1.8

Foto 8.1.6 Visualisering af opstilling af 20 stk. 10 MW-havmøller - worst case opstilling.

Foto 8.1.9 Visualisering af opstilling af 20 stk. 10 MW-havmøller - delområde vest.

Visualisering af opstilling af 33 stk. 6 MW-havmøller - delområde vest.

Visualiseringerne fra Sejerø Havn og fra Svenstrup Strand viser, at der kan opnås en stor reduktion i havmølleparkens horisontale udbredelse, hvis vindmøllerne placeres alene i delområde
vest. Der er fundet reduktioner på op til 50 %. Større eller mindre reduktioner kan opnås ved at
DUEHMGHPHGKM¡UQHUQHLRSVWLOOLQJHUQHKYLVHQNHOWHYLQGP¡OOHUNDQÀ\WWHVO QJHUHLQGLSDUNHQ
som eksempelvis ved opstillingen for 10 MW-vindmøller, set både fra Sejerø og Røsnæs Havn.
Idet vindmøllerne samles på et reduceret areal, vil de 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.
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SEJERØ

SAMSØ
PROJEKTOMRÅDE

ORDRUP NÆS OG
VEJRHØJBUEN

NEKSELØ

HAVNSØ OG
NEKSELØ BUGT
RØSNÆS
SALTBÆK VIG
SPANGSBRO

Kort 8.1 Synlighedskort
Vej
Vandløb

Havmøller
synlige / ikke synlige

Hav eller sø

0 – 20 meter over havet

Skov og bevoksning

20 – 40

By
Zoneafgrænsning
Karakterområder

40 – 60
80 – 100
100 – 120
10 Km
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ASNÆS

60 – 80

N

VESTERLYNG

8.2.4 Synlighed
Havmøllerne vil generelt være synlige fra kysterne i hele Sejerø Bugt, se kort 8.1. Fra landskabet bag kysten vil de være
synlige afhængig af terræn, bevoksning og bebyggelse. Synlighed i de enkelte karakterområder er beskrevet under disse.
Se i øvrigt afsnit ”4.4 Andet grundlag”.

Særligt 10 MW-vindmøllerne med deres 20.000 candela stærke blinkende hvide dagslysafmærkninger er markante. Lysene er nødvendige, for at de høje elementer skal kunne erkenGHVDIOXIWWUD¿NVHOYYHGULQJHVLJW9LVXDOLVHULQJQU*Unvejr Røsnæs Strandpark giver et indtryk af den visuelle påvirkning i gråvejr, og nr. 13 Vejrhøj Dis giver et indtryk af påvirkningen i diset vejr.

Skala

Sol og solnedgang

Når havmøllerne opleves med åbent hav som baggrund, er de
mere synlige og mere markante, end når de opleves med modstående kyster i baggrunden. Fra store dele af standpunkterne omkring opstillingsområdet vil havmølleparken, afhængigt
af sigtbarhed, ses i samspil med modstående kyster på øerne
eller Sjælland. Se visualisering nr. 02 Besser Rev, nr. 11 Sejerø Havn og nr. 13 Vejrhøj. Dette har betydning for opfattelsen af kystrummets, havmøllernes og landskabselementers
skala. I dette område er der mange markante landskabstræk,
som uundgåeligt vil miste noget af deres storhed i forhold til
havmølleparken alt afhængigt af, hvorfra de iagttages.

Solens stilling på himlen har også betydning for havmøllernes synlighed. Havmøllerne vil blive mere eller mindre synlige afhængigt af om de ses i med-, side- eller modlys. I medlys vil havmøllerne 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 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 havmøllerne i modlys, er det vurderet, at
den visuelle påvirkning mindskes af det kraftige sollys. Dette
forhold har størst betydning fra kysterne på Sejerø, da solen i
dagtimerne vil kunne ses bag havmøllerne mod syd.
Ved betragtning af solopgang eller solnedgang fra synsvinkler, hvor havmøllerne står foran solen, vil havmøllerne opfat-

Sigtbarhed
Sigtbarheden har betydning for havmøllernes synlighed. Det
vurderes, at vindmøllerne på grund af deres lysafmærkninger
og store antal og udbredelse vil kunne erkendes, og at de vil
SnYLUNHRPJLYHOVHUQHLQ URJPHOOHP]RQHLGHWÀHVWHYHMUVLtuationer, på nær dårlig sigt og tåge (sigtbarhed under 4 km).

Foto 8.1 Solnedgang set mod sydvest i april måned. Havmøllerne (her 3 MW) opleves mørke mod det skarpe modlys.

tes særligt markante. Selvom havmøllerne ses i modlys, er lyset mindre intenst end om dagen, og blikket drages naturligt
af solen og det røde skær på himlen. Havmøllerne vil fremstå
markant mørke mod solnedgangen, og vindmøllernes rotation
vil blive tydeliggjort mod solens lys. Havmøllerne vil have størst
betydning for oplevelse af solnedgang fra sydvest til nordvestvendte kyster, og i dette område vil det påvirke en større del
af kysterne omkring Sejerø Bugt. Det vurderes, at betydningen af havmøller i horisonten ved solnedgang vil være størst
på den sydlige del af Sejerø, da havmøllerne her står nærmere kysten og er mere markante mod himlen, se foto 8.1.

Skyggekast og reÀekser
Afstanden fra havmøllerne til kysterne medfører, at skyggeNDVWRJUHÀHNVHULNNHIRUYHQWHVDWXGJ¡UHHWSUREOHP'HPDQge vingers rotation kan imidlertid opfattes som forstyrrende.

Foto 8.2 Udsigt fra Strandvejen øst for Havnsø. Lysene
fra Havnsø Havn er markante og dominerende i det mørke
kystrum, og månen er ligeledes med til at lyssætte.
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8.2.5 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 omfang.
Natvisualiseringerne fra Røsnæs Strandpark og Sejerø Havn,
forsøger at gengive et realistisk billede af den visuelle påvirkning, som havmølleparken påfører omgivelserne om natten.
Da det kraftigste røde lys på havmøllerne er lige intenst for
både 10 MW- og 3 MW-møllerne, vil 3 MW-opstillingen opleves
PHUHLQWHQVLYWLGHWGHUKHUHUODQJWÀHUHYLQGP¡OOHUVRPVNDO
DIP UNHVRJGHUPHGODQJWÀHUHO\VLQDWWHQ0:P¡OOHUQH
afmærkes ikke med lys midt på tårnet, men denne lyskilde er
vurderet ubetydelig sammenholdt med lysafmærkningen på
møllehatten. Se visualisering nr. 05 Nat Røsnæs Strandpark
og nr. 11 Nat Sejerø Havn.
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 Havnsø og Sejerø Havn, vil lyset fra havneområderne i høj
grad ”overdøve” lyset på vindmøllerne. 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. Kystrummets mørke har en mellem følsomhed over for tilstandsændringer, og intensiteten vil være
større end den nuværende lille betydning af eksisterende lys
IUDE¡MHUI\URJEHE\JJHOVH-RO QJHUHY NPDQEH¿QGHUVLJ
fra havmølleparken, des svagere vil lyset påvirke kystrummets
mørke, og den samlede påvirkning vurderes mindre.

Foto 8.3 Vejrhøjbuen set fra Lammefjorden - det inddæmmede areal øst for Vejrhøj. Vindmøllerne vil ikke være synlige herfra, og påvirker således ikke de geologiske interesser.
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8.3 Visuel påvirkning
af omgivelserne
 1DWXUJHRJUD¿VNHLQWHUHVVHU
Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen omfatter kystforlandet omkring Sejerø Bugt
op til tre km ind i landet, og dermed er alle karakterområder
omfattet i større eller mindre grad. Nekselø, Sejerø og Samsø
er alle fuldt omfattet af udpegningen. Retningslinjerne for kystnærhedszonen er gældende for anlæg onshore, men de kystnære havmøller vil påvirke landskabet i kystnærhedszonen visuelt.
Kysterne i nærzonen i karakterområderne Røsnæs, Spangsbro, Saltbæk Vig og Sejerø vil blive påvirket med stor intensitet, og de frie udsigter over det store åbne kystrum er sårbare
over for sløring og forstyrrende tekniske elementer. Havmølleparken vil være fuldt synlig i hele sin udbredelse fra store dele af disse områder, og påvirkningen vurderes at være moderat til væsentlig. Se visualisering nr. 04 Røsnæs Havn og nr.
05 Røsnæs Strandpark samt nr. 07 Svenstrup Sommerhusområde og nr. 08 Vollerup Sommerhusområde.
Kysterne i karakterområderne Vesterlyng, Havnsø og Nekselø Bugt, Ordrup Næs og Vejrhøjbuen samt Nekselø og Samsø ligger primært i opstillingsområdets yderligere mellemzone.
Fra de dele af kystnærhedszonen, hvor havmøllerne er fuldt
eller næsten fuldt synlige er det vurderet, at den overordnede
miljøpåvirkning, afhængig af afstanden, er ubetydelig til mindre. Det afhænger dog meget af de lokale terræn, bevoksning
og bebyggelse. Se visualisering nr. 06 Raklev, nr. 09 Havnsø,
nr. 13 Vejrhøj og nr. 14 Ordrup Næs.
Påvirkningen af kystnærhedszonen i karakterområder, som
strækker sig ind i fjernzonen (over 19 kilometer fra opstillingsområdet), som eksempelvis højtliggende dele af Samsø og
+DYQV¡HUYXUGHUHWDWY UHPLQGUHWLOXEHW\GHOLJ+HUEH¿Qder man sig i de bagvedliggende landskaber og ikke ved selve kysten, og udsigten vil ofte være begrænset af terræn, bevoksning og bebyggelse. Men fra højtliggende punkter med
sigt over det skrånende foranliggende landskab kan der være
en visuel påvirkning af lav intensitet. Den overordnede påvirkning i fjernzonen vurderes at være ubetydelig til mindre. Der
er ikke foretaget visualiseringer fra fjernzonen.

Geologiske interesser
De geologiske interesser omkring Sejerø Bugt er betydelige
RJEUHGHUVLJRYHUÀHUHDIXQGHUV¡JHOVHVRPUnGHWVNDUDNWHU-

områder. Opstilling af en kystnær havmøllepark i Sejerø Bugt
vil ikke have direkte betydning for strukturen i disse områder
eller på indbyrdes overgange og sammenhænge, som er interesseområdernes mest sårbare punkter.
Havmøllernes visuelle påvirkning kan have en betydning primært fra synsvinkler, hvor havmøllerne ses i direkte sammenhæng med landskabets markante geologiske former, og hvor
de tager fokus fra oplevelsen af disse. De største vindmøller er
op til 220 meter høje, og denne størrelse vil udfordre de dramatiske kyststrækninger, som kan opleves mindre markante
set i sammenhæng med havmølleparken. Se visualisering nr.
03 Kalundborg Fjord over Røsnæs, nr. 06 Raklev, nr. 12 Gniben
Fyr, Sejerø, nr. 14 Ordrup Næs og nr. 15 Herredsåsen.
Nekselø og kystrummets store skala påvirkes af særligt de
store 10 MW-vindmøller. Den storslåede 360 graders panoramaudsigt fra Vejrhøj bevarer sin store skala, på trods af opstillingen af havmølleparken. Det er vurderet, at havmøllerne ikke slører oplevelsen af panoramaudsigten, men at de i nogen
grad tager fokus fra oplevelsen, se visualisering nr. 13 Vejrhøj.

Vejrhøjbuen
Vejrhøjbuen er det absolut mest markante landskabselement i
omgivelserne omkring Sejerø Bugt. Fra toppen af Vejrhøj (121
meter over havet.) er der 360 graders panoramaudsigt, som
er sårbar over for sløring. Denne vil i mindre grad blive påvirket af havmøller i Sejerø Bugt. Se visualisering nr. 13 Vejrhøj.
Skalamæssigt har havmølleparken betydning for oplevelsen af
Nekselø, hvis størrelse sættes i perspektiv af havmølleparken.

Bevaringsværdige landskaber
'HUHUXGSHJHWÀHUHEHYDULQJVY UGLJHODQGVNDEHUSn$VQ V
og Røsnæs, omkring Saltbæk Vig, langs kysten ved Vesterlyng
og på øerne Nekselø og Sejerø. Størstedelen af disse udpegninger er ligeledes omfattet af udpegninger af større uforstyrret landskab. Havmøllerne vil ikke have betydning for strukturen eller på indbyrdes overgange og sammenhænge inden
for de udpegede områder. Den visuelle påvirkning fra de tilhørende landanlæg er behandlet særskilt senere i dette kapitel.
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 er registreret påvirkninger af udsigter fra højderyggen på Røsnæs, se visualisering nr. 06 Raklev og nr. 15 Herredsåsen. Her opleves havmøllerne i samspil med det bevaringsværdige landskab set fra opstillingsområdets mellemzone, og påvirkningen vurderes af mindre betydning afhængigt
af afstanden til vindmøllerne.

Større uforstyrrede landskaber (SUL)

 .XOWXUJHRJUD¿VNHLQWHUHVVHU

Kirker

Udpegningen af større uforstyrrede landskaber omfatter dele af alle karakterområderne på land, bortset fra Kalundborg.
Udpegningens største sårbarhed er muligheden for at opleve sammenhængende, storslåede og særprægede landskaber
med relativ ringe bebyggelsesgrad.
Havmølleparken vil ikke påvirke bebyggelsesgraden eller landskabernes sammenhæng og særprægethed i området. Men
landskabernes storslåethed påvirkes af havmølleparken, idet
de er synlige inden for det meste af udpegningen, og havmøllernes størrelse overgår de øvrige landskabselementer i skala.
Dette opleves specielt i baglandet bag kysten. Se visualiseringer nr. 06 Raklev og nr. 15 Herredsåsen.
Intensiteten vurderes at være mindre til moderat, den geoJUD¿VNHXGEUHGHOVHUHJLRQDORJYDULJKHGHQODQJ'HUWLONRPPHU
arealinteressernes følsomhed, som vurderes mellem. Overordnet set, en mindre betydning.
Det er en fordel for det større uforstyrrede landskab, at oplevelsen fra højdepunkter i baglandet er i så stor afstand fra
havmølleparken, idet intensiteten mindskes i forhold til standpunkter ved kysten.

Kulturhistoriske interesser

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 det er muligt at vende tilbage
til status quo, når vindmøllerne nedtages, og sårbarheden er
dermed middel.
Udsigter, og sårbarheden af disse, fra kirkernes arealer kan
påvirkes, afhængigt af afstand til vindmøllerne, udsyn og sigtbarhed.
Raklev Kirke ligger i udkanten af Kalundborg på kanten af
morænebakken. Udsigten mod vindmølleområdet vil svare til
udsigten fra Raklev (visualisering 06), bortset fra, at kirkegården er omgivet af en mur og af træer, hvis stammer vil påvirke udsynet. Intensiteten af havmøllernes påvirkning vurderes
mellem, sårbarheden lav, og den overordnede påvirkning vurderes samlet set af mindre betydning.
Ulstrup Kirke ligger i karakterområde Røsnæs. Der er ikke udsigt mod Sejerø Bugt fra kirkens arealer, men man vil
kunne opleve kirken i samspil med havmøllerne, når man sejler forbi på Kalundborg Fjord syd for Røsnæs. Herfra vil de-

Der er i Kommuneplanen 2013-2024 for Kalundborg Kommune
XGSHJHWÀHUHRPUnGHULRSVWLOOLQJVRPUnGHWVRPJLYHOVHUVRPLQdeholder både kulturhistoriske bevaringsværdier og værdifulde
kulturmiljøer. Dertil kommer et betragteligt antal hovedgårde,
hvoraf Lerchenborg og Dragsholm hører til de mere markante. Fælles for de kulturhistoriske interesser er, at deres strukturer skal beskyttes mod tilstandsændringer, og der skal værnes om områdernes oplevelses- og fortælleværdi.
'HUHUXGSHJHWÀHUHNXOWXUPLOM¡HUVRPOLJJHUGLUHNWHXGWLO
kysten med visuel kontakt til havmølleparken. Kulturmiljøerne
er primært sårbare over for fysiske ændringer inden for selve udpegningen, 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 de kystnære kulturmiljøer omkring Røsnæsgården, Saltbæk Vig og på Sejerø er vurderet væsentlig,
men områdernes fortælleværdi og kulturhistoriske spor forstyrres ikke.

Ulstrup Kirke

Foto 8.4 Panoramavisualisering af udsigten fra Sejerø Kirkegård. Kirkegårdens primære funktion er
indrammet af højstammede træer, men udsigten over Sejerø Bugt vil påvirkes. Intensiteten af påvirkningen er mellem, mens sårbarheden vurderes som lav. Samlet set vurderes den visuelle påvirkning
at være af mindre betydning.

Foto 8.5 Udsnit af visualisering 03 Kalundborg Fjord. Ulstrup Kirke anes mod bakkekammen. Kirkens funktion som
landmark vurderes ikke markant, men domineres af de store vindmøller.
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le af vindmøllerne kunne ses over bakkekammen på Røsnæs.
Se visualisering nr. 03 Kalundborg Fjord. Det vil primært være de høje 10 MW-vindmøller, som forstyrrer oplevelsen af kirken som landmark, og denne påvirkning vurderes overordnet
som ubetydelig.
Sejerø Kirke ligger højt i terrænet i Sejerby, og fra kirkegården er der udsigt over Sejerø Bugt. Kirkegården er omgivet af
opstammede træer, som indrammer kirkegårdsrummet som
er den primære funktion. Udsigtens følsomhed vurderes lav i
forhold til kirkehandlingerne, men denne vil påvirkes af havmøller i Sejerø Bugt. Overordnet set vurderes påvirkningen af
Sejerø kirkegård af mindre betydning.

Rekreative interesser
Sejerøbugten er omgivet af kyststrækninger med store rekreative interesser i form af badestrande, sommerhusområder og

unikke natur- og geologiske interesser. Der er rigtig mange mennesker, som færdes langs kysterne, og en kystnær havmøllepark vil dermed visuelt påvirke den rekreative brug af området.
Det nærmeste sommerhusområde i forhold til opstillingsområdet er Røsnæs Strandpark, som ligger direkte syd for opstillingsområdet, i en afstand af cirka fem kilometer. Der er direkte sigt over havet mod opstillingsområdet fra strandene ved
sommerhusområdet, men inde i selve området afskærmer bebyggelse og bevoksning for udsynet. Fra kysten opleves havmølleparken i sin fulde udstrækning og med stor intensitet. Se
visualisering nr. 05 Røsnæs Strandpark.
1 UPHVWH%On)ODJVWUDQG¿QGHVYHVWIRU6DOWE N9LJLWLOknytning til de store sommerhusområder ved Svenstrup og Vollerup. Den visuelle påvirkning her vil ligeledes være markant
og vurderes moderat af betydning for områderne. Se visualisering nr. 07 Svenstrup Strand og 08 Vollerup Strand.

Den lille Røsnæs Havn ligger meget tæt på havmølleparken,
og vil i stil med andre interessepunkter nærmest havmølleparken blive påvirket visuelt i væsentlig grad.
Der vil være udsigt mod havmølleparken fra besøgsområdet
ved Røsnæs Fyr, og påvirkningen vurderes væsentlig fra dette sted. Havmølleparken vil imidlertid udfylde en mindre del
af panoramaudsigten, som også inkluderer Samsø Bælt. Der
vil ikke være udsigt fra Vågehøj på grund af afskærmende bevoksning. Også besøgsområdet Vesterlyng påvirkes visuelt, se
mere under karakterområde Vesterlyng.
Overordnet vurderes det, at den visuelle påvirkning af de
rekreative områder og interessepunkter i havmøllernes nærzone på Sjælland og Sejerø er moderat til væsentlig. På kysterne i mellemzonen vurderes påvirkningen at være mindre
til ubetydelig.

8.3.3 Omkringliggende farvande
De omkringliggende farvande påvirkes i højere grad af havmøllernes visuelle påvirkning, idet man er tættere på havmølleparken end fra kysten. I praksis har dette betydning for rekreative interesser i forbindelse med sejlads tæt på vindmøllerne. Dertil kommer oplevelsen af kysterne fra vandsiden, som
vil blive påvirket af havmølleparken. Se visualisering nr. 03 fra
Kalundborg Fjord over Røsnæs.
6HMODGVLIRUELQGHOVHPHGWUDQVSRUWO\VWVHMODGVRJ¿VNHULNDQ
blive begrænset af restriktioner, og derved vil den visuelle påvirkning helt tæt på havmøllerne reduceres.
Intensiteten af havmøllernes påvirkning er afhængig af afVWDQGHQGHQJHRJUD¿VNHXGEUHGHOVHORNDOWLOUHJLRQDORJYDrigheden lang. Dertil kommer de rekreative interessers følsomhed, som vurderes mellem. Overordnet set vil havmøllerne påvirke de rekreative interesser i de omkringliggende farvande en moderat til væsentlig betydning i nærzonen, moderat
til mindre i mellemzonen og mindre til ubetydelig i fjernzonen.

Foto 8.5a Oplevelsen af havmøllerne foran bagvedliggende kyst. Her ses havmøllerne syd for Samsø.
De har en totalhøjde på lidt over 100 meter.
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8.4 Karakterområderne

Asnæs

Kalundborg

Karakter og sårbarhed

Karakter og sårbarhed
Her er tale om bymæssig bebyggelse, som i høj grad påvirkes af Asnæsværket, hvis udbredelse på alle måder dominerer. Områdets sårbarhed ligger i byen skyline, som den opleves fra vandsiden. Ophold i selve byen vurderes ikke sårbar
over for visuel påvirkning fra havmøller i Sejerø Bugt.

Synlighed
Kalundborg orienterer sig primært mod syd og vest, mod Kalundborg Fjord. Den visuelle påvirkning af landskabelige interesser i karakterområde Kalundborg har betydning de steder hvor
byen breder sig, og i fremtiden vil brede sig, ud over toppen af
randmorænebakken på Røsnæs. Disse områder hører karaktermæssigt til karakterområde Røsnæs og omtales herunder.
Fra vandsiden kan man se byen og den bagvedliggende højderyg. Vor Frue Kirke er karakteristisk og markant, men ved
indsejlingen til havnen vil byens skyline ikke blive påvirket af
opstilling af havmøller i Sejerø Bugt, se foto 8.6.

Karakteristisk for karakterområde Asnæs er, at der er tale om
HQIRUKROGVYLVÀDGRJODQJVWUDNWKDOY¡PHGPDQJHUHNUHDWLYH
og landskabelige interesser tæt på Kalundborg. Sårbarheden af
disse interesser, i forhold til visuel påvirkning fra Sejerø Bugt
Havmøllepark, vurderes at være lav, set i lyset af den massive påvirkning, der lokalt kommer fra Asnæsværket. Skalaen i
området er mellemstor og vurderes ikke påvirket af havmølleparken. Særligt for området er, at man kan se hav på begge sider af den langstrakte halvø. Denne oplevelse påvirkes i
ubetydelig grad.

GHQIRUKROGVYLVWÀDGHKDOY¡YLGHUHRYHU.DOXQGERUJ)MRUGWLO
Røsnæs. Her vil dele af vindmøllevinger på de højeste vindmøller kunne ses rotere over bakkekammen - se snittegning
på ”Figur 8.4.1 Snit i terræn, Asnæs og Røsnæs” og visualisering på ”Foto 8.7 Kalundborg Fjord”.

Vurdering
Intensiteten af synligheden af vindmøllerne vurderes at være
lille. Dertil kommer områdets følsomhed, som samlet set vurderes at være lav, på trods af landskabelige og rekreative interesser. Asnæsværkets visuelle påvirkning vil fuldt ud overgå
vindmøllernes, som overordnet vil være ubetydelig.

Synlighed
Det er primært den nordlige del af halvøen, som visuelt
påvirkes. Fra Asnæs vil man på åbne arealer kunne se over

Nærmeste 220 m vindmølle afstand 15 km

Asnæs 20 moh.

Vurdering
Den overordnede betydning af den visuelle påvirkning af Kalundborg med tilhørende natur- og kulturhistoriske interesser,
vurderes ubetydelig.

Røsnæs 60 moh.

Figur 8.4.1 Snit i terræn, Asnæs og Røsnæs

Snittegning af terrænet mellem Asnæs og Sejerø Bugt. Højderne på elementerne er overdrevet med faktor 10. Den stiplede linje viser, at man kan se havmøllerne bag Røsnæs.

Foto 8.6 Kalundborg set fra vandsiden i retning af vindmølleområdet i Sejerø Bugt. Vor Frue Kirke til venstre i billedet
vil ikke blive forstyrret af havmøllerne.

Foto 8.7 Kalundborg Fjord. Visualisering af udsigten fra Asnæs over Kalundborg Fjord i retning af vindmølleområdet i Sejerø
Bugt. Dele af vindmøllevinger på 10 MW vindmøllerne vil kunne ses over Røsnæs. Nærmeste synlige vindmølle står cirka
15 kilometer fra fotostandpunktet.
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Røsnæs
Karakter og sårbarhed
Karakterområdet omfatter den nordvendte del af randmoræneEDNNHQ5¡VQ VRSWLOEDNNHNDPPHQVRPÀHUHVWHGHUQnURS
RYHUPHWHURYHUKDYHWVRYHUÀDGH+HUIUDHUGHUYLVXHONRQtakt til Sejerø Bugt, hvor udsigten er fri. På det korteste sted
er der omtrent 4,3 km til undersøgelsesområdet fra nordsiden
DI5¡VQ VRJYLQGP¡OOHUQHYLORIWHVWY UHV\QOLJHLGHÀHVWH
vejr- og sigtbarhedstyper bortset fra tåge. Den visuelle kontakt til havet er sårbar over for byggeri og slørende bevoksning,
og havmølleparken vil ikke påvirke denne sårbarhed. Den oplevelse, man får af kystlandskabet og havet, påvirkes imidlertid.
Karakteristisk for området er de rekreative interesser langs
kysten i form af badestrande og sommerhusområder. Inde i
ODQG¿QGHVÀHUHXGVLJWVSXQNWHUKYRUIUDGHWVW¡UUHXIRUVW\UUHde landskab kan opleves i forgrunden for havmølleparken. Den
åbne struktur på halvøens nordside giver sammen med kontakten til havet området en stor skala.

Synlighed
Røsnæs er et af de karakterområder, som ligger nærmest undersøgelsesområdet, og fra Røsnæs Havn vil vindmøllerne opleves med den største intensitet, se visualisering nr. 04 Røsnæs Havn.
Røsnæs Strandpark ligger i en afstand af 5 kilometer fra
vindmølleopstillingsområdet, og påvirkningen her er også af

Foto 8.8 Udsigt over Røsnæs fra bydelen Nyrup

De store 10 MW-havmøller i Sejerø Bugt ses fra udkanten af
byen, og de påvirker landskabets skala og uforstyrrethed. Afstand til nærmeste planlagte vindmølle 11,5 km.
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stor intensitet. Herfra er der også lavet visualiseringer i nattemørke og i gråvejr, hvor påvirkningen fra vindmøllernes lysafmærkning kan iagttages. Se visualisering nr. 05 Røsnæs
Strandpark, nr. 05 Nat Røsnæs Strandpark og nr. 05 Gråvejr
Røsnæs Strandpark.
Fra randmorænens top er der vid udsigt over det foranliggende kystforland ud til Sejerø Bugt. Kalundborg breder sig over
bakkekammen fra syd og ind i karakterområdet. Fra udkanten
af Kalundborg vil vindmøllerne være synlige afhængigt af bevoksning og byggeri, og intensiteten af den visuelle påvirkning
vil ydermere være afhængig af afstanden. Se visualisering nr.
06 Raklev og nr. 15 Herredsåsen samt ”Foto 8.8 Udsigt over
Røsnæs fra bydelen Nyrup”. Man vil kunne se vindmøllevinger
over randmorænens top, når man sejler på Kalundborg Fjord,
se visualisering nr. 03 Kalundborg Fjord.
Vindmøllerne vil ikke være synlige eller være synlige i ubetydeligt omfang i udsigten fra Ulstrup Kirke og Vågehøj på
JUXQGDIEHYRNVQLQJ6HPHUHXQGHU´ .XOWXUJHRJUD¿VNH
interesser”. Fra Røsnæs Fyr vil man have fri udsigt over Sejerø Bugt, og vindmøllerne vil påvirke udsigten fra dette højtliggende punkt med en intensitet svarende til oplevelsen fra
sommerhusområderne i karakterområde Spangsbro. Se visualisering nr. 07 Svenstrup Strand og nr. 08 Vollerup Strand.

en væsentlig betydning for oplevelsen af kystrummet. Længere inde i land vil vindmøllerne stadig være synlige, men intensiteten og dermed den overordnede betydning vil aftage i takt
med øget afstand. Områdets store skala vil påvirkes af havmølleparken, idet en stor del af området er uforstyrret landskab, uden store tekniske elementer. Udviklingsområdet Herredsåsen vil påvirkes med lille intensitet og samlet set i ubetydelig grad.

Vurdering

Synlighed

Vindmøllerne vil opleves med stor intensitet langs kysten, hvor
der er fri udsigt over havet, og den visuelle påvirkning vil have

Den primære visuelle kontakt vil være fra strandene og de rekreative arealer i tilknytning hertil, sommerhusene nærmest

Foto 8.9 Udsigt fra Raklev

Spangsbro
Karakter og sårbarhed
Karakteristisk for karakterområdet Spangsbro er det lave terræn, de rekreative interesser langs kysten, som omfatter store
sommerhusområder, samt de markante issøplateauer, hvorfra
der er udsigt over det større uforstyrrede landskab.
Skalaen i området er stor ved strandende, hvor kystrummet
åbner sig foran én, og der kan være visuel kontakt til Sejerø.
Denne skala er sårbar over for skalaforvridende elementer og
udsigten sårbar over for sløring. Sløring er den største trussel
mod udsigtene fra baglandets højdepunkter, hvorfra oplevelsen af det uforstyrrede landskab også er sårbart over for store tekniske elementer.

Udsigt fra bydelen Raklev i udkanten af Kalundborg. Her kan man se ud over Saltbæk Vig, og længere mod vest vil havmølleparken kunne opleves i Sejerø Bugt. Se visualisering nr. 06 Raklev.

kysten og udsigtspunkter i baglandet, se visualisering nr. 07
Svenstrup Strand og 08 Vollerup Strand. Bevoksning vil sammen med det lave terræn betyde nedsat eller ingen visuel kontakt til Sejerø Bugt fra baglandet, bortset fra højtliggende udsigtspunkter, se ”Foto 8.10 Valgmenighedsbakken”. Fra højderyggen på Røsnæs vil man kunne se ind over det uforstyrrede landskab i karakter-området Spangsbro.

Vurdering
Kysten påvirkes overordnet set moderat af havmølleparken,
som vil være synlig i hele sin udbredelse herfra. Fra udsigtspunkterne i baglandet vil man kunne se havmølleparken på steder, hvorfra der er fri sigt, og den visuelle påvirkning vil være
afhængig af afstanden til vindmøllerne, men generelt være af
mindre-moderat betydning.

Saltbæk Vig
Karakter og sårbarhed
Karakterområdet er primært baseret på de geologiske sammenhænge mellem smeltevandssletten og det tilhørende SaltE N9LJ.DUDNWHULVWLVNIRU6DOWE N9LJHUGHQVWRUHnEQHÀDGH
som dels er omgivet af bevoksning, og dels er fredet og lukket
for offentligheden. De kulturhistoriske interesser, som ligger
til grund for fredningen er sårbare over for tilstandsændringer,
og dermed i sig selv ikke sårbare over for visuel påvirkning.
Baglandets sårbarhed ligger i de rekreative interesser i sommerhusområdet og naturoplevelserne omkring Bregninge Å.

Foto 8.10 Valgmenighedsbakken

Udsigt fra Valgmenighedsbakken nær Kalundborgvej i den sydligste del af karakterområdet. 10 MW-havmøllerne er visualiseret
her på en afstand af 15,8 km, og herfra vil havmøllerne påvirke oplevelsen af horisonten. Denne vinkel er imidlertid ikke den
primære udsigtsretning fra Valgmenighedsbakken, og påvirkningen vurderes samlet set at være mindre.

Synlighed
Fra stranden på ydersiden af lagunen vil der være direkte sigt
til havmølleparken, som vil kunne opleves i sin fulde udstrækning. Fra Alleshave øst for Saltbæk Vig er der sigt over Vrøj
mod vindmølleområdet.
Fra baglandet omkring sommerhusområdet Kaldred og Bregninge Å vil toppen af vindmøllevingerne kunne ses over bevoksningen på standpunkter i åbne arealer.

Vurdering
Overordnet set har vindmøllernes visuelle påvirkning en mindre betydning i dette område, idet den offentlige adgang til
kystområdet er begrænset, og synligheden i baglandet er lille. Folk, som opholder sig langs kysten, vil få en påvirkning af
væsentlig betydning for oplevelsen af kystrummet.

Foto 8.11 Udsigt over Vollerup Sommerhusområde.
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Vesterlyng
Karakter og sårbarhed
Det væsentligste karaktertræk i dette område er det fredede
hedeareal Vesterlyng, se foto 8.12. Muligheden for at opleve
de natur- og kulturmæssige interesser i området påvirkes ikke
direkte af vindmøllerne, men udsigten fra området vil påvirkes,
og derved er de rekreative interesser sårbare i mellem grad.

Synlighed
Havmølleparken kan opleves i sin fulde udstrækning fra kysten
i området. Fra Vesterlyng ses den delvis bag Alleshave og Vrøj,
og fra sommerhusområdet ved Lynghus Nor vest for Havnsø,
opleves vindmøllerne bag halvøen Stold, se ”Foto 8.14 Lynghus Nor”. Længere inde i landet vil man fra højtliggende punkter kunne se dele af vindmøllerne over bevoksning.

Foto 8.12 Udsigt over Alleshave fra Vesterlyng vest for Saltbæk Vig

10 MW-havmøllerne er visualiseret på dette billede, og nærmeste vindmølle står over 14 kilometer fra fotostandpunktet. Alle
havmøllerne i parken kan ses fra dette punkt, men Àere vil delvist skjules af terræn og bevoksning.

Vurdering
Den overordnede visuelle påvirkning af karakterområdet vurderes af mindre betydning. Vindmøllernes visuelle påvirkning
af udsigten fra kysten er af lille intensitet, mens følsomheden
er mellem. Længere inde i land er både følsomheden og intensiteten af den visuelle påvirkning mindre, og den overordnede
betydning af påvirkningen ubetydelig.

Havnsø og Nekselø Bugt
Karakter og sårbarhed
Særligt for dette karakterområde er tilstedeværelsen af bymæssig bebyggelse i Havnsø og den tilhørende havn, se foto
'HUWLONRPPHUÀHUHVRPPHUKXVRPUnGHUSnEHJJHVLGHU
af byen, og de større hede og overdrevsområder langs kysten
og ved Sanddobberne.
En stor del af området er omfattet af det større uforstyrrede
landskab og ligger lavt i forhold til omgivelserne, hvor terrænet
hæver sig væsentligt både mod syd, øst og nord. Det er særligt udsigterne fra kysterne, som er sårbare over for visuel påvirkning, men da Nekselø optager en del af udsigten, vurderes
følsomheden over for visuel påvirkning fra havmølleparken lav.

Foto 8.13 Udsigt over Vrøj fra Alleshave øst for Saltbæk Vig

10 MW-havmøllerne er visualiseret på dette billede, og nærmeste vindmølle står over 11 kilometer fra fotostandpunktet. Alle
havmøllerne i parken kan ses fra dette punkt.

Synlighed
Karakterområdet ligger primært i den yderste del af mellemzonen, og strækker sig på baggrund af terrænhældningerne
ud i fjernzonen. På denne afstand er intensiteten af vindmøllernes påvirkning lille, også fordi Nekselø ligger imellem karakterområdet og vindmølleopstillingsområdet og således optager en del af udsigten.
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Foto 8.14 Lynghus Nor

Udsigt over Tranevejle og Stold fra Lynghus Nor vest for Havnsø. 10 MW-havmøllerne er visualiseret på dette billede, og nærmeste vindmølle står over 14 kilometer fra fotostandpunktet. Alle havmøllerne i parken kan ses fra dette punkt, men Àere vil
delvist skjules af terræn og bevoksning.

Vurdering
Den primære visuelle kontakt fra karakterområdet er fra kysten
og de tilknyttede bebyggelser og rekreative arealer. Vindmøllerne påvirker kysten med lille intensitet på grund af afstanden, og da følsomheden over for visuel påvirkning er mellem,
vurderes den samlede påvirkning i karakterområdet som mindre. Skalaforholdet i kystrummet påvirkes af særligt de store
10 MW-vindmøller, hvis tilstedeværelse vil få Nekselø til at synes mindre, se ”Foto 8.16 Sanddobberne”.

Ordrup Næs og Vejrhøjbuen
Foto 8.15 Havnsø Havn

Havnsø Havn, med udsigt over havet og til Nekselø.

Karakter og sårbarhed
Det mest karakteristiske karaktertræk i dette område er Vejrhøjbuen, som topper på Vejrhøj, 121 meter over havets overÀDGH'HJHRORJLVNHLQWHUHVVHUHUVnUEDUHRYHUIRUWLOVWDQGVændringer og udsigten fra toppen over for sløring af panoramaudsigten herfra.
Langs kysten ligger et væld af sommerhuse og gode badestrande, hvorfra der er udsigt over bugten. Det yderste af Ordrup Næs er friholdt for bebyggelse og bevoksning, og også
herfra er der en storslået udsigt over Sejerø Bugt, se foto 8.17
og visualisering nr. 14 Ordrup Næs. Herfra ser man til Sejerø,
og oplevelsen af øens skala er sårbar over for store elementer.

Synlighed
Foto 8.16 Sanddobberne

Visualisering af dele af 10 MW-havmølleparken set fra rekreative arealer ud for Sanddobberne Camping, hvor vindmøllerne opleves i samspil med Nekselø.

Havmølleparken er synlig fra toppen af Vejrhøj, hvor udsigten
vil påvirkes i mindre grad, se visualisering nr. 13 Vejrhøj. Ud
af den samlede 360 graders udsigt udgør havmølleparken en
mindre del, men placeringen i sigtelinjen midt mellem Nekselø
og Sejerø - når denne er synlig - betyder, at skalaen i kystrummet synes mindre. Ligeledes tilføres horisonten et teknisk element, som ellers er fremmed i området.
Det samme er gældende for udsigter på Ordrup Næs, og
fra strandende og sommerhusene langs kysten. Forskellen er
imidlertid, at jo nærmere fotostandpunktet er på havets overÀDGHGHVPLQGUHYLOPDQNXQQHVHDIGHIMHUQHVWHYLQGP¡OOHU
idet horisontens hældning vil skjule dele af tårnene, se ”Foto
8.17 Sommerhuse ved Ordrup Næs”.
De små 3 MW-vindmøller synes mere forstyrrende fra standpunkter i dette karakterområde, idet deres horisontale udbreGHOVHHUPHUHI\OGLJRJRSVWLOOLQJVP¡QVWUHWVY UHUHDWDÀ VH

Foto 8.17 Sommerhuse ved Ordrup Næs

Visualisering med 10 MW-havmøllerne. Nærmeste vindmølle står omtrent 18 kilometer fra fotostandpunktet. Flere af vindmøllerne vil ikke kunne ses i deres fulde udstrækning på grund af horisontens krumning. Til højre i billedet ses Sejerø.
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Vurdering
Den samlede vurdering for påvirkningen af karakterområdet er,
at havmølleparken vil påvirke udsigterne fra området i mindre
grad. Intensiteten af påvirkningen er lille på grund af den lange afstand, og sårbarheden i området er mellem.
Områdets skala påvirkes af havmølleparken, idet både Nekselø og Sejerø udfordres på deres størrelse. Rekreative interesser påvirkes ikke ud over det visuelle.

Nekselø
Karakter og sårbarhed
Den langstrakte ø med de få beboere og den rige natur ligger i opstillingsområdets mellemzone. Fra de høje vestvendte

skrænter er der direkte sigt over havet mellem Sejerø og Røsnæs. Denne udsigt er sårbar i mellem grad over for sløring.

giske interesser på øen vurderes at blive påvirket i ingen eller ubetydelig grad.

Synlighed

Sejerø

Havmølleparken vil påvirke vestvendt udsigter på Nekselø med
lille intensitet på grund af den store afstand. De geologiske interesser påvirkes ikke direkte, men fra fastlandet vil Nekselø kunne
opleves i samspil med havmølleparken, og her kan klinterne fremstå mindre dramatiske med de store vindmøller i baggrunden.

Vurdering
Kystrummets skala og udsigterne fra Nekselø påvirkes i mindre grad af havmølleparken. Kystklinternes storhed påvirkes i
moderat grad, når de opleves fra fastlandet, idet de udfordres
størrelsesmæssigt. Oplevelsen af de rekreative og de geolo-

Karakter og sårbarhed
Øen skiller sig ud som karakterområde, dels fordi det er en ø,
og dels på grund af placeringen i havmølleparkens nærzone ud til 8 kilometer fra opstillingsområdet.
Sårbarheden på øen ligger i de rekreative interesser langs
de sydvestvendte kyster og i udsigtspunkter fra højdepunkter
på øen. Dertil kommer udsigten over det åbne hav og det store kystrum, hvis sårbarhed vurderes mellem.

Synlighed
Fra kysterne er der direkte sigt mod opstillingsområdet, og
havmølleparken vil kunne opleves i sin fulde udstrækning.
Vindmøllerne vil opleves med stor intensitet, og det er let at
se højdeforskellen på 10 MW- og 3 MW-vindmøllerne, se visualisering nr. 11 Sejerø Havn. Fra punkter nordligst på øen opleves hele havmølleparken med Røsnæs i baggrunden, og udsigten over det åbne hav påvirkes ikke. Se visualisering nr. 12
Gniben Fyr, Sejerø.

Vurdering

Foto 8.18 Sejerø Camping

Fra et højtliggende punkt midt på øen ses hen over en af de langsgående morænebakker. Herfra vil dele af de høje 10 MW-havmøller kunne ses over bakketoppen.

Havmølleparkens påvirkning af udsigterne fra Sejerøs sydvestvendte kyster vurderes væsentlig, uanset om der opstilles 3
MW- eller 10 MW-havmøller. Vindmøllerne vil fylde en stor del
af horisonten, og opstillingsmønstrene, særligt for 3 MW-vindP¡OOHQHUYDQVNHOLJWDÀ VHOLJH'HWEHW\GHUDWKRULVRQWHQInU
et teknisk og rodet præg. Samtidig betyder placeringen mellem Sejerø og Røsnæs, at skalaen i kystrummet reduceres.
Samspillet med Asnæsværket og eksisterende vindmøller på
land vurderes ubetydeligt.

Samsø
Karakter og sårbarhed
Samsø ligger på grænsen til fjernzonen, og afstanden til opstillingsområdet er så stor, at følsomheden af udsigter fra østvendte kyster på øen vurderes lav. Alligevel er der punkter
hvor følsomheden er mellem, da de frie kig over åbent hav er
sårbart over for de tekniske anlæg.

Foto 8.19 Brundby

Foto fra P-plads øst for Brundby. Der vil være meget begrænset sigt af havmøllerne herfra. Det, man vil kunne se, vil be¿nde
sig til venstre i billedet.
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Synlighed
Fra punkter med fri sigt over havet, vil havmølleparken opleves i sin fulde udstrækning, på nær de dele af vindmølletår-

nene som skjules bag af horisonten. Fra Ballen Havn vil vindmøllerne kunne ses mellem master og bygninger på havnen,
men fra yderkanten af molen, og fra badestrandenen på begge sider af havnen vil der være fuldt udsyn til havmølleparken. Se visualisering nr. 01 Ballen Havn. Længere inde i land
vil vindmøllerne kunne opleves glimtvis, hvor der er sigt til havet. Længere mod nord kan havmølleparken opleves i samspil
med Røsnæs. Se visualisering nr. 02 Besser Rev.

Vurdering
På grund af afstanden mellem Samsø og opstillingsområdet,
og den direkte sigt over åbent hav vurderes den samlede visuelle påvirkning af Samsø som mindre. De rekreative interesser på øen påvirkes ikke i sig selv, med udsigter fra kysterne påvirkes.

8.5 Landanlæg
Den potentielt mest omfangsrige etablering af landanlæg begrænser sig til den maksimale udbygning af eksisterende stationsanlæg samt mulig etablering af en kystnær kabelstation i de
udpegede korridorer ved Ågerup og Nostrup på Røsnæs. Herudover er der den visuelle påvirkning, der vil komme fra afmærkning og diverse brud på læhegn m.v. i forbindelse med nedgravning af landkablet fra ilandføringspunkterne til de eksisterende stationsanlæg ved Røsnæs, Novo Syd og Asnæsværket.

Udbygning af eksisterende anlæg
Maksimal udbygning af transformatorstation Røsnæs vil være
omfattende, idet det samlede areal mere end fordobles. Udbygning sker på et sted, hvor terrænet knækker, og særligt
den planlagte afskærmende bevoksning vil påvirke udsigten
fra golfbanen og Nostrupvej. Endvidere vil det nye anlæg kunne ses i samspil med de nye vindmøller, og samlet set vurderes den visuelle påvirkning af omgivelserne at være moderat.
Ved Novo Syd er det eksisterende stationsanlæg ikke markant i sin nuværende udformning og placering. En udbygning
vil betyde yderligere udbygning af den eksisterende afskærmende vold. Udbygningen sker inden for et lokalplanlagt erhvervsområde, og samlet set vurderes denne udbygning at have en mindre visuel betydning for omgivelserne.
Den visuelle påvirkning af landskabet, fra en maksimal udbygning af det eksisterende stationsanlæg på Asnæsværket,
vurderes, sammenholdt med den i forvejen massive påvirkning
fra værket og tilhørende anlæg, at være ubetydelig.

Kystnær kabelstation
Etablering af en kystnær kabelstation er, sammenholdt med udbygning af de eksisterende stationer, et større indgreb i landskabet. De udpegede korridorer for placering af en kystnær station
OLJJHULHWRPUnGHVRPHURPIDWWHWDIÀHUHODQGVNDEHOLJHNXOturhistoriske og geologiske interesseudpegninger.
Placering af et teknisk anlæg på et areal på 10.000 m2, kommer til at påvirke omgivelserne i det fortrinsvist åbne og opdyrkede område, som overordnet set falder mod nord, og hvorfra
GHUÀHUHVWHGHUHUYLVXHONRQWDNWWLO6HMHU¡%XJW2SOHYHOVHQDI
terrænbevægelserne og udsigterne over landskabet ud til havet
er sårbare over for sløring og tilstandsændringer, og begge dele
kan blive aktuelt ved placering af en kystnær kabelstation i området. Generelt vurderes sårbarheden i det uforstyrrede landskab at være mellem i forhold til placering af tekniske elementer
på steder hvor anlæg vil sløre sigten mod Sejerø Bugt og ændre
på skalaen i landskabet. Kulturmiljøet i landsbyen Ågerup vurderes ikke at være sårbar over for placering af et anlæg i korridoren, og det samme er gældende for de rekreative værdier i
Røsnæs Strandpark. Men et anlæg placeret i område 2 vil kunne
ses, når man kører til eller fra landsbyen og sommerhusområdet.
'HUHUÀHUHVPnOHYHQGHKHJQVRPRSGHOHUPDUNSDUFHOOHUQH
og som kunne danne baggrund for placering af et teknisk anlæg, men som ikke danner de store visuelle barrierer. Mest optimal placering vil være ved en større bevoksning, som i forvejen slører eventuelle udsigter.
Visualiseringer af den kystnære kabelstation viser, at synligheden af anlægget vil begrænse sig til toppen af enkelte gittermaster, der vil ses bag skærmende bevoksning. Det vurderes at
anlæggenes udformning og tilhørende afskærmende bevoksning,
er foreneligt med kommunens retningslinjer for bevaringsværdige og uforstyrrede landskaber, hvis anlæggene indpasses bedst
muligt i landskabet. Intensiteten af den visuelle påvirkning svinger fra lille til stor, afhængig af standpunkter og afstand til anlæggene. Sammenholdt med landskabets sårbarhed er det vurderet, at den overordnede påvirkning fra landanlæggene får en
mindre til væsentlig betydning for omgivelserne i kabelstationskorridoren.
En placering af en eventuel kabelstation vil, ved såvel en vestlig som en østlig ilandføring af kablerne, være at foretrække ved
område 3, hvor anlæggets placering sker i tilknytning til det eksisterende stationsanlæg ved Røsnæs transformerstation. Benyttes den vestlige ilandføring af kablerne og de vestlige kabelstationskorridorer (område 1 og område 2), vil en placering i område
1 være at foretrække, da område 2 er mest sårbar med hensyn
til påvirkninger af de visuelle og landskabelig forhold.
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8.6 Samlet virkning
Irreversibilitet
En vigtig faktor i vurderingen af den visuelle påvirkning er, at
etablering af en havmøllepark i Sejerø Bugt, ikke er en permanent installation og dermed en kilde til visuel påvirkning af
omgivelserne i al evighed. Når vindmøllerne en dag tages ned,
vil den visuelle påvirkning af omgivelserne forsvinde med det
samme, og der er så 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 kysten er stor i de karakterområder, som ligger i nærzonen, det vil sige Røsnæs, Spangsbro og Saltbæk Vig samt Sejerø. Længere inde i landet afWDJHULQWHQVLWHWHQVDPWLGLJPHGDWWHUU QHWK YHUVLJÀHUH
steder. Det betyder, at intensiteten af den visuelle påvirkning
stadig kan være stor, da der vil være fuldt udsyn til havmølleparken over kystforlandet. Jo længere væk man bevæger sig
fra vindmøllerne, des mere vil intensiteten af den visuelle påvirkning aftage.
Kyststrækninger omkring Nekselø Bugt og på Samsø vurderes at blive påvirket i lille til mellem grad. Baglandet i mellemzonen vurderes at blive påvirket med lille til mellem intensitet.
Intensiteten af den visuelle påvirkning fra landanlæg vurderes lille til ubetydelig, og den overordnede påvirkning af omgivelserne som følge af etablering af landanlæggene vurderes
samlet set mindre.

Varighed
Havmøllernes og de tilhørende landanlægs visuelle påvirkning
af omgivelserne pågår i hele havmølleparkens 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.

Sårbarhed
De landskabselementer, som vurderes at kunne være sårbare over for den visuelle påvirkning fra havmøllerne, er oplevelVHQDIGHQLGDJXIRUVW\UUHGHYDQGÀDGHRJRSOHYHOVHQDIN\VWlandskabet med dets forskellige kystformer, udsigten til modstående kyster og påvirkningen af oplevelsen af landskabets
skala generelt. Dertil kommer de mange rekreative interesser
langs omgivende kyster.
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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 vindmøllerne.
Det vurderes overordnet set, at det er udsigter over åbent
hav og over uforstyrrede landskaber, som sammen med oplevelsen af geologiske formationer og landskabernes skala som
er mest sårbare over for visuel påvirkning fra havmøllerne.
De rekreative og kulturhistoriske funktioner og spor i landskaEHWWUXHVLNNHSnGHUHVIXQNWLRQDOLWHWOLJHVRPQDWXUJHRJUD¿ske interesser ikke udsættes for deciderede tilstandsændringer.
Omgivelserne ved landanlæggene er i worst case sårbare
over for sløring af udsigter og tilførelse af tekniske elementer
til et uforstyrret landskab.

Geogra¿sk udbredelse
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 selveprojektområdet for landanlæg og dermed lokal i sin udbredelse.

8.6.1 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 taEHO6NHPDHWEHVNULYHULÀHUHWLOI OGHGHQPDNVLPDOHSnvirkning på en given receptor. Der sker for at vise worst case,
som det også har været tilfældet i forbindelse med opstillingsmønstre og vindmøllevalg. Typisk vil påvirkningen aftage i takt
med afstanden til vindmøllerne øges, men der kan være særlige
elementer, som skiller sig ud, og derfor er beskrevet separat.
Overordnet set er det vigtigt at se den visuelle påvirkning
sammen med øvrige påvirkninger af miljøet. Der er fundet væsentlige visuelle påvirkninger af omgivelserne omkring Sejerø
Havmøllepark. Disse er ikke irreversible og påvirker generelt
ikke væsentlige funktioner og interesser ud over det visuelle.

Tabel 8.1 Vurdering af visuelle påvirkninger
Receptor

Intensitet

Geografisk
udbredelse

Varighed

Følsomhed

Overordnet betydning

Bemærkninger

Harmoniforhold

Alle zoner

Lille

Regional

Lang

Lav

Ubetydelig

Vurderet i forhold til den samlede påvirkning

Horisontal udbredelse

Begge
vindmølletyper

Stor

Regional

Lang

Mellem

Væsentlig

Worst case

Antal vindmøller, opstillingsmønstrets
gennemsigtighed

3 MW

Mellem

Regional

Lang

Mellem

Moderat

Vurderet i forhold til den samlede påvirkning

10 MW

Lille

Regional

Lang

Mellem

Mindre

Vurderet i forhold til den samlede påvirkning

Belysning
Nattemørket

Nærzone

Mellem-stor

Regional

Lang

Mellem

Moderat - væsentlig

3 MW-belysningen giver den største påvirkning

Gråvejr

Nærzone

Mellem-stor

Regional

Lang

Lav

Mindre-moderat

10 MW-belysningen i dagslys opleves mest markant

Naturgeografiske interesser
Kystnærhedszonen

Stor

Regional

Lang

Lav

Moderat

Vurderet i forhold til den samlede påvirkning

Geologiske interesser

Stor

Regional

Lang

Lav

Moderat

Vurderet i forhold til den samlede påvirkning

Vejrhøjbuen

Lille

Regional

Lang

Mellem

Mindre

Vurderet i forhold til den samlede påvirkning

Bevaringsværdige landskaber

Mellem

Regional

Lang

Lav

Mindre

Vurderet i forhold til den samlede påvirkning

Større uforstyrrede landskaber

Stor

Regional

Lang

Lav

Moderat

Regional

Lang

Rekreative interesser

Kulturgeografiske interesser
Mellem

Regional

Lang

Lav

Mindre

Vurderet i forhold til den samlede påvirkning

Kulturhistoriske interesser

Mellem

Regional

Lang

Lav

Mindre

Vurderet i forhold til den samlede påvirkning

Ulstrup Kirke

Lille

Regional

Lang

Lav

Ubetydelig

Worst case

Sejerø Kirke

Mellem

Regional

Lang

Lav

Mindre

Worst case

Landanlæg
Kabelkorridor

Nær- og mellemzone

Ubetydelig

Regional

Lang

Lav

Ubetydelig

Vurderet i forhold til lokale påvirkninger

Udbygning Røsnæs

Nærzone

Lille

Lokal

Lang

Mellem

Mindre

Vurderet i forhold til lokale påvirkninger

Udbygning Novo Syd

Mellemzone

Mellem

Lokal

Lang

Lav

Mindre

Vurderet i forhold til lokale påvirkninger

Udbygning Asnæsværket

Mellemzone

Lille

Lokal

Lang

Lav

Ubetydelig

Vurderet i forhold til lokale påvirkninger

Ny kystnær kabelstation, område 1

Nærzone

Mellem-stor

Lokal

Lang

Lav-mellem

Mindre-moderat

Vurderet i forhold til lokale påvirkninger

Ny kystnær kabelstation, område 2

Nærzone

Mellem-stor

Lokal

Lang

Mellem

Moderat-væsentlig

Vurderet i forhold til lokale påvirkninger

Ny kystnær kabelstation, område 3

Nærzone

Lille-mellem

Lokal

Lang

Mellem

Mindre - moderat

Vurderet i forhold til lokale påvirkninger

Karakterområderne
Asnæs

Lille

Regional

Lang

Lav

Ubetydelig

Worst case

Kalundborg

Ingen

Regional

Lang

Lav

Neutral

Worst case
Worst case

Røsnæs

Stor

Regional

Lang

Mellem

Væsentlig

Spangsbro

Mellem

Regional

Lang

Mellem

Moderat

Worst case

Saltbæk Vig

Stor

Regional

Lang

Mellem

Væsentlig

Worst case, fra områder hvor offentligheden ikke har adgang
Worst case

Vesterlyng

Lille

Regional

Lang

Mellem

Mindre

Havnsø og Nekselø Bugt

Lille

Regional

Lang

Mellem

Mindre

Worst case

Ordrup Næs og Vejrhøjbuen

Lille

Regional

Lang

Mellem

Mindre

Worst case

Nekselø

Lille

Regional

Lang

Mellem

Mindre

Worst case

Sejerø

Stor

Regional

Lang

Mellem

Væsentlig

Worst case

Samsø

Lille

Regional

Lang

Mellem

Mindre

Worst case
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9 Potentielt kumulative effekter
9.1 Havmøller
9.1.1 Samspil med eksisterende og
planlagte vindmøller
Som tidligere nævnt omtales samspil med vindmøller under
100 meter ikke i denne baggrundsrapport, idet deres påvirkning af omgivelserne er så begrænset i forhold til en ny havmøllepark, at samspillet vurderes ubetydeligt for den samlede
påvirkning af omgivelserne.
Inden for havmølleparkens nærzone (ud til 8 kilometer), er
der ikke registreret eksisterende eller planlagte vindmøller
over 100 meters totalhøjde. Det er der imidlertid i mellemzonen (8-19 kilometer):
  Ved Lerchenborg i karakterområde Asnæs er opstillet 6
stk. 3 MW-vindmøller med totalhøjde på 130 meter.
  Havmøller Samsø. Syd for Samsø er opstillet 10 stk. 2,3
MW-havmøller med en totalhøjde på 102,4 meter.
  Ved Store Løgtvedgård i karakterområde Saltbæk Vig, er
der planer om opførelse af 2-3 stk. vindmøller på op til
150 meter.
Der er ikke registreret tilfælde, hvor de nye havmøller kan opleves i problematisk samspil med eksisterende vindmøller, se
visualisering nr. 11 Sejerø, og det vurderes, at eventuelle kommende vindmøller ved Løgtvedgård ligeledes kan opføres, uden
at der opstår uhensigtsmæssige kumulative effekter.

9.1.2 Lysafmærkning
9LQGP¡OOHUQHVO\VDIP UNQLQJIRUÀ\RJVHMODGVVLNNHUKHGWLOfører oplevelsen af nattemørket over Sejerø Bugt en moderat
til væsentlig påvirkning i worst case. Lysene tilføres et ellers
meget mørkt kystrum kun oplyst af enkelte fyr og lys på bøjer, skibe og havnebelysning på Samsø, Sejerø og i Havnsø.
Det vurderes, at den kumulative effekt i sig selv ikke er problematisk - det er den massive tilførelse af blink og faste lysafmærkninger af havmølleparken, som har betydning for oplevelsen af nattemørket. Se natvisualisering nr. 05 Nat Røsnæs
Strandpark og nr. 11 Nat Sejerø Havn.
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Om natten er de eksisterende lys fra Kalundborg og AsnæsY UNHWOHWWHDWLGHQWL¿FHUHQnUPDQVWnUSn6HMHU¡'LVVHYLO
imidlertid også underordne sig ved opstilling af vindmøller i Sejerø Bugt, som både skal markeres ved basen for sejladssikNHUKHGRJPLGWSnRJSnWRSSHQIRUÀ\VLNNHUKHGHQ

9.1.3 Øvrige tekniske anlæg
)UD 6HMHU¡ RSOHYHV KDYP¡OOHSDUNHQ L VDPVSLO PHG ÀHUH Y sentlige tekniske anlæg. Mest markant er Asnæsværket, som
med sine store skorstene markerer sig kraftigt i landskabet
som landmark. Set i samspil med den nye havmøllepark taber værket imidlertid pusten og underordner sig vindmøllerne
i størrelse og udbredelse. Se visualisering nr. 11 Sejerø Havn,
og nr. 12 Gniben Fyr på Sejerø.

9.2 Landanlæg
Der er i forbindelse med landanlæggene tale om kumulative
effekter ved udbygning og nybyggeri af transformator- og kabelstationer.
De eksisterende transformatorstationer udbygges i større og
PLQGUHJUDGRJRPJLYHOVHUQHSnYLUNHV\GHUOLJHUHSnÀHUHORkaliter. Størst betydning har udbygningen af transformatorstation Røsnæs, hvis omfang mere end fordobles inden for bevaringsværdige landskaber.
Nyetableringen af en kystnær station på Røsnæs sker for
to lokaliteters vedkommende i et område, som er en del af et
større uforstyrret landskab. Her tilføres et nyt element, som
står alene med den tekniske påvirkning af omgivelserne, idet
der ikke er øvrige tekniske anlæg i området. Dertil kommer
at nyopførelser af kystnære kabelstationer vil kunne opleves i
samspil med de nye havmøller, som ligeledes vil påvirke områderne visuelt.
Asnæsværket har en meget dominerende position som teknisk anlæg, og set i forhold til dette, underordnes de nye udbygninger og opførelser. Den kumulative effekt i denne sammenhæng vurderes således ubetydelig.

10 Afværgeforanstaltninger
10.1 Havmøller
I denne rapport er beskrevet worst case for visuel påvirkning
fra en kystnær havmøllepark placeret i Sejerø Bugt. 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 visuelle eksempler på
opstillinger, som beskriver en mere realistisk tilgang til opstillingsmønstret ved at beskære undersøgelsesområdet og placere vindmøllerne mere samlet.

10.1.1 Æstetiske hensyn
Ud over de hensyn der tidligere er taget, kan opstillingsmønVWUHQH WLOSDVVHV ÀHUH VWHWLVNH KHQV\Q VRP DIY UJHIRUDQstaltninger.

Afstand til kysten
Havmølleparkens placering i Sejerø Bugt betyder, at havmølleparken vil have indkig fra mange sider og dermed, at en justering af rækkernes retning ikke vil have den store betydning
for den samlede oplevelse.
Det, som kan betyde noget, er opstillinger, som begrænser
havmølleparkens horisontale udbredelse samt et klart mønVWHUVRPHUOHWDÀ VHOLJW9LQGP¡OOHDQWDORJK¡MGHQSnYLQGmøllerne har en mindre betydning for den visuelle påvirkning
end den horisontale udbredelse af parken. Dertil kommer, at
maksimal afstand til kysterne er at foretrække frem for at minimere havmølleparkens udbredelse.
I tidligere tilfælde er vindmøllerne placeret så tæt på land
som muligt for at vise worst case i den visuelle påvirkning. For
at reducere havmøllernes visuelle påvirkning af omgivelserne
mest muligt, kan en afværgeforanstaltning være at placere
havmøllerne så langt fra land som muligt. Undersøgelsesområdet i Sejerø Bugt er omkranset af kyststrækninger på fastland og øer, og den midterste del af områdets vestlige del er
det sted, hvor havmøllerne vil kunne placeres i størst mulige
afstande fra kysterne.

Opstillingens udbredelse og kritiske vinkler
På baggrund af landskabsanalysen og visualiseringer er det
vurderet, at den største visuelle påvirkning sker i områderne omkring:
 5¡VQ V+DYQ
 5¡VQ V6WUDQGSDUN
 6HMHU¡+DYQ
Dertil kommer en moderat påvirkning af områderne omkring:
 6YHQVWUXSRJ9ROOHUXS6WUDQG
 *QLEHQ)\USn6HMHU¡
Visualiseringer har vist, at det er den horisontale udbredelse
af havmølleparken, som er den mest kritiske i forhold til den
visuelle påvirkning af omgivelserne. Vindmøllestørrelse og antal spiller en mindre rolle.
Da der er kritiske vinkler fra både sydøst, nordøst og sydvest, vil den mest optimale opstillingsløsning være så kompakt
som muligt. Derved kan den horisontale udbredelse reduceres
PHVWPXOLJWIUDÀHUHLDJWWDJHOVHVYLQNOHU(QNRPSDNWRSVWLOOLQJ
YLOEHW\GHÀHUHU NNHURJHWRSVWLOOLQJVP¡QVWHUVRPHUVY UHUHDWDÀ VH0DQYLONXQQHRSOHYHÀHUHYLQGP¡OOHUVWnHQGH
EDJKLQDQGHQIUDÀHUHYLQNOHU'HWWHEHW\GHU¡JHWV\QOLJKHGDI
vindmøllerne, 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'HWE¡UGHVXGHQWLOstræbes at undgå ”huller” i rækkerne og undgå enkelte vindmøller, som står på større afstand af de øvrige vindmøller og
dermed stritter ud af sammenhængen.
På ”Kort 10.1 Kritiske vinkler” er vist de vinkler, som havmølleparken udfylder set fra de tre positioner. Det ses, at opstillingsområdet optager op til to gange den vinkel, som øjet normalt kan opfatte tydeligt, hvilket er 45 til 55o.. Derfor vil havmøllerne i de to worst case-opstillinger bidrage med en væsentlig visuel påvirkning. Hvis den skal reduceres, så den bliver moderat, skal udbredelsen således reduceres betydeligt.

Skitse 10.1 Afstand til kysten

Kortet viser et skitsemæssigt eksempel på placering af en
havmøllepark (røde ¿rkanter) i forskellige afstande fra kysten. Den horisontale udbredelse (sorte vinkler) vil blive reduceret i takt med, at havmølleparken rykkes længere væk
fra iagttagelsespunktet.

Skitse 10.2 Vinkel i forhold til kysten

Her er vist et skitsemæssigt eksempel på placering af en aflang havmøllepark (røde bjælker) i forskellige vinkler i forhold til kysten. Der vil være stor forskel på den horisontale
udbredelse (røde vinkler).
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”Kort 10.2 Opstilling i område vest” viser, at det er muligt at
reducere havmølleparkens udbredelse væsentligt, afhængigt
af betragtningsstandpunkt.

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 vindmøller, da landskabstræk, der før opstilling af vindmøllerne blev opfattet som store, sammenholdt
med vindmøllerne kan virke mindre.
For at opnå samme produktionskapacitet i en park vil opstilling
af mindre vindmøller også medføre, at der bliver et større antal
vindmøller i parken. En konsekvens af dette vil være en opstilOLQJPHGÀHUHU NNHUHQVW¡UUHEDUULHUHHIIHNWRJHWPHUHXNODUW
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 forKROGWLOGHYLVXHOOHJHQHUÀHUHPLQGUHYLQGP¡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

Kort 10.1 Kritiske vinkler

På kortet er vist de mest kritiske vinkler, hvorunder en havmøllepark i Sejerø Bugt vil blive betragtet. Med rødt er vinklen fra Sejerø By vist. Den er repræsentativ for Àere udsigtspunkter langs Sejerøs vestkyst. Med grønt er vinklen fra
Svenstrup Strand vist. Positionen er repræsentativ for oplevelsen af havmølleparken fra de store sommerhusområder sydøst for undersøgelsesområdet. Med sort er vinklen fra
Røsnæs Havn vist. Herfra ¿ndes den korteste afstand til havmølleparken.
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Kort 10.2 Opstilling i område vest

På kortet er vist de mest kritiske vinkler, hvis havmølleparken reduceres i udbredelse og samles i den vestlige del.
Vinklen og dermed den del af udsigten, som vindmøllerne
optager, kan reduceres kraftigt:
- Røsnæs Havn: fra 90 til 75 grader eller 17 %.
- Svenstrup Strand: fra 70 til 50 grader eller 30 %.
- Sejerø Havn: fra 70 til 45 grader eller 35 %.

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 de tre kritiske vinkler omkring opstillingsområdet.
Der er fundet reduktioner i mølleparkens horisontale udbredelse på op til 50 %, fordi der udover at opstille møller udelukkende i delområde vest, også er arbejdet med beskæringer af
uhensigtsmæssige hjørner ved opstilling af 3 og 10 MW-vindmøller. Derved understreges betydningen af opstillingsmodellering for den horisontale udbredelse.
Ved Røsnæs Havn reduceres vinklen, hvori havmølleparken
kan brede sig, med op til 17 %, hvis der kun opstilles vindmøller
i delområde vest. Der er arbejdet med afskårne hjørner i worst
case opstillingen af 6 MW, og ved 6 MW vest opstillingen er havmølleparkens udbredelse tættest på iagttagelsespunktet større
end ved worst case. Det har dermed vist sig, at effekten ved op-

stilling af 3, 6 og 10 MW i område vest, set fra Røsnæs Strandpark, er begrænset i forhold til worst case opstillingerne, og at
den visuelle påvirkning fortsat vil være væsentlig i dette punkt.

Antal og størrelse
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 MW-havmølle med
totalhøjde på 179 meter. For at opnå en samlet effekt i havmølleparken på cirka 200 MW skal der opstilles 33 stk. 6 MW-vindmøller.
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.
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 dette er et problem.
Jordens krumning spiller derimod en større rolle for harmoniforholdet end designet af den enkelte vindmølle. Horisonten
vil skjule større dele af vindmølletårnene, jo længere fra havP¡OOHSDUNHQPDQEH¿QGHUVLJ'HUHULNNHUHJLVWUHUHWWLOI OGH
hvor denne effekt udgør et problem.

Eksisterende havmølleparker
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 rodede udtryk,
som opnås ved opstilling af mange vindmøller på et sted og på
ÀHUHU NNHU6XSSOHUHQGHIRWRVDIHNVLVWHUHQGHYLQGP¡OOHUNDQ
studeres i Reference /28/.

10.1.3 Sikkerhedsafmærkning
For at reducere lysgener for naboer til havmøllerne, kan der
LY UNV WWHVÀHUHIRUVNHOOLJHWLOWDJVRPDIY UJHIRUDQVWDOWQLQger. Reference /27/

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.

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

Alternativ luftfartsafmærkning
7UD¿NVW\UHOVHQnEQHULVHQHVWHXGJDYHDI9HMOHGQLQJWLO%/
Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller op for
brug af alternative foranstaltninger for luftfartsafmærkning af
vindmøllerne.
Alternative foranstaltninger kan eksempelvis være Air Detection Systems (ADS), som monteres på vindmøllerne, hvorHIWHUYLQGP¡OOHUQHSRSXO UWVDJW´¿QGHU´IRUELSDVVHUHQGHÀ\
ADS’ere registrerer og analyserer forbipasserende luftfartøjers
position, højde, hastighed og retning. Risikerer luftfartøjet at
komme tæt på vindmøllen, vil hindringslyset tændes. Således
muliggør ADS, at hindringslysene kan være slukkede, når der
ikke er luftfartøjer tæt på dem. Derved reduceres lysgenerne
for vindmøllernes naboer.

10.2 Landanlæg
,EHVNULYHOVHDIODQGDQO JHURSVWLOOHWÀHUHPXOLJKHGHUIRUHWDElering og/eller udvidelse af landanlæg.

Indsnævring af korridor og underboring
Markante strukturer i landskabet er ved indsnævring af kabelkorridoren i videst muligt omfang forsøgt undgået. Se yderligere beskrivelser i rapport om landanlæg. Reference /5+26/

Afskærmning af anlæg
De eksisterende transformerstationer er omgivet af brede bevoksningsbælter eller volde, som fra de omkringliggende veje delvist
skjuler anlægget og skaber en sammenhæng med det omgivende
landskab. Udbygning og nybyggerier bør omgives af tilsvarende afskærmning, så den visuelle påvirkning af omgivelserne reduceres.

Nedlæggelse af eksisterende kabler
I forbindelse med forskellige scenarier for landanlæg er nedlæggelse af eksisterende kabler beskrevet som muligheder.
Dette vil have betydning for omkringliggende landskaber og
vil bidrage til endnu mere uforstyrrethed i de større uforstyrrede landskaber.
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Visuelle eksempler på eksisterende havmølleparker

Foto 10.1 Vindeby havmøllepark set fra Onsevig Havn. Der er opstillet 11 vindmøller på hver 450 kW. Vindmøllerne er totalt 55 meter høje og er opstillet på to forskudte rette linjer med
fem henholdsvis seks vindmøller i hver. Vindmøllerne står tæt på kysten, cirka 1,4 km på det korteste sted.

Foto 10.2 Havmøller ved Samsø, set fra færgen mellem Kalundborg og Kolby Kås. Her er opstillet 10 stk. 2,3 MW-vindmøller med totalhøjder på 102,4 meter.
Vindmøllerne er opstillet på en enkelt ret linje cirka 3,5 kilometer syd for Samsø.
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Foto 10.3 Vindmøllerne på Middelgrund set fra Amager. Her er opstillet 20 stk. 2 MW-vindmøller med totalhøjder på 102 meter.
Vindmøllerne er opstillet i en bue med en stor radius.

Foto 10.4 Rødsand II ved Rødby. Her er opstillet 90 stk. 2,3 MW-vindmøller i fem buer i en vifteform.
Vindmøllerne er 126,3 meter høje, og opstillingsmønstret er ikke umiddelbart aÀæseligt.
209

11 Overvågning
I forhold til visuel påvirkning af omgivelserne, arbejdes der ikke
med overvågning.

12 Tekniske
mangler og
manglende
viden
I denne rapport er worst case for både landanlæg og havmøller beskrevet for at kunne beskrive den maksimale påvirkning
af omgivelserne.

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 ingen betydning, om der sidder en 3 MW- eller 10 MW-generator på vindmøllen. Der vil være størrelsesforskel på nacellerne, men det
afgørende for den visuelle påvirkning er tårnhøjden og vindmøllevingernes længde.

Endelig udmelding af lysafmærkning
Den lysafmærkning, der er beskrevet i afsnit ”4.3.2 Sikkerhedsafmærkning” og illustreret på natvisualiseringerne, baVHUHUVLJSnJ OGHQGHYHMOHGQLQJHUIRUO\VDIP UNQLQJIRUÀ\
og sejladssikkerhed. En endelig udformning af lysafmærkningen af havmøllerne vil blive meldt ud af Luftfarts- og Søfartsstyrelsen, når det endelige projekt foreligger.
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Endeligt opstillingsmønster
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 og størrelser på en eventuel havmøllepark i
Sejerø Bugt er endnu ukendt og vil blive afklaret på et senere tidspunkt.

Endelig udformning af landanlæg
Behovet for udvidelser af eksisterende transformatorstationer
og etablering 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 visualiseret som worst case.

13 Konklusion
Vurdering af en kystnær havmølleparks visuelle påvirkning af
omgivelserne er overordnet set afhængig af betragtningsafstanden og graden af havmøllernes synlighed. Landanlæggenes
visuelle påvirkning af omgivelserne vurderes ubetydelig i forhold til den omfattende visuelle påvirkning fra havmølleparken.

Visuel påvirkning
Placering af en kystnær havmøllepark i Sejerø Bugt vil betyde
at en betragtelig kyststrækning på fastland og på omkringliggende øer vil påvirkes visuelt. Dette gælder både udsigter fra
kysterne og udsigter over foranliggende landskaber set fra højdepunkter i kystforlandets fjerneste dele.
Den visuelle påvirkning vil have størst betydning ved kysterne, hvor det er udsigten over det åbne hav, som er mest
sårbar, mens landskaber og deres tilknyttede funktioner, som
opleves med havmølleparken i baggrunden, i mindre grad vil
påvirkes visuelt. Fra kysterne omkring Sejerø Bugt vil der ofte være visuel kontakt til modstående kyster. Havmøllerne vil
VO¡UHGHQQHYLVXHOOHNRQWDNWRJKDUÀHUHVWHGHUEHW\GQLQJIRU
oplevelsen af kystrummets store skala, som vil opfattes mindre ved tilstedeværelsen af havmøllerne.
Havmølleparken vil opleves markant i nærzonen og vil særligt påvirke kysterne på nordsiden af Røsnæs, Ved Saltbæk Vig
RJSn6HMHU¡'HQDWXUJHRJUD¿VNHLQWHUHVVHULRPUnGHWRPIDWter markante landskabsformer, herunder Vejrhøjbuen og kystskrænterne på Nekselø. Disse vil stadig fremtræde klart på
trods af tilstedeværelsen af havmølleparken, som ikke vil forhindre mulighederne for at iagttage og overskue helhederne i
de geologiske interesser.
Det store uforstyrrede landskab omkring Sejerø Bugt vil fortsat være fysisk uforstyrret på nær etablering af landanlæggene, men landskaberne vil påvirkes visuelt af havmøllerne,
når disse iagttages fra standpunkter i baglandet. Havmøllernes tilhørende landanlæg kan placeres i uforstyrret landskab,
ved bedst mulige indpasning i landskabet.
Der er væsentlige rekreative værdier langs kysterne i Sejerø
Bugt i form af badestrande, store sommerhusområder og besøgsområder med natur- og kulturinteresser. Disse interessers
funktioner, fortælleværdi og strukturer vil ikke påvirkes fysisk,
PHQYLVXHOWÀHUHVWHGHULY VHQWOLJWRPIDQJ
Havmøllernes sikkerhedsafmærkning har betydning, særligt
for nattemørket i området. Rødt blinkende lys på 3 MW-vind-

møllerne vil være de mest markante i nattetimerne, mens de
hvide blinkende lys på 10 MW-vindmøllerne vil være mest markante i dagtimerne.

Valg af opstillinger og vindmøller
Flere faktorer i forbindelse med valg af vindmølletype og opstilling har betydning for havmølleparkens påvirkning af omgivelserne. Disse valg har også betydning for graden af udbygning af landanlæg.
Selve vindmøllens harmoniske opbygning har ingen praktisk
betydning i forhold til oplevelsen af parken. Jordens krumning
og sigtbarheden over vandet har større betydning for synligheden af havmøllerne.
Opstillingens horisontale udbredelse kan have stor betydning for den samlede påvirkning af omgivelserne. I denne baggrundsrapport er vist worst case opstillinger, og udbredelsen
er derfor stor og påvirkningen massiv, når man oplever parken
tæt på. Udbredelsen er lige stor for begge opstillinger, men 3
0:RSVWLOOLQJHQRPIDWWHUODQJWÀHUHYLQGP¡OOHURJSDUNHQYLO
opleves mere markant end 10 MW-opstillingen, hvor der vil være mere luft mellem vindmøllerne. Højden på de enkelte vindmøller har således mindre at sige i forhold til antallet af vindmøller, når man taler om visuel påvirkning.
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