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Forord
Haderslev Kommunes mål for energi
I 2014 vedtog Folketinget et energiforlig, der har som
overordnet mål, at hele Danmarks energiforsyning (el,
varme, industri og transport) skal omstilles til vedvarende energi med udgangen af 2050.
Forliget indeholder blandt andet en markant udbygning med vindkraft. Det er målet, at vindkraft i 2020
skal dække ca. halvdelen af Danmarks samlede elforbrug.
Haderslev Byråd ønsker at leve op til Folketingets
mål for udbygning af den vedvarende energi.
Haderslev Kommune ønsker at vise rettidig omhu i
forbindelse med de globale klimaforandringer ved at
handle som foregangskommune, og etablere store anlæg for vedvarende energi. Dette er i overensstemmelse med Byrådets fokusområde vedrørende sundhed og
bæredygtighed:
Visualisering af projektet set fra Arnum
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Det vil Haderslev Kommune arbejde for:
I planlægning og handlinger arbejde for en markant nedbringelse af den nuværende udledning af drivhusgasser
til atmosfæren. Som udgangspunkt sigter vi mod en reduktion af CO2 udledningen, der svarer til de landspolitiske målsætninger.
Der findes allerede store anlæg, der producerer vedvarende energi til borgerne i Haderslev Kommune: I
forbindelse med fjernvarmeværkerne i Vojens og Gram
er der etableret nogle af Danmarks største solvarmeanlæg. Solvarmeanlæggene er suppleret med store damvarmelagre, hvilket gør dem endnu mere effektive. Ved
Hjartbro har man påbegyndt opførelsen af et af de største biogasanlæg i Danmark.
Derfor giver det god mening, at Haderslev Kommune – med nærværende planlægning – åbner mulighed
for etablering af den hidtil største landbasserede vindmøllepark i Danmark. Vindmølleparken etableres med
et stort antal tidssvarende vindmøller, så projektet kan
give et seriøst bidrag til elproduktionen.
Etablering af et stort antal vindmøller kræver naturligvis et stort område, med tilstrækkelig afstand til
beboelsesejendomme. Det eneste område i Haderslev
Kommune, der kan matche kommunens ambitioner på

vindenergiområdet, er Kastrup Tiset Enge, og Kommunen har derfor besluttet, at området ved Kastrup Tiset
Enge i fremtiden, skal fungere som kommunalt og nationalt center for vindenergi.
Fordelen ved at etablere en stor og tidsvarende vindmøllepark på et samlet sted er, at vindmølleindustrien
kan få gavn af de erfaringer, man gør sig i Kastrup Tiset Enge og de data, man indsamler i forbindelse med
parken. Dette vil bidrage til, at Danmark kan udvikle sin position som førende nation indenfor udbygning
af vindkraft.
En anden fordel er, at man i løbet af de kommende
år – med god samvitighed – kan afvikle alle de andre
mindre utidssvarende vindmøller, der står spredt rundt
omkring i kommunens landskaber, fordi vindmølleparken ved Kastrup Tiset Enge sørger for, at der – trods
afviklingen af gamle møller – fortsat bliver produceret
masser af vedvarende energi fra vindmøller.
Initiativet til vindmølleparken er taget af lokale lodsejere. Dette er ganske usædvanligt, da det normalt er
store energiselskaber, som DONG og Vattenfall, der står
for vindmølleprojekter af denne størrelse. Det giver de
bedste muligheder for, at de omfattende investeringer,
der følger med et sådant vindmøllerprojekt, ender hos

lokale aktører, og dermed kommer lokalsamfundet og
alle kommunens borgere til gode.

Vindmølleprojekt i Kastrup og Tiset Enge
Haderslev Kommune har i 2012 modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i Kastrup og Tiset
Enge, hvor 40 lodsejere i området er gået sammen om
et fælles projekt med 39 vindmøller med en totalhøjde på 130 meter.
Lodsejerne ønsker i forbindelse med projektet, at tilgodese lokalområdet, og har derfor tilbudt alle naboer inden for en kilometers afstand til vindmøllerne, at
man vil købe deres bolig, hvis de oplever, at de ikke
kan bo i området, når vindmøllerne er rejst. Endvidere har lodsejerne fået udarbejdet et naturprojekt, hvor
man vil udlægge otte til ti hektar til natur i forbindelse
med realisering af projektet. Det drejer sig blandt andet om mindre områder mellem vindmøllerne, som kan
blive vanskelige at dyrke, når vindmøller med adgangsveje og arbejdsarealer er anlagt. Endvidere kan det være mindre områder ved vandløb og søer eller eventuelt
nyanlagte vandhuller. Skitsen til højre viser et udsnit
øst for Engvej, hvor de kvadratiske røde områder er arbejdsarealer ved vindmllerne og de øvrige røde områder markerer potentielle nye naturområder.

VVM-redegørelsen er udvidet, så den endvidere udgør en Miljørapport, der opfylder lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer.
Loven om miljøvurdering af planer og programmer
fastlægger, at der skal udarbejdes en Miljørapport for
kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleområdet. Miljørapporten skal behandle de samme emner,
som behandles i VVM-redegørelsen, men den skal også gøre rede for påvirkningen af menneskers sundhed,
og hvorledes Haderslev Kommune overvåger, at hensynet til miljøet bliver varetaget.
Den kombinerede VVM-redegørelse og Miljørapport
bliver ledsaget af et ikke-teknisk resumé, hvori de væsentligste beskrivelser, problemstillinger og vurderinger er gengivet.

Projektets miljøkonsekvenser omfatter både en gevinst for klimaet gennem en reduktion af udledningerne fra konventionelle kraftværker og gener i form af visuelle forandringer af landskabet samt støj og skyggekast ved naboboligerne.
Denne VVM-redegørelse beskriver, hvilke konsekvenser det har for landskabet og miljøet i øvrigt, at
man opstiller 39 store møller ved Kastrup og Tiset Enge. Desuden bliver konsekvenserne ved ikke at gennemføre projektet - det såkaldte 0-alternativ - beskrevet.
Endvidere er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleprojektet ved Kastrup
og Tiset Enge, som er offentliggjort samtidig med denne VVM-redegørelse og Miljørapport.

Udsnit af lodsejernes skitse til idéoplæg for naturtiltag i Kastrup og Tiset Enge. Kortgrundlag:
Danmarks Miljøportal.
Kastrup-Tiset, SØ-del af delområde B

VVM-proces og miljøvurdering
For vindmøller over 80 meters totalhøjde skal der udarbejdes en VVM-redegørelse af anlægsprojektet. Redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets
direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna,
flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle
goder og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer. Haderslev Kommune er ansvarlig for, at denne
VVM-redegørelse bliver udarbejdet.
VVM er et begreb for - og en forkortelse af - vurdering af virkning på miljøet. Dette hæfte er VVM-redegørelsen for de nye vindmøller ved Kastrup og Tiset Enge.

Tænkt modeleksempel på placering af møller +
Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV adgangsveje med indsatte naturelementer nr. B1-B9
Support: miljoeportal@miljoeportal.dk

Målforhold: 1:6383
Dato: 04.03.2014

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.
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1 Indledning
Haderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en vindmøllepark i Kastrup og Tiset
Enge. Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er
i Kommuneplan 2013 udlagt til en stor vindmøllepark.
Haderslev kommune ønsker at handle som foregangskommune i sammenhæng med etablering af vedvarende energianlæg. Nogle af landets største solvarmeanlæg
er etableret i forbindelse med fjernvarmeforsyningerne
i Vojens og Gram. Ved Hjartbro er etableringen af et
af Danmarks største biogasanlæg påbegyndt. Derfor er
det i fin tråd med Haderslev Kommunes grønne profil
og byrådets fokusområde vedrørende sundhed og bæredygtighed, at Kommunen indgår i et samarbejde med
ansøger, om etablering af en vindmøllepark.
På baggrund af kommunens udlægning af området, er 40 lokale lodsejere gået sammen for at lave en
vindmøllepark i området, som udnytter området bedst

Kort 1.1 Vindmølleparkens placering

muligt uden hensyn til, hvem der ejer den enkelte matrikel. Det har resulteret i et projekt med 39 vindmøller opstillet i et gridmønster. Projektet er herefter anmeldt til Haderslev Kommune i 2012 for at igangsætte
en planlægning for området.
Forud for planlægningsprocessen har Haderslev
Kommune foretaget en indledende offentlig høring fra
3. april til 1. maj 2013.

1.1 Projektforslag
Hovedforslag

VVM-redegørelsen og Miljørapporten beskriver og
vurderer et projektforslag med i alt 39 vindmøller opstillet i et gridmønster. De 39 vindmøller er af samme
type og udseende. De har en rotordiameter på 100 meter og en navhøjde på 80 meter, og har dermed en totalhøjde på 130 meter. Vindmøllerne har hver en kapacitet på 2,0 MW. Den samlede kapacitet for projektet
er således 78,0 MW. Vindmølleparken vil blive Danmarks hidtil største vindmøllepark på land.
Ved realiseringen af projektet vil der blive nedtaget 17 eksisterende vindmøller, som dels er placeret i
Kastrup Enge dels nordøst for Kastrup. Endvidere vil
der blive nedlagt tre boliger, og en mindre vej vil blive
spærret for gennemkørsel ved Toftlundvej.

Alternativer

Projektområde
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I optimeringen af projektet er andre opstillinger vurderet og undersøgt, men ingen er behandlet som et reelt alternativ. Det var fra start foreslået, at der kunne
placeres 45 vindmøller. Af hensyn til nabobeboelser,
landskab og natur blev seks af vindmøllerne fjernet. De
seks vindmøller stod dels i et skovrigt område vest for
Engvej, dels i en relativ kort række nordligst og dermed relativt tæt på flere naboboliger.
I debatfasen blev der foreslået et alternativ, hvor vindmøllerne nærmest Toftlundvej blev fjernet, således at

parken ville blive oplevet som to adskilte parker. Desuden var antallet reduceret markant. Dette alternativ er
vurderet og bortvalgt, idet det ville påvirke lige så stort
et område, men ville fremstå som to adskilte vindmølleparker, placeret med en lille afstand.
I debatfasen blev der endvidere foreslået, at antallet af vindmøller mod vest skulle reduceres af hensyn
til udsigten fra Højrup kirkegård. Dette forslag er ikke fulgt, idet en besigtigelse har vist, at man kun fra et
meget lille område i det nordøstligste hjørne af kirkegården har udsigt over landskabet.
Sluttelig blev det i debatfasen foreslået, at vindmøllerne skulle opstilles på havet. Vindmøller på havet ligger udenfor kommunens planlægningsmuligheder og
hører under staten, hvorfor man ikke har vurderet denne mulighed nærmere.
De foreslåede alternativer i debatfasen er således ikke undersøgt nærmere i denne VVM-redegørelse.

0-alternativet
Ved 0-alternativet vil vindmøllerne ikke blive opstillet. 0-alternativet er nærmere omtalt i kapitel 7, Andre
forhold og i de enkelte kapitler, hvor der redegøres for
eksisterende forhold.

1.2 Fokusområder
Fokusområderne er udpeget på baggrund af en konkret vurdering af projektet. Den relevante lovgivning,
de statslige og kommunale krav til planlægningen samt
input fra den forudgående offentlige høring af borgere
og berørte myndigheder indgår i vurderingen.

Visuel påvirkning af landskabet

Påvirkning af værdifuldt og uforstyrret landskab
Vindmølleområdet ligger i den vestlige del af Haderslev
Kommune i et fladt slettelandskab afgrænset af bakkeøen mod syd ved Højrup og bakkeøen mod nord ved Kastrup og Gram. Slettelandskabet strækker sig cirka 20
kilometer fra Vojens i øst til Arnum i vest og er omkring
5 kilometer i bredden. Projektområdet, der er et tidligere vådområde, er gennemskåret af flere mindre vandløb
og afvandingsgrøfter, som løber til Gelsåen umiddelbart syd for området. Landskabet i området er præget af
landbrugsdrift med åbne marker adskilt af læhegn, som
primært er orienteret fra syd til nord. I VVM-redegørelsen vurderes, hvorledes vindmøllerne påvirker oplevelsen af disse landskabstræk. De ovennævnte forhold
er undersøgt ved besigtigelse, og hvor det er vurderet,
at vindmøllerne vil være synlige og måske påvirke væsentlige elementer i landskabet, er der udarbejdet visualiseringer for at kunne vurdere konsekvenserne af vindmøllerne på oplevelsen af kulturlandskabet.

Projektområdet overlapper områder, der i Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune er udpeget som
større uforstyrret landskab. Det vil særligt blive analyseret og vurderet, om vindmølleparken er forenelig
med landskabsudpegningen. Retningslinjerne for udpegningen er nærmere behandlet i kapitel 1.5.
Vindmølleområdet ligger tæt på kommunegrænserne mod Tønder og Esbjerg kommuner, hvor der også er
udpegninger af større uforstyrret landskab og værdifulde landskaber. Det vil blive vurderet, hvorledes vindmøllerne påvirker landskabet som helhed på tværs af
kommunegrænserne.

Nærmeste byer og landsbyer

Vindmølleparkens størrelse og opstillingsmønster

Det er undersøgt og vurderet, hvorledes vindmølleparken bliver oplevet fra de omgivende veje, og hvorledes
det vil påvirke trafikken og sikkerheden for trafikanterne at passere vindmølleparken. Undersøgelsen omfatter de lokale veje og overordnede veje, særligt hovedvejen Toftlundvej og den mindre Kastrupvej, der
begge passerer gennem vindmølleområdet. Den mindre sidevej, Stensvej, forventes nedklassificeret fra offentlig til privat fællesvej og vil blive spærret for gennemkørsel ved Toftlundvej.

Vindmølleparken omfatter 39 vindmøller. Vindmøllerne vil blive opstillet i et gridmønster af flere parallelle rækker, hvor rækkerne er orienteret efter Toftlundvej, som passerer midt mellem to rækker. Det vil blive
vurderet, hvorvidt det samlede opstillingsmønster virker harmonisk, og om det er let at opfatte.

Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre lokale elementer

Selve opstillingsområdet er relativt bebyggelsestomt,
men der er flere mindre byer og landsbyer i nærheden. De nærmeste er Kastrup og Tiset. Lidt længere
væk fra vindmølleområdet ligger Arnum, Højrup og
Gram. Udsigtsforholdene i retning mod vindmølleområdet bliver undersøgt og eventuelt visualiseret ved alle bysamfundene.

Trafik og sikkerhed på nærmeste veje

Kirker og kulturmiljøer
Inden for 4,5 kilometer fra vindmølleområdet ligger
Højrup og Gram kirker. Højrup Kirke ligger markant
i landskabet set øst, nord og nordvest for kirken. Desuden er der, fra en mindre del af kirkegården, udsigt
over Kastrup og Tiset Enge. VVM-redegørelsen vurderer både, hvordan vindmøllerne påvirker oplevelsen
af kirkerne i kulturlandskabet, og hvordan udsynet fra
kirkerne eventuelt bliver påvirket.

Skrydstrup Lufthavn og Flyvestation
Menneske

Landsbykirke

48,2 m rotor, navhøjde 46 m, 600 kW,
eksisterende møller Kastrup Enge

100 m rotor, navhøjde 80 m, 2.000 kW

Projektområdet ligger indenfor indflyvningszonen for
Flyvestation Skrydstrup og Skrydstrup Lufthavn. Vindmøllerne indenfor indflyvningszonen må ikke være hø9

jere end 152 meter over havets overflade, og da terrænet
i projektområdet ligger cirka 15-22 meter over havet, må
møllerne maksimalt have en totalhøjde på 130 meter.
Hele vindmølleområdet ligger indenfor et område
for radarnavigering til Flyvestation Skrydstrup. Vindmøllerne kan forstyrre radarnavigering til flyvestationen. Der findes dog afværgeforanstaltninger for dette.
Forhold omkring lufttrafik og afværgeforanstaltninger
er nærmere behandlet i kapitel 7.

Andre vindmøller
Det er ved lov påkrævet, at VVM-redegørelsen indeholder en vurdering af det visuelle samspil med eksisterende og planlagte vindmølleområder, der ligger tættere på
hinanden end 28 gange vindmøllernes totalhøjde. Ved realisering af projektet vil 17 eksisterende vindmøller blive
nedtaget, hvoraf de 10 står indenfor vindmølleområdet.
Indenfor 28 gange totalhøjden fra de nye vindmøller vil
der restere fire eksisterende vindmøller, - tre ved Højrup og en husstandsmølle lige syd for de nye vindmøller.
Et andet udlagt vindmølleområde er et område ved
Nybøl vest for Gram, der er udlagt i Vindmølleplan
2012 for Haderslev Kommune. Der er i øjeblikket ikke
planlægning i gang for dette område.
VVM-redegørelsen indeholder en analyse og en vurdering af den samlede visuelle påvirkning fra de eksisterende og planlagte vindmøller. Endvidere er det undersøgt, om der eventuelt er uheldige visuelle samspil
med eksisterende vindmøller i større afstande end 28
gange totalhøjden.

Støj og skyggekast ved naboboliger
Inden for en afstand af én kilometer fra de nye vindmøller ligger der 23 beboelser i det åbne land, hvoraf de
3 bliver nedlagt i forbindelse med realisering af vindmølleparken. Nærmeste samlede boligområder er Tiset
og Kastrup i afstanden 1,5 og 1,4 km til den nærmeste
bolig. Begge er i kommuneplanen udlagt som blandet
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bolig og erhverv, og det vil i VVM-redegørelsen blive
klarlagt, hvilke dele af områderne, der er klassificeret
som støjfølsom arealanvendelse.
Rapporten skal vurdere den samlede påvirkning af
vindmøllerne ved nabobeboelserne - såvel fra støj og
skyggekast, som visuelt. Støjberegninger bliver vurderet både for almindelig støj og lavfrekvent støj.

Naturbeskyttelse
Inden for vindmølleområdet ligger et par mindre områder, der er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. Desuden er de mange dræningskanaler beskyttede vandløb, som skal fastholdes som åbne vandløb.
Området syd for Sydvejen, lige udenfor vindmølleområdet, er udpeget som lavbundsareal og lavbundsareal, der kan genoprettes. Det vil sige områder, der er
udpeget for naturgenopretning som vådområde. Der er
desuden åbeskyttelseslinje langs Gelsåen, og der er udpeget en økologisk forbindelse øst / vest gennem området langs Langeng Bæk.
I VVM-redegørelsen og Miljørapporten vil det blive undersøgt, om der er påvirkninger af vandløb samt
arter, der er beskyttet under Habitatdirektivets bilag 4,
herunder flagermus og oddere. Herunder vil der blive
fokuseret på forekomsten af hedehøg, som har haft reder i området i 2014, men ikke i 2015.

1.3 Rapportens opbygning
Denne VVM-redegørelse og Miljørapport er opdelt i
ni kapitler.
Første kapitel, Indledning, redegør for valg af projektforslag samt for hovedproblemer, lov- og planlægningsmæssige forhold.
Andet kapitel, Ikke-teknisk resumé, er et resumé uden
tekniske detaljer af både VVM-redegørelsen og miljørapporten. (Indgår desuden i forslag til Kommuneplantillæg for vindmøller i Kastrup Enge).

Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget og alternativer, redegør nærmere for projektet og for de aktiviteter, der er forbundet med anlægsarbejderne, opstilling
af vindmøllerne, aktiviteter i driftsfasen samt arbejder
i forbindelse med nedtagning af vindmøllerne og reetablering af vindmølleområdet.
Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, indeholder
en deltaljeret landskabsanalyse og en vurdering af de
planlagte vindmøllers påvirkning af landskabet. Kapitlet indeholder blandt andet visualiseringer, hvor de
planlagte vindmøller er indarbejdet i fotos af de eksisterende forhold.
Femte kapitel, naboboliger, analyserer konsekvenserne ved naboboligerne i form af visuel påvirkning,
støj, skyggekast og reflekser.
Sjette kapitel, Øvrige miljøforhold, redegør for påvirkning af luft, grundvand, flora og fauna, geologi
samt forbrug af ressourcer.
Syvende kapitel, Andre forhold og miljøkonsekvenser, redegør for alternativer, udtaget areal af landbrugsdrift sikkerhedsforhold, forhold til flytrafik, ledningsanlæg og telesignaler, rekreative interesser, kumulative effekter samt socioøkonomiske konsekvenser af projektet.
Ottende kapitel beskriver afværgeforanstaltninger
og VVM-tilladelsens indhold for det konkrete projekt
Niende Kapitel, Sundhed og overvågning, er en del
af Miljørapporten for kommuneplantillægget og lokalplanen, og kapitlet redegør for, hvordan projektet påvirker helbredet, og hvordan det sikres, at miljøkrav til
vindmøllerne bliver opfyldt i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen. Ud over overvågning fastlagt i lov om
miljjøvurdering af planer og programmer behandler
kapitlet også overvågning ved anden lovgivning, som
for eksempel støj.
Tiende kapitel, Henvisninger, indeholder en oversigt
over figurer, kort og tabeller, en oversigt over anvendte
forkortelser og begreber, en referenceliste og henvisning til yderligere litteratur.

1.4 Lovgivning
En lang række love og bekendtgørelser fastlægger bestemmelser for, hvor og hvordan der kan opstilles vindmøller i Danmark. I afsnit 1.4 bliver de love, der er relevante i forhold til vindmølleprojektet i Kastrup Enge, gennemgået.

Planlægning for vindmøller
1. januar 2015 trådte bekendtgørelse om planlægning
for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller i
kraft. Bekendtgørelsen afløser vindmøllecirkulæret,
der senest er revideret i 2009.
Bekendtgørelsen om planlægning for vindmøller
pålægger kommunerne at tage omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte vindressourcen,
men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ifølge bekendtgørelsen kan der kun opstilles vindmøller på
arealer, der er specifikt udpegede til formålet i en kommuneplan. I Vindmølleplan 2012 for Haderslev Kommune er der i den forbindelse udpeget en række projektområder for vindmøller, herunder vindmølleområdet i Kastrup Enge.
Bekendtgørelsen om planlægning for vindmøller
fastsætter en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne. Blandt andet
at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelse
end fire gange vindmøllens totalhøjde. Vejledning om
planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller præciserer, at afstanden mellem vindmøller og nabobeboelse måles efter byggelovgivningens regler, det
vil sige vandret fra mølletårnets yderste begrænsning
til nabobeboelsens nærmeste bygningsdel uden hensyn
til terrænforskelle. Afstandskravet er belyst i kapitel 5,
se kort 5.1, tabel 5.1 og tabel 5.2.
Bekendtgørelsen om planlægning for vindmøller indeholder endvidere et krav om, at vurdere vindmøller,
der bliver stillet op med mindre afstand end 28 gange

totalhøjden til eksisterende møller, og oplyse, hvorfor
påvirkningen anses for ubetænkelig. Ældre vindmøller,
som vil blive nedtaget inden for en overskuelig fremtid, kan man dog se bort fra ifølge vejledningen. Samspillet med alle eksisterende og planlagte vindmøller
inden for 4,5 kilometer er vurderet i kapitel 4.
Vejledningen til det gamle vindmøllecirkulære indeholdt endvidere vejledninger for størrelsesforholdet
mellem navhøjde og rotordiameter, kaldet harmoniforholdet. I vejledningen blev det tilrådet, at vindmøllens
harmoniforhold blev vurderet i hvert projekt ud fra de
lokale forhold. Som udgangspunkt blev det beskrevet, at
et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,35 mellem navhøjden
og rotordiameteren giver den mest harmoniske vindmølle. Den nye bekendtgørelse indeholder ikke bestemmelser om harmoniforhold, men for projektet ved Kastrup og Tiset Enge er anbefalingerne i den gamle vejledning brugt i vurderingen af harmoniforholdet.

Støjfølsomme arealer

Støj fra vindmøller

Lavfrekvent støj

Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - Bekendtgørelse nr. 1284
af 15. december 2011. Bekendtgørelsen er revideret, så
den også omfatter lavfrekvent støj. Bekendtgørelsens
støjgrænser gælder for støjen fra alle vindmøller i området og ikke kun for projektets vindmøller. Bekendtgørelsen indeholder blandt andet følgende emner:

Det åbne land
Ifølge Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller må støjbelastningen fra vindmøller i det mest støjbelastede
punkt ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i
det åbne land ikke overstige 44 dB(A) ved en vindstyrke på 8 m/s og 42 dB(A) ved en vindstyrke på 6 m/s.
Det mest støjbelastede punkt kan ligge op til 15 meter
fra boligen i retning mod vindmøllerne.
Der er i forbindelse med VVM-redegørelsen udført
støjberegninger for de nabobeboelser, der ligger inden for
en radius af én kilometer fra de 39 vindmøller. Se kapitel 5.

I bekendtgørelsen forstås støjfølsomme arealer som
områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- camping- eller kolonihaveformål, eller områder, som er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt
til støjfølsom rekreativ aktivitet. I sådanne områder må der i det mest støjbelastede punkt maksimalt
være en støjbelastning fra vindmøller på 39 dB(A)
ved vindhastigheden 8 m/s og 37 dB(A) ved 6 m/s.
Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj, der
er forårsaget af vindstøj i bevoksning og bygninger ved
boliger, normalt ligge på 45 – 50 dB(A) ved vindstyrker
på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind.
Der er i forbindelse med planlægningsarbejdet lokaliseret to støjfølsomme områder i nærheden af vindmølleområdet, det drejer sig om Tiset og Kastrup.

Kravet til vindmøllerne hele døgnet ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s er på niveau med det skrappeste
krav til industrien, natniveauet på 20 dB. Lavfrekvent
støj er støj i frekvensområdet fra 10 til 160 Hz.

Støjberegning før vindmøllerne bliver anlagt
Når man efter kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af lokalplaner for vindmøller ønsker at opføre nye vindmøller eller ændre eksisterende vindmøller,
skal man indsende en anmeldelse til Haderslev Kommunen. Anmeldelsen skal blandt andet indeholde en rapport med godkendte målinger af støjudsendelsen fra et
eller flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype.
På baggrund af de godkendte målinger skal der foreligge en beregning af støjen ved nabobeboelser til det
ansøgte projekt. Beregningen skal omfatte støj fra både de nye og alle eksisterende vindmøller, der har indflydelse på den samlede støj ved naboboliger både til
de nye og de eksisterende vindmøller. For prototyper
skal der foreligge målinger af vindmøllens kildestøj og
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beregninger over støjbelastningen ved naboboligerne,
der kan sandsynliggøre, at vindmølleprojektet vil kunne overholde støjgrænserne.
Haderslev Kommune vilan kræve, at der bliver foretaget en støjmåling efter idriftsættelse af vindmøllerne
for at sikre, at lovens krav bliver overholdt. Målingen vil
skulle foretages ved vindhastighederne 5,5 – 6,5 m/s og
7,5 – 8,5 m/s.

re- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et
af de udpegede habitatområder eller udenfor. Disse arter
fremgår af direktivets bilag IV. For dyrearter, som fremgår af direktivets bilag IV, forbydes blandt andet beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder.
VVM-redegørelsens kapitel 6, Øvrige miljøforhold,
indeholder en undersøgelse af vindmøllernes betydning for de beskyttede arter og arealer, som ligger til
grund for udpegningen.

Naturbeskyttelse

Fuglebeskyttelse
EF-Fuglebeskyttelsesområder er udlagt, for at beskytte
områder med et rigt eller sjældent fugleliv, hvor fugle fouragerer og raster. Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder
er udlagt for at beskytte fuglelivet, og udpegningsgrundlaget for disse to områdetyper er ofte identiske. I alt 113
fuglebeskyttelsesområder dækker tilsammen 14.700 km2,
eller 6 og 11 % af Danmarks land- og havareal.
Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde, Lindet skov,
er udpeget både som Habitatområde og Fuglebeskyttelsesområde og ligger cirka 4 km mod sydvest. De arter,
som er beskyttede indenfor de enkelte områder, skal også beskyttes uden for områderne. Haderslev Kommune
er således forpligtiget til ikke at forringe fouragerings
og redebygning indenfor områderne og også forpligtiget til at sikre, at anlæg udenfor områderne ikke forringer levevilkårene for de beskyttede arter. Beskyttelsen gælder dog på populationsniveau.

International naturbeskyttelse, Natura 2000
Natura 2000 er EU’s overordnede direktiver til beskyttelse af naturen. Udgangspunktet for Natura 2000 er,
at medlemslandene skal opretholde en såkaldt gunstig
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der ligger til
grund for udpegningen af områderne. Det følger heraf, at aktiviteter, der påvirker bevaringsstatus for disse arter og naturtyper negativt, som hovedregel ikke
kan tillades. Natura 2000 omfatter EF- habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.
Vindmølleområdet ved Kastrup og Tiset Enge ligger godt 5 kilometer nord for EF-habitatområde Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup
Skov samt Fuglebeskyttelsesområde 66, Lindet Skov,
Hønning Mose og Plantage, Lovrup Skov og Skrøp. I
kapitel 6, Øvrige miljøforhold, er de beskyttede arter
i området beskrevet, og eventuel påvirkning af de beskyttede arter i de beskyttede områder behandlet.
EF-Habitatområder
Et EF-habitatområde er et internationalt naturbeskyttelsesområde, som udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som har betydning for EU. For habitatområder indebærer gunstig bevaringsstatus typisk, at arealet med den pågældende habitatnaturtype skal være stabilt eller stigende, mens det for
arter gælder, at såvel bestandene som arealerne af de levesteder, de er tilknyttet, skal være stabile eller stigende.
Medlemslandene skal i henhold til habitatdirektivets
artikel 12 indføre en streng beskyttelse af en række dy12

National naturbeskyttelse, Naturbeskyttelsesloven
Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, kendt som Naturbeskyttelsesloven, har til formål at værne om Danmarks natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske
på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets
livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. Loven regulerer i sine paragraffer betingelser for en lang
række naturtyper og naturområder.
Paragraf 3-områder
Paragraf 3 i Naturbeskyttelsesloven omfatter generelle beskyttelsesbestemmelser for beskyttede naturty-

per, herunder søer, vandløb, heder, moser, strandenge,
strandsumpe, ferske enge, overdrev med videre. Jævnfør Naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af ovenstående naturtyper.
Indenfor projektområdet ligger der enkelte mindre
vandhuller og engområder, der er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Endvidere er der flere vandløb
indenfor projektområdet, som er beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven. I VVM-redegørelsens kapitel 6,
Øvrige miljøpåvirkninger, er projektets indvirkning
på disse områder og eventuelle afværgeforanstaltninger analyseret og vurderet.

Bygge- og beskyttelseslinjer
Naturbeskyttelsesloven fastsætter bygge- og beskyttelseslinjer for at friholde de nærmeste omgivelser omkring skove, søer, åer, fortidsminder og kirker for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.
Linjerne har forskellig udstrækning og indhold.
Nedenfor er omtalt de bygge- og beskyttelseslinjer,
der er relevante for projektet i Kastrup Enge.
Skovbyggelinje
Naturbeskyttelsesloven fastsætter i § 17 bestemmelser
for skovbyggelinjer. Skovbyggelinjen ligger fra skovbrynet og 300 meter ud for alle offentligt ejede skove
og for private skove på mindst 20 hektar. Inden for linjen er der forbud mod at placere bebyggelse, campingvogne, vindmøller og lignende. Undtaget for bestemmelsen er blandt andet driftsbygninger for jordbrugsog fiskerierhvervet.
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre det frie
udsyn til skoven og at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.
Kommunalbestyrelsen kan ifølge § 65, stk. 2 gøre undtagelse for bestemmelsen i § 17. Den pågældende skovejer skal underrettes, før der træffes afgørelse.
To af de vestligste vindmøller ved forslaget i Kastrup
og Tiset Enge står inden for skovbyggelinjen omkring
skovene på Tiset Hede. Haderslev Kommune skal derfor dispensere fra denne, før vindmøllerne kan rejses.

Sø- og åbeskyttelseslinje
Naturbeskyttelsesloven fastsætter i § 16 bestemmelser
for sø- og åbeskyttelseslinjer. Søbeskyttelseslinjen på
150 meter gælder for søer med en vandflade på mindst
tre hektar. Åbeskyttelseslinjen ligger fra vandløbets
øverste kant og 150 meter ud fra begge kanter. Inden
for linjen er der forbud mod at placere bebyggelse som
eksempelvis bygninger, skure, campingvogne, master
og vindmøller, og der er forbud mod ny beplantning og
terrænændringer.
Kommunalbestyrelsen kan ifølge § 65, stk. 2 i Naturbeskyttelsesloven gøre undtagelse for bestemmelsen i § 16.
Syd for projektområdet, omkring Gels Å, er der udlagt en åbeskyttelseslinje. Vindmøllerne vil ikke berøre området inden for beskyttelseslinjen.
Fortidsmindebeskyttelseslinjer
Paragraf 18 i Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser for arealerne omkring fortidsminder, som
er beskyttet efter bestemmelserne i Museumsloven. Er
et fortidsminde fredet efter Museumsloven, må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for
100 meter fra fortidsmindet.
Der er ikke registreret nogen fredede fortidsminder
i nærheden af eller i selve projektområdet. Fortidsminder er desuden omfattet af Museumsloven.

Skovloven
Skovloven, Bekendtgørelse af lov om skove, LBK nr.
678 af 14. juni 2013, har som formål at bevare og værne om landets skove og forøge skovarealet. Desuden
har den til formål at fremme bæredygtig drift, hvor
bæredygtighed skal forstås både økonomisk, økologisk og socialt.
Skovloven omhandler fredskove og bestemmelser
for brug af fredskove. På fredskovsarealer må der ikke
opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald.
Det skal for fredskove tilstræbes at fremme opbygningen af robuste skove, sikre skovens produktion samt

bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed. Desuden ønsker man at sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses. I offentligt ejede skove vil man særligt sikre den biologiske mangfoldighed og hensynet til
landskab med videre.
Ifølge § 6 i Skovloven kan miljøministeren ophæve fredskovspligten på et areal, som ønskes anvendt til
andet formål, eller ministeren kan dispensere fra kravet om, at der ikke må opføres bygninger med videre i
fredskov. Miljøministeren kan endvidere give dispensation under betingelse af for eksempel dispenserende
skovplantning. Det har i praksis drejet sig om tilplantning af op til det dobbelte areal af det fredede areal,
som udtages.
Nogle af skovene omkring projektområdet ved Kastrup og Tiset Enge er fredskove. Ingen vindmøller bliver placeret i fredskovene, men de tre vestligste ved hovedslaget står tæt på fredskov.

Museumsloven
Museumsloven har til formål at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle deres betydning i samspil med verden omkring os, jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Det skal ske gennem fagligt samarbejde mellem økonomisk bæredygtige museer. Museumsloven har endvidere til formål at sikre kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder med videre. I
tilknytning hertil hører arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver.
Arkæologisk undersøgelse
Paragraf 25 i Museumsloven indeholder bestemmelser
for bygherrer, som påregner at igangsætte jordarbejder.
De kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det
arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Hvis
museet vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævnte udtalel-

se skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i givet fald
vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse.
Der er i forbindelse med denne VVM-redegørelse rettet henvendelse til Haderslev Museum om en udtalelse
om opstilling af vindmøller ved Kastrup og Tiset Enge.
Sten- og jorddiger
Paragraf 29a i Museumsloven omfatter bestemmelser
vedrørende sten- og jorddiger. Der må ikke foretages
ændring i tilstanden af beskyttede sten- og jorddiger.
Ifølge arealinfo.dk og tidligere kort løber der i eller tæt ved vindmølleområdet enkelte jorddiger i den
nordøstlige del, som er beskyttet efter Museumsloven.
Der skal ved opstilling af vindmøllerne og etablering
af tilkørselsveje med mere drages omsorg for, at de pågældende diger ikke bliver beskadiget. Forholdet bliver
behandlet i kapitel 4.

Planloven og VVM-bekendtgørelsen
Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, Bekendtgørelse af lov om planlægning, kaldes populært Planloven.

Vurdering af virkning på miljøet
Anlæg, som vil påvirke miljøet væsentligt, må ifølge
Planloven ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og
udformningen af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse.
Samtidig er det fastsat i Bekendtgørelse nr. 1184 af
6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
Lov om planlægning, at der ved planlægning for vindmøller med en totalhøjde over 80 meter eller for mere
end tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegørelse, der indeholder en vurdering af projektets virkning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse.
VVM-redegørelsen belyser projektets væsentlige
miljømæssige konsekvenser og mulige gener for men13

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

Geologiske interesseområder
Paragraf 11a i Planloven indeholder bestemmelser om,
hvilke retningslinjer en kommuneplan skal indeholde.
Ifølge stk. 16 skal der foreligge retningslinjer for sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder områder med særlig geologisk værdi. Miljøministeriet har i
samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland udarbejdet et kort over
værdifulde geologiske områder i Danmark.
Den østlige del af vindmølleparken placeres umiddelbart syd og øst for det geologisk værdifulde område,
Gram Bakkeø. I VVM-redegørelsens kapitel 4, Landskabelige forhold, er det beskrevet, hvorfor området er
udpeget som værdifuldt geologisk område, og endvidere er vindmølleprojektets indvirkning på de særlige
geologiske værdier, som primært er visuelle, vurderet.
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Lov om miljøvurdering
Den kommunale planlægning for vindmøllerne, det vil
sige kommuneplantillægget og lokalplanen, skal være vurderet i en Miljørapport ifølge Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer
og programmer.
I henhold til loven har der været foretaget en høring
af berørte myndigheder, hvor blandt andre Haderslev
Stift, Trafikstyrelsen, Luftfartshuset, og Forsvaret ved
Flyvertaktisk Kommando er blevet hørt. Høringen, også kaldet scoping er nærmere omtalt i afsnittet 'Fordebat og scoping af projektet.
For at være fyldestgørende skal Miljørapporten behandle "sundhed" og "overvågning af miljøkravene"
foruden de emner, som VVM-redegørelsen indeholder
en vurdering af. Denne rapport udgør både en VVMredegørelse og en Miljørapport. Sundhed og overvågning er behandlet i kapitel 8, som en del af miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan.
Efter endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøllerne på Kastrup og Tiset Enge vil Haderslev Kommune udarbejde en sammenfattende redegørelse over offentlighedens ønsker og krav,
som de blev fremsat i de offentlige høringer. Den sammenfattende redegørelse vil ligeledes vise konsekvenserne af offentlighedens ønsker og krav. Endelig vil redegørelsen oplyse om miljøvurderingens konsekvenser
for planens endelige udformning. Endvidere vil kommunen udarbejde en overvågningsplan, så det sikres,
at de miljøkrav, som stilles i planernes retningslinjer,
bliver overholdt.

Lov om fremme af vedvarende energi
Lov om fremme af vedvarende energi, kaldet VE-loven, har som mål at fremme produktionen af vedvarende energi med henblik på at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer, sikre forsyningssikkerheden og reducere udslippet af CO2 og andre drivhusgasser. Loven har ingen bestemmelser med krav til el-

ler konsekvenser for udarbejdelse af VVM-redegørelser eller miljøvurderinger. Loven indeholder derimod
fire ordninger, som har til formål at fremme accepten
af vindmøller i lokalbefolkningen, og som er af betydning for opsætning af vindmøller.
De fire ordninger er:
Værditabsordningen
Værditabsordningen pålægger vindmølleopstilleren at
betale for boligejendommes værditab forårsaget af opførelsen af vindmøllerne. Mener en boligejer at få værditab, kan ejeren søge værditabet betalt af vindmølleopstilleren.
Ansøgning sendes til Energinet.dk, der efter kommunens endelige vedtagelse af planerne er sekretariat for en kommission, som vurderer værditabet. Kommissionen besigtiger forholdene ved ansøgerboligerne
og vurderer værditabets omfang ud fra en analyse af
påvirkningen fra vindmøllerne ved den enkelte bolig.
Ejeren af vindmøllerne er forpligtet til at afholde et
møde om værditabsordningen senest fire uger før udløbet af den offentlige høring af planforslagene, som normalt varer otte uger. Boligejere inden for en afstand af
seks gange totalhøjden fra vindmøllerne kan gratis få
vurderet eventuelt værditab, mens ejere i større afstand
skal betale 4.000 kr for at få vurderet eventuelt værditab.
Køberetsordningen
Køberetsordningen giver vindmølleopstilleren pligt til
at udbyde 20 % af produktionen i andele til fastboende,
myndige personer bosat i opstillingskommunen samt
inden for en afstand af 4,5 kilometer fra vindmøllerne,
uanset bopælskommune. Fastboende indenfor afstanden 4,5 km fra vindmøllerne har fortrinsret til at købe op til 50 andele. Andelsprisen må kun indeholde de
forholdsmæssige anlægsudgifter, så andelsprisen for
opstilleren og andelshaverne er forholdsmæssigt ens.
Vindmølleopstilleren har pligt til at udarbejde et udbudsmateriale for vindmølleandelene. Udbudsmaterialet skal blandt andet indeholde frister og betingelser
for afgivelse af købstilbud. Energinet.dk skal vurdere
og godkende materialet.

Vindmølleopstilleren er endvidere forpligtet til tydeligt at annoncere udbud af vindmølleandelene og til
at holde et møde for hele udbudskredsen. Annonceringen skal foretages senest otte uger før, fristen for køb
af andele udløber. Køberetsordningen gælder ikke
forsøgsmøller.
Grøn ordning
Den grønne ordning fastlægger, at der for hver opført
MW kapacitet på vindmøller i en kommune henlægges 88.000 kr i en pulje til brug for den pågældende
kommune. Midlerne tages fra de såkaldte PSO-midler, som betales af alle elforbrugere over elregningen.
PSO står for Public Service Obligation. I Kastrup Enge drejer det sig om 78 MW, i alt 6.864.000 kr. Puljen
administreres af Energinet.dk.
På baggrund af ansøgning fra kommunen kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til 1) anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen og 2) kulturelle og informative aktiviteter i lokale
foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af
udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.
Garantiordningen
Garantiordning giver vindmøllelav med mindst 10 medlemmer en lånegaranti på 500.000 kr. Ordningen har
været brugt ved projektet i Kastrup og Tiset Enge.

1.5 Planlægning
Kommuneplanerne

Planlægningen i det åbne land, herunder planlægningen for vindmøller med en totalhøjde under 150 meter,
skal være fastlagt i kommuneplanen.
Retningslinjerne for det åbne land i Haderslev Kommune er beskrevet i Kommuneplan 2013 for Haderslev
Kommune. Herunder følger en gennemgang af de emner og tilhørende retningslinjer i kommuneplanerne for
både Haderslev, Tønder og Esbjerg Kommuner, som er

relevante i forhold til vindmølleprojektet ved Kastrup
og Tiset Enge. Det drejer sig om værdifulde landskaber og større uforstyrrede landskaber, bevaringsværdige kulturmiljøer, økologiske forbindelser, lavbundsarealer og vindmøller.

Indledning landskabelige interesser
Vindmølleområdet ved Kastrup og Tiset Enge ligger i
det vestlige hjørne af Haderslev Kommune, nær kommunegrænsen til Tønder og Esbjerg Kommuner. De
planlagte vindmøller ved Kastrup og Tiset Enge vil
være synlige fra ovennævnte nabokommuner og derfor
er vindmølleplanen (tillæg 32-2009) afstemt med nabokommunerne, hvilket den efterfølgende konkrete planlægning også vil blive. På den baggrund er det undersøgt, om der er landskabelige forhold, som kan få konsekvenser for placeringen af vindmøller ved Kastrup
og Tiset Enge i alle tre kommuner.
Haderslev Kommune har ved udarbejdelse af vindmølleplanen i 2009 udarbejdet en overordnet landskabsanalyse, der kort beskriver de fire hovedtyper af landskaber, som Haderslev Kommune kan inddeles i. For
de fire landskabstyper, kystlandskabet, slettelandskabet, morænelandskaber og overgangslandskaber, er der
set på de fire hovedtypers egnethed i forhold til opstilling af vindmøller. Det konkluderes, at slettelandskaber og morænelandskaber med en stor skala er egnet
til opstilling af vindmøller, mens småskala morænelandskaber findes mindre egnede. I overgangslandskaberne, på grænsen mellem to forskellige landskabstyper, kan påvirkningen fra vindmøllerne være uheldig.
Da Haderslev Kommune rummer mange forskellige landskabstyper, har det været muligt at udvælge de
landskabstyper, der er mest egnet til opstilling af vindmøller, samtidig med at der er taget hensyn til, hvor færrest naboer vil blive berørt.

Værdifulde landskaber
Værdifulde landskaber er landskabsbilleder af enestående og særlig værdi, geologiske interesser af eneståen-

de og særlig værdi eller interesseområder for friluftslivet af særlig værdi. De værdifulde landskaber omfatter
hovedsageligt områder langs Haderslev Fjord og landskabsbåndet mellem Haderslev og Vojens, samt områderne omkring Gram frem til kommunegrænsen ved
Enderupskov.
Retningslinjer værdifulde landskaber i Haderslev Kommune:
I områder, der er udpeget som værdifuldt landskab skal
landskabshensynet tillægges stor vægt.
De værdifulde landskaber skal som hovedregel friholdes for nye tekniske anlæg, byudvikling og nye bebyggelser, der skæmmer landskabet eller forringer de
visuelle, kulturhistoriske eller oplevelsesmæssige værdier. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning m.v., som
kan sløre de geologiske landskabstræk, skal undgås.
Et eventuelt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og udformes med særlig hensyntagen til landskabet. Ved placering og udformning af byggeri og anlæg,
skal der tages hensyn til de interesser, der er knyttet til
befolkningens friluftsliv, herunder offentlighedens adgang til naturområder, kyster, skove, kulturminder og
oplevelsesrige landskaber.
Det værdifulde landskab er udpeget omkring Gels
Å. Øst for projektområdet går det ind i Tønder Kommune. Mod vest i Esbjerg Kommune ligger et område med flere større og mindre ikke sammenhængende
områder, der er udpeget som værdifulde landskaber.
Den vestlige del af projektområdet vest for Toftlundvej er udpeget som værdifuldt landskab. Haderslev Kommune vurderer imidlertid, at landskabet mellem Engvej og Toftlundvej er en del af den store flade,
der ligger på begge sider af Toftlundvej, hvor den østlige del ikke er udpeget som værdifuldt landskab. Det
skyldes, at det er et fladt, kunstigt tørlagt område præget af intensivt landbrug med enkelte hegn og adskillige dræningskanaler. Haderslev Kommune har derfor
i et kommuneplantillæg reduceret det værdifulde landskab vest for Toftlundvej og i en stribe øst for Toftlundvej. I landskabsanalysen i kapitel 4 i denne VVM-redegørelse er området derfor behandlet som et almindeligt jordbrugsområde.
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Retningslinjer værdifulde landskaber i Tønder Kommune:
I Tønder Kommune er der udpeget bevaringsværdige
landskaber, der blandt andet har følgende retningslinie:

Kort 1.2 Landskabelige interesser

Byggeri og tekniske anlæg i bevaringsværdigt landskab
- Retningslinje 7.2.6:
Hvis det er nødvendigt at placere byggerier eller tekniske anlæg i de bevaringsværdige landskaber, skal de
placeres, udformes og sløres, så der tages særligt hensyn
til landskabet. Påvirkning med støj og lys skal begrænses, og der skal tages hensyn til friluftsinteresserne.
Nærmeste bevaringsværdige landskab ligger cirka
7 km sydvest for Kastrup og Tiset Enge, og det bliver
i kapitel 4 vurderet, om vindmøllerne i Kastrup og Tiset Enge vil påvirke det.

Vejen Kommune

Esbjerg Kommune

Haderslev Kommune

Tønder Kommune
Projektområde
Kommunegrænser
Uforstyrrede landskaber
Værdifulde landsskaber
Bevaringslandskaber
(kun i Tønder Kommune)
Kiler som Esbjerg
Kommune ønsker at
friholde
Mål:
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1:200.0000

Retningslinjer værdifulde landskaber i Esbjerg Kommune:
Esbjerg Kommune har i sin planlægning for det åbne
land og vindmølleplanlægningen ønsket at friholde en
kile øst for Ribe frem til Gram. Områdets østlige afgrænsning ligger cirka 3 km nordøst for vindmølleområdet i Kastrup og Tiset Enge, og der er ikke konflikter
i forhold til vindmølleprojektet ved Kastrup og Tiset.
Esbjerg Kommune har ligeledes udpeget værdifulde landskaber, hvor de østligste delvist hænger sammen med udpegningerne i Haderslev Kommune. Ifølge retningslinjerne for værdifulde landskaber i Esbjerg
Kommune, skal værdifulde landskaber friholdes for bebyggelse og anlæg. Undtaget er bebyggelse, der er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af en landbrugseller skovbrugsejendom.
I værdifulde landskaber, kan der normalt ikke udlægges areal til formål, som ikke er forenelige med regionale og nationale landskabsmæssige værdier. Et eventuelt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og
udformes, så det indpasses bedst muligt i landskabet.

Uforstyrrede landskaber
Uforstyrrede landskaber er områder, der er upåvirkede af større tekniske anlæg. De uforstyrrede landskaber omfatter hele kystbåndet øst for Haderslev fra kommunegrænsen i syd til kommunegrænsen i nord, samt
områderne omkring Gram.
Det uforstyrrede landskab strækker sig mod vest ind
i Esbjerg Kommune, og mod nord ind i Vejen kommune. Derudover går der en kile syd for projektområdet
mod Toftlund ind i Tønder Kommune. Hele projektområdet ved Kastrup og Tiset Enge ligger i det større
uforstyrrede landskab.
Retningslinjer for de uforstyrrede landskaber:
Haderslev Kommune:
Etablering af større byggerier, større veje og større tekniske anlæg i de uforstyrrede landskaber skal undgås.
Er etablering af sådanne anlæg nødvendig, skal de
udformes under hensyn til værdierne i det omgivende
landskab. Det gælder også i forbindelse med udbygningen og afgrænsning af byer.
Esbjerg Kommune:
Større uforstyrrede landskaber skal søges friholdt for
større anlæg. Større anlæg, der ikke kan placeres andre
steder, skal søges placeret og udformet, så det i mindst
mulig grad skæmmer landskabet.
Tønder Kommune:
Det har ikke været muligt at finde retningslinjer for
uforstyrrede landskaber i Tønder Kommune. Det nærmeste har været strategien for landskaber, med følgende ordlyd: Tønder Kommune har stadig områder med
ro og ringe påvirkning af tekniske anlæg. Det vil kommunen lægge vægt på at bevare.
Uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge
I kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 for
Haderslev Kommune er der redegjort for det uforstyrrede landskab, og hvorfor Haderslev Kommune finder
det acceptabelt, at placere vindmølleparken ved Kastrup
og Tiset Enge indenfor det større uforstyrrede landskab.

I kapitel 4 er påvirkningen af det uforstyrrede landskab analyseret, og det er vurderet, hvilken konsekvens
vindmølleparken vil få for det uforstyrrede landskab.

I kapitel 6 er der nærmere redegjort for den økologiske forbindelse og vurderet, om vindmøllerne vil få
konsekvenser for spredningen af dyrelivet.

Bevaringsværdige kulturmiljøer

Lavbundsarealer

I Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune er der
udpeget en række bevaringsværdige kulturmiljøer, herunder de såkaldte kirkeindsigtsområder. Formålet med
udpegningerne er at sikre væsentlige bevaringsværdige kulturmiljøer mod byggeri, anlæg og ændret anvendelse, der slører eller ødelægger miljøerne eller oplevelsen af disse. I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land respekteres. Byggeri, anlæg og andre indgreb
skal placeres og udformes på en måde, der ikke slører
eller forringer oplevelsen af kirken og dens umiddelbare omgivelser.
Det nærmeste kulturmiljø ved Kastrup Enge er Gram
Slot. Det vil ikke blive berørt hverken fysisk eler visuelt. Derimod er der omkring vindmølleområdet i Kastrup Enge kirker omgivet af indsigtsområde. Det er
undersøgt, om vindmøllerne bliver synlige fra kirkerne, og om vindmøllerne vil påvirke oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet. Det drejer sig særligt om Højrup Kirke.

Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune udlægger lavbundsområder, som er biologisk værdifulde
og teknisk mulige at naturgenoprette. Lavbundsarealer bør ifølge kommuneplanen genskabes som vådområder, hvis det giver en positiv effekt på natur og miljø, og hvis det er muligt ud fra landbrugsmæssige og
tekniske forhold. Lige syd for vindmølleområdet mellem Sydvejen og Gelså, er der udlagt et lavbundsområde, som er potentielt for naturgenopretning. I kapitel
6, øvrige miljøforhold, er det vurderet, om vindmølleprojektet påvirker mulighederne for naturgenopretning.

Økologisk forbindelse
Der er udpeget en økologisk forbindelse øst / vest gennem området langs det beskyttede vandløb Stenseng
Bæk/Fælledbæk.
Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune retningslinje 5.3.3 Økologiske forbindelser fastlægger:
”I forbindelse med de økologiske forbindelser må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.
Ved anlæg eller ombygning af veje, jernbaner og
lignende, der afskærer en økologisk forbindelse på en
måde, som i væsentlig grad vil påvirke dyrenes spredningsmuligheder, skal der etableres faunapassager.”

Vindmøller
Haderslev Kommune vedtog i 2012 en temaplan for
vindmøller kaldet Vindmølleplan, Kommuneplantillæg 32-2009. Vindmølleplanen er siden indarbejdet i
Kommuneplan 2013. Vindmølleplanen (tillæg 32-2009)
er ifølge Kommuneplan 2013 afstemt med nabokommunerne, hvilket den efterfølgende konkrete planlægning også vil blive.
Mål for vindmølleplanlægningen
Målsætningen for vindmøller ifølge Kommuneplan
2013 er citeret nedenfor:
"Det er regeringens mål, at i 2050 dækkes hele energiforsyningen - el, varme, industri og transport - i Danmark af vedvarende energi. Det forventes at der skal
ske en tredobling af elforbruget over de kommende år.
Haderslev Kommune har derfor et mål om, at størstedelen af kommunens samlede elforbrug skal dækkes
af vedvarende energi i 2021, samt at vi er gearet til også at kunne være selvforsynende i fremtiden, ved at vise rettidig omhu.
For at opnå dette mål er det afgørende at indtænke vindmøller.
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Det er også Byrådets mål, at opstilling af vindmøller
i Haderslev Kommune sker med vidtgående opmærksomhed på støjproblematikker og med hensyn til områder med naturværdier, flysikkerhed og trafiksikkerhed.

Ved udpegningen af få områder til opstilling af møller
i parker, kan de nuværende møller i kommunen over en
årrække blive fjernet til fordel for større og mere effektive møller. Det vil således over tid resultere i, at møl-

lerne vil komme til at stå samlet og på væsentlig færre
lokaliteter end i dag."

Faktaboks 1, retningslinjer i Kommuneplan 2013 for vindmøller generelt
Retningslinjer vindmøller i Kommuneplan 2013, Haderslev
Kommune ifølge http://kommuneplan2013.haderslev.dk/dk/hoved-

samlet vurdering og efter en visualisering af det konkrete projekt, til-

anlæg (husstandsvindmøller, radiomaster mv.) med en maksimalhøjde

lades en fravigelse på op til 1:1,4 indenfor vindmølleområdet syd

over havet på 500 fod - svarende til 152 meter over havet (DVR)

struktur_og_retningslinjer/tekniske_anlaeg_og_ forsyning/vindmoel-

for Gram jf. litra d. (rammeområde 12.40.TA.02). Den landskabe-

ler/vindmoeller_retningslinjer.htm:

lige påvirkning må dog ikke forringes.
Vindmøller må ikke opstilles før det ved nærmere undersøgelse er godt-

Ved overordnede veje forståes veje i trafikklasse 1 og 2. Placeringen af

3.1.1 Opstilling og udskiftning af vindmøller

gjort, at placering og højde af vindmøller ikke giver anledning til

alle typer vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikker-

Der er i Haderslev Kommune følgende vindmølleområder der er ud-

luftfartshindringer.

heden på overordnede og vigtige veje. Vindmøller må ikke place-

bygget:
a: Ved Olufskær (rammeområde 23.40.TA.01 og 10.40.TA.01) og Hyrup
( rammeområde 22.40.TA.01) sydøst for Haderslev by ......
b: Nord for Jegerup (rammeområde 11.40.TA.01) ......
Der er i vindmølleplanen fra 2012 udpeget følgende tre områder til møller over 120 m
c: Vest for Gram (rammeområde 12.40.TA.03- Nybøl) Vindmølleområde til
4 og maksimalt 8 vindmøller med totalhøjde mellem 120 m over ter-

Skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år beregnet som reel skyggetid.
Reklamer må ikke placeres på møllerne. Dog kan et mindre logo placeres på rotorhuset.

res nærmere vejen end 1,7 gange møllens totalhøjde, og vindmøller må ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne
fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Dog
kan vindmøller opstilles i en afstand i en zone mellem 1 og 1,7 gan-

Forudsætning for opsætning af vindmøller er at de eksisterende vind-

ge møllens totalhøjde, såfremt der ikke er hensyn der taler imod,

møller indenfor den nære landskabelige påvirkningszone fjernes.

herunder trafikale som landskabelige hensyn. jf. 3.1.4 "Forebyg-

Den nære landskabelige påvirkningszone skal fastlægges i VVMen for de konkrete projekter.

gelse af miljøkonflikter"
3.1.4 Forebyggelse af miljøkonflikter

Der kan ikke opstilles vindmøller eller genopstilles eksisterende vind-

Støjkonsekvensområder skal fastlægges i forbindelse med den konkrete

d: Syd for Gram (rammeområde 12.40.TA.02 - Kastrup Enge) Vindmøl-

møller udenfor kommuneplanlagte vindmølleområder. Dog kan der

planlægning for de enkelte vindmølleområder og respekteres. Ved

leområde til mindst 25 og maksimalt 96 vindmøller med totalhøj-

ved havari af nyere (under 6 år fra idriftsættelsen) vindmøller (ik-

opstilling af nye vindmøller herunder husstandsvindmøller skal

de mellem 120 m over terræn og 152 m (DVR) over havets overfla-

ke mini og husstandsvindmøller) uden for kommuneplanlagte vind-

der lægges afgørende vægt på, at der ikke herved skabes miljøpro-

de, samt teknikhuse.

mølleområder, undtagelsesvis gives tilladelse til udskiftning (gen-

blemer på nabogrunde eller nabobeboelser eller udlagte vindmøl-

opstilling), hvis der ikke er andre væsentlige kommuneplanmæssi-

leområder. Ved opførelse af ny bolig bebyggelse eller udlægning

ge interesser, der taler imod.

af arealer til støjfølsom arealvendelse, nærmere end 6 gange den

ræn og 152 m (DVR) over havets overfalde, samt teknikhuse.

e: Nord for Haderslev (rammeområde 10.40.TA.03 - Krejsel) Vindmølleområde til mindst 4 og maksimalt 12 vindmøller med totalhøjde
mellem 120 m og 150 m, samt teknikhuse.
Der kan kun opstilles vindmøller indenfor de udpegede vindmølleom-

Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret.

råder.

maksimale totalhøjde for vindmøllerne i området, regnet fra områdegrænsen skal der lægges afgørende vægt på, at der ikke herved skabes miljøproblemer.

3.1.2 Forhold til flysikkerhed

3.1.5 Radiokædeforbindelser

mønster. Ved delvis realisering af et vindmølleområde skal vind-

Af flysikkerhedsmæssige grunde skal Forsvarets Bygnings- og Etablis-

Vindmøller må ikke opstilles, så de forstyrrer overordnede radiokæde-

møllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammen-

sementstjeneste (FBE) høres forud for udpegning af vindmølleom-

hængende og ensartet mønster.

råder nærmere end 12 km fra forsvarets flyvestationer og nærmere

3.1.6 Vindmøller ude af drift

Vindmøllerne indenfor det enkelte område skal have samme udseende

end 5 km fra forsvarets skyde- og øvelsesterræner og øvelsesplad-

Vindmøller, som har været ude af drift i over et år, skal fjernes uden ud-

(størrelse, farvevalg), og vingerne den samme omdrejningssretning

ser. Statens Lufthavnsvæsen skal høres hvis vindmølleområder pla-

gift for det offentlige. Der skal i lokalplanen eller landzonetilladel-

og hastighed. Vindmøllernes navhøjde og vingediameter skal have et

ceres nærmere end 12 km fra civile flyvepladser.

sen optages bestemmelser om at tinglyse krav om tilbageførsel til

Vindmøller skal altid opstilles i grupper i et let opfatteligt geometrisk

harmonisk forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3. Der kan, efter en
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forelægges FBE. Se kort med radarindflyvning
3.1.3 Forhold til overordnede veje

I det område der anvendes til radarindflyvning i 500 fod, skal tekniske

forbindelser eller maritime anlæg.

landbrugsformål såfremt dette er et krav.

Retningslinjer
Området ved Kastrup Enge betegnes rammeområde
12.40.TA.02 til tekniske anlæg. Ud over Kastrup Enge er der udlagt to områder til nye store vindmøller:
dels vest for Gram, dels nord for Haderslev ved Krejsel. Området ved Krejsel ligger så langt fra Kastrup Enge, at vindmøller i de to områder ikke vil få et samspil,
mens området vest for Gram potentielt kan få et samspil med Kastrup Enge. Planerne for dette område er
uvis, og det er derfor ikke nærmere behandlet i VVMredegørelsen og Miljørapporten.

Faktaboks 2, rammebestemmelser for
Kastrup Enge
Rammebestemmelser for område 12.40.TA.02 ifølge
h t t p://s o a p.p l a n s y s t e m . d k /p d fa r c h i v e /12_ 1477114_ A PPRO VED_1359991136125.pdf:
Plannummer 12.40.TA.02 Plannavn Teknisk anlæg ved Kastrup Enge,
Gram Fremtidig anvendelse Tekniske anlæg Vindmølleanlæg
......
Områdets anvendelse: Område til teknisk anlæg. Vindmølleområde til
mindst 25 og maksimalt 96 vindmøller mellem 120 m over terræn og
152 m over havets overflade DVR i højden, samt teknikhuse.
Bebyggelsens omfang og udformning: Vindmøllerne skal opstilles i et
let opfatteligt geometrisk mønster, have samme udseende og opstilles som et samlet projekt, vingerne skal have samme omdrejningsretning og hastighed. Navhøjde og vingediameter skal have et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3.
Særlige bestemmelser: Skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år. Min- max afstand mellem møller ift. rotordiameter x (3-5).
Ved delvis realisering af vindmølleområdet skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammenhængende og
ensartet mønster. Ved delvis realisering skal udbygningen ske fra
øst mod vest. Forud for opstilling af vindmøller i området skal foretages analyse af møllernes indflydelse på Forsvarets flyvekontrolradar i Skrydstrup. Der kan efter en samlet vurdering og efter en visuallisering af det konkrete projekt kan der tillades en fravigelse op til
1.1,4. Dog ikke hvis det er en negativ påvirkning af landskabet.
Generelle rammer Lokalplaner inden for området: 0.5-01

I Kommuneplanen er der dels generelle regningslinjer for alle vindmølleområder i kommunen, dels specifikke retningslinjer for det enkelte område. De generelle retningslinjerne er gengivet i faktaboks 1og de specifikke for Kastrup Enge i faktaboks 2.
I kapitel 3 er vindmølleanlægget beskrevet. Det fremgår der, at retningslinjerne er overholdt.
I miljøvurderingen af temaplanen for vindmøller har
Haderslev Kommune vurderet miljøpåvirkningerne og
konkluderet følgende for rammeområde 22.40.TA.02 Kastrup Enge:
"Vindmølleområdet har følgende væsentlige miljøpåvirkninger, der skal indgå i den videre miljøvurdering:
• Bevarelse af de beskyttede § 3 områder, herunder §
3 vandløb, bevarelse af den biologiske korridor
• At vindmøllerne og adgangsvejene i lavbundsområderne og det afvandede område kan tåle vandstandsstigninger og ikke hindrer at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.
• Opstillingsmønster reducerer den visuelle påvirkning af området."

Eksisterende og nye rammer i Kastrup Enge
Kommuneplanrammer

Kort 1.3 viser den eksisterende kommuneplanramme
for rammeområde 12.40.TA.02, Kastrup Enge, Gram.
I forbindelse med fordebatten for vindmølleprojektet
og senere ved optimering af det endelige projekt blev
rammen justeret, da det var blevet muligt at nedlægge 2
boliger øst for området. Området blev endvidere reduceret mod nord for at få større afstand til Udsigtsvejen og
reduceret mod sydvest omkring Kastrupvej af hensyn til
boliger på Kastrupvej. Da bygherre har ønsket at opnå
en effektiv udnyttelse af området, blev det i forbindelse med debatfasen udvidet mod vest til Engvej, hvilket
skabte mulighed for yderligere seks vindmøller mod vest.
Efter debatfasen blev de tre vestligste vindmøller atter
fjernet, for at friholde det værdifulde landskab vest for
Engvej og give større afstand til boliger mod nordvest.
Endelig er tilkørselsvej fra Kastrupvej ved eksisterende
vindmøllepark medtaget i rammeområdet.

Det fremtidige rammeområde, som er behandlet i
denne VVM-redegørelse og Miljørapport, er vist på
kort 1.4.

Kort 1.3, eksisterende rammeområde 12.40.TA.02
og eksisterende lokalplanområde 0.5-01. Mål
1:50.000.

Kort 1.4, Fremtidigt rammeområde 12.40.TA.02,
der også er lokalplanområde. Mål 1:50.000.

19

Lokalplanrammer
Inden for rammeområdet er et eksisterende lokalplanområde 0.5-01 omfattende de eksisterende vindmøller.
Ved vedtagelsen af den nye lokalplan, nr. 12-6, teknisk
anlæg vindmøllepark ved Kastrup Enge, Gram 2015 vil
den eksisterende lokalplan blive aflyst.
Det nye lokalplanområde vil have samme afgrænsning som det fremtidige rammeområde.

Fordebat og scoping af projektet
Fordebat

Haderslev Kommune har i april 2013 afholdt en fire uge
lang fordebat eller idéfase, hvor borgerne havde mulighed for at komme med idéer til indholdet i VVM-redegørelsen.
Tre husstande har sendt bemærkninger ind, og de tre
husstande har sammen med 50 andre husstande skrevet under på en protestskrivelse. Bemærkningerne har
drejet sig om følgende forhold:
1 Antallet af vindmøller er for højt. 45 – 50 møller er
for mange. Vindmøller hører til på havet.
De visuelle konsekvenser af 45 eller 38 vindmøller
er behandlet i kapitel 4.
2 Vindmøllerne ligger for tæt på de nærmeste ejendomme. Der bør være en afstand på minimum 2
km. fra beboelse til vindmølle.
I VVM-redegørelsen er afstande til nabobeboelser
nærmere behandlet i kapitel 5 ligesom støjniveauet ved nabobeboelserne. Endvidere er forhold omkring støj og sundhed behandlet i kapitel 8.
3 Møllerne vil medføre støj- og skyggekastgener og
ødelægge landskabet.
I VVM-redegørelsen er støj- og skyggekastgener behandlet i kapitel 5 for alle beboelser indenfor en afstand på 1 kilometer til vindmøllerne. Påvirkningen
af landskabsoplevelsen er behandlet i kapitel 4.
4 Projektet vil medføre sundhedsrisiko, primært pga.
påvirkninger fra lavfrekvent støj.
I Miljørapporten er sundhedskonsekvenser behandlet i kapitel 8.
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5

Projektet vil medføre værditab for omkringliggende ejendomme.
I VVM-redegørelsen er værditab ved ejendomme
ikke behandlet, men der vil, hvis kommunen vedtager lokalplanen for projektet, være en vurdering
af værditab udført af en uafhængig kommision, efter endelig vedtagelse af projektet.
6 Vil dyre- og planteliv lide under projektet? Er der
konsekvenser for fugle og særligt ugler?
I VVM-redegørelsen er påvirkning af dyr og planter nærmere behandlet i kapitel 6 afsnit 6.4 Naturbeskyttelse. Eventuelle konsekvenser for fugle, herunder ugler, svaner og særligt hedehøgen er behandlet.
7 Forslag om alternativ placering med færre møller opstillet i den vestligste og østligste del af rammeområdet, så der bliver stor afstand til Toftlundvej.
8 Der har været dårlig information og manglende offentlig høring om projektet.
Bemærkningerne er indgået i VVM-arbejdet, således at udsigten fra og støjen ved nærmeste naboer er
særligt undersøgt. Endvidere indgår overvejelserne i
bedømmelsen af projektforslagets opstillingsmønster.
Desuden har stiftet og menighedsrådet for Højrup
Kirke indsendt bemærkninger, hvor de frygter, at projektet vil være skadeligt for kirkelandskabet. Dette forhold har været nærmere drøftet med kirkemyndighederne på baggrund af et notat med visualiseringer, der
viser udsigten fra kirkegården og indsigten fra landskabet til vindmøllerne og kirken.

Scoping
I maj-juni 2013 er der blevet udført en scoping, det vil
sige en undergørelse af krav til indholdet i VVM-redegørelsen og Miljørapporten på baggrund af fordebatten
og høring af berørte myndigheder.
I høringen har der været bemærkninger fra især Forsvaret, vedrørende radarnavigering af indflyvningen til
Skrydstrup Lufthavn. Bemærkningen drejer sig især
om, hvor vidt det store antal vindmøller vil have be-

tydning for radaranlægget. Dette forhold er efterfølgende behandlet i samarbejde med Forsvarets Luftfarts Kommando.
Endvidere er den civile luftfart blevet hørt, hvor både det civile navigationssystem, Naviair, har haft bemærkninger, og Luftfartshuset har svaret, hvilken afmærkning der er påkrævet på vindmøllerne i Kastrup
og Tiset Enge af hensyn til flysikkerheden.
Alle luftfartsinteresser er nærmere behandlet i VVMrapporten og Miljørapporten i kapitel 7.
Scopingen fastlægger også, at arkæologiske værdier og forhold til veje og trafik skal behandles i Miljørapporten. Dette er behandlet i kapitel 4 og i kapitel 7.

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

2 Ikke-teknisk resume
2.1 Indledning

2.2 Fokusområder

Haderslev kommune ønsker at handle som foregangskommune i sammenhæng med etablering af vedvarende energianlæg. Nogle af landets største solvarmeanlæg er etableret i forbindelse med fjernvarmeforsyningerne i Vojens og Gram. Ved Hjartbro er etableringen
af et af Danmarks største biogasanlæg påbegyndt. Derfor er det i fin tråd med Haderslev Kommunes grønne
profil og byrådets fokusområde vedrørende sundhed og
bæredygtighed, at Kommunen indgår i et samarbejde
med ansøger, om etablering af en stor vindmøllepark
i Kastrup og Tiset Enge, som dels kan give en væsentlig produktion af vedvarende energi, dels kan samle
vindmøllerne i ét område, så mange sårbare landskaber i den østlige del af kommunen blandt andet ved kysterne kan friholdes.
Haderslev Kommune har modtaget en ansøgning om
opførelse af en vindmøllepark med 39 stk. 130 meter
høje vindmøller i Kastrup og Tiset Enge. Ved gennemførelse af projektet vil der blive nedlagt tre boliger, og
17 eksisterende vindmøller i og nær den nye vindmøllepark vil blive fjernet.
For anlægsprojektet skal der udarbejdes en VVM-redegørelse og for planerne (lokalplan og kommuneplantillæg) en Miljørapport. VVM-redegørelse og Miljørapport er samlet i "Vindmøllepark i Kastrup og Tiset
Enge, VVM-redegørelse og Miljørapport, marts 2016",
der desuden beskriver et 0-alternativ, der er en fortsættelse af de eksisterende forhold. Dette kapitel er et ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen og Miljørapporten i overensstemmelse med kravene i VVM-bekendtgørelsen.
Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er udlagt til vindmølleområde i kommuneplanen, som rammeområde 12.40.TA.02.

Ved opstilling af vindmøller ved Kastrup og Tiset Enge er følgende hovedproblemer undersøgt:
Visuel påvirkning af landskabet, herunder påvirkning på begge sider af kommunegrænserne til både Haderslev, Tønder, Vejen og Esbjerg Kommuner. Der er
lagt særlig vægt på at vurdere påvirkning i værdifulde
landskaber og særligt større uforstyrrede landskaber.
Påvirkning af kirker og kulturmiljøer.
Støj og skyggekast ved naboboliger, hvor forholdene ved alle boliger inden for én kilometer er nærmere undersøgt.
Sikkerhedsforhold for trafik på de offentlige veje i og
nær vindmølleparken.
Påvirkning af indflyvning til Vojens Lufthavn og
Flyvestation Skrydstrup.
Påvirkning af natur ved de beskyttede vandløb i området, påvirkning af økologisk forbindelse, natur omkring Gels Å og beskyttede fugle og andre dyr. Der
har været særlig vægt på Hedehøg, som byggede reder
i området i 2014.

2.3 Projektbeskrivelse
Projektforslag

Ved projektforslaget opstilles 39 nye vindmøller, og sytten eksisterende vindmøller nedtages. Der anlægges en
ny 60/15 kV-station ved Kastrupvej og tre boliger nedlægges. Alle vindmøllerne har en rotordiameter på 100
meter og en navhøjde på 80 meter. Det medfører, at totalhøjden, det vil sig højden fra terræn til vingespids i
øverste stilling, bliver 130 meter. Mølledesignet er traditionelt dansk med tre vinger og rørtårn.

Vindmøllerne vil være med gear. Farven på vindmøllerne vil være lys grå. Vingerne bliver overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 30, så de fremstår
med en mat overflade. På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning. Lyset vil på de fleste vindmøller være rødt og lyse konstant med en intensitet på mindst ti
candela. En candela svarer til lyset fra et stearinlys set
på en meters afstand. På grund af indflyvning til Flyvestation Skrydstrup vil flere af vindmøllerne i enderne og midt på de yderste rækker formentlig blive afmærket med et blinkende rødt lys på 20.000 candela.
Hver vindmølle har en kapacitet på 2,0 MW, og den
samlede kapacitet er således 78,0 MW for hele vindmølleparken. Vindmøllerne vil blive opstillet i et gridmønster med 9 parallelle rækker øst til vest og 7 parallelle rækker fra syd til nord. Den indbyrdes afstand
mellem rækkerne og møllerne vil være cirka 400 meter.
Der skal etableres en 60/15 kV-station midt i parken
lige nord for Kastrupvej. Stationen vil indeholde transformatorer, koblingsanlæg, teknikhus for stationen og
teknikhus for vindmølleparken. Der ud over kan der
måske blive behov for etablering af flere små koblingshuse i vindmølleparken.

Alternativer
Der er ikke udarbejdet alternativer for de 39 vindmøller. Opstillingen er optimeret i forhold til at holde afstand til de lokale veje og stå parallelt med Toftlundvej,
samt holde afstand til de beskyttede vandløb i området.
I den forudgående idefase blev der foreslået alternativ opstilling med en todelt park på hver sin side af
Toftlundvej. Der er ikke arbejdet videre med det forslag, da det ville udnytte området dårligere, påvirke lige så stort et landskabsområde og opleves som to nærtstående vindmølleparker.

0-alternativet
Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold, det
vil sige, at de eksisterende 17 vindmøller med samlet effekt
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på 7,72 MW bliver stående. Totalhøjden for de eksisterende vindmøller er 41,5 til 79,0 meter. Vindmøllerne er malet i en lys grå farve. 14 af de 17 vindmøller er vist på kort
1. De tre sidste står nordøst for Kastrup udenfor kortet.

Produktion af el fra vindmølleparken
Den årlige produktion på de 39 nye vindmøller er beregnet til omkring 244 millioner kWh, der svarer til
det årlige elforbrug til apparater og lys i cirka 72.900
husstande i 2011.

Aktiviteter i anlægsfasen

Nedtagning af eksisterende vindmøller
Før de nye vindmøller i hovedforslaget kan nettilsluttes,
skal de eksisterende sytten vindmøller nedtages. Vindmøllerne vil blive nedtaget med henblik på genanvendelse på en anden lokalitet. Fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehat og tårn vurderes ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Ved fjernelsen vil der blive anvendt samme typer kraner, køretøjer og materiel, som bliver benyttet i forbindelse med opstillingen af de nye vindmøller.
Fundamenterne vil eventuelt blive knust og genanvendt til veje og arbejdsarealer for de nye vindmøller.
Ligeledes vil de tre boliger, som nedlægges, blev fjernet og eventuelt nedbrudt tegl og beton vil blive genanvendt til nye veje og arbejdsarealer. Øvrigt nedbrydningsmateriale vil blive bortskaffet i overensstemmelse
med Haderslev Kommunes affaldsregulativ.

Opstilling af nye vindmøller
Anlægsfasen forventes at strække sig over 40 – 60 uger,
før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige vindmøllerne er rejst, tilkoblet elnettet og idriftsat. Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.
Transport- og serviceveje samt arbejdsarealer
De første tiltag i projektområdet er etablering af de nødvendige veje- og arbejdsarealer, som er angivet på kort 1.

Transport af de store mølledele og øvrig tung trafik
skal ske ad Toftlundvej eller Kastrupvej til Marbækgårdvej, Sydvejen og via Stensvej til Engvej for at belaste de offentlige veje mindst muligt. Fra de offentlige veje køres ad vindmølleveje til de enkelte vindmøller. Transportveje, som er midlertidige, bliver fjernet
igen, når alle vindmøllerne er stillet op.
De eksisterende vindmølleveje og markveje, som bliver genanvendt til serviceveje, bliver om nødvendigt
udvidet og forstærket. Nye serviceveje bliver etableret i op til 5,0 meters bredde med stabilt vejmateriale.
I alt bliver der forstærket 3.650 meter eksisterende vej
og anlagt 4.800 meter ny vej.
I anlægsfasen bliver der ved hver vindmølleplads
etableret et arbejdsareal på 2.500 m2 til opstilling af
vindmøllerne. Efter endt anlægsarbejde reduceres pladserne til cirka 1.200 m2.
Herudover omfatter anlægsarbejderne for vindmøllerne etablering af midlertidige arbejdsarealer til arbejdsskure, P-pladser og til kortvarig opbevaring af
større vindmølledele. Midlertidige grusarealer, som ikke bliver anvendt i driftsfasen, bliver brudt op og bortkørt til genanvendelse.
Etablering af veje og arbejdsarealer indebærer for
hele projektet levering af cirka 32.000 m3 stabilt vejmateriale transporteret på cirka 1.600-3.200 lastbiler.
Fundamenter
Fundament til en vindmølle bliver etableret cirka en
måned før, den enkelte vindmølle bliver stillet op. Til
et enkelt vindmøllefundament bliver der normalt anvendt cirka 600 m3 armeret beton. Betonen ankommer
til byggepladsen som 55 – 85 læs beton og 45 ton stål
på 2 – 3 vognlæs. Materialer til de tre vindmøllefundamenter leveres på 2.250 – 3.450 lastbillæs.

Nettilslutning
For at forbinde vindmøllerne med elnettet bliver jordkabler fremført fra vindmøllerne til en ny 60/15 kV-station på Kastrupvej. Der bliver enten fremført et kabel
fra hver enkelt vindmølle eller færre kabler, idet flere
vindmøller først samles på en koblingsstation og derefter føres til den nye 60/15 kV-station.
Stationen opføres samtidig med vindmølleparken.
Den optager et areal på cirka 7.000 m2. Højden på bygninger og master vil maksimalt blive seks meter. Der vil
være to 60/15 kv transformatorer på stationen ud over
bygninger, koblingsanlæg og andre eltekniske anlæg.

Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar

Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har ansvaret for driften og sikkerheden på anlægget, herunder støjforhold. Støjmålinger kan foretages for at sikre,
at de gældende støjkrav bliver overholdt.

Driftsaktiviteter
Aktiviteterne under drift vil typisk dreje sig om serviceeftersyn på vindmøllerne. Der er regnet med mindst
et serviceeftersyn ved hver vindmølle om året. Ud over
disse eftersyn må der forventes et begrænset antal ekstraordinære servicebesøg, da daglig tilsyn og kontrol
normalt vil foregå via fjernovervågningssystemer.
På grund af vindmølleparkens størrelse har Vestas
til hensigt at placere et lokalt service center i områdeet ved Gram. Centeret vil sandsynligvis blive placeret
i et erhvervsområde og ikke i selve vindmølleområdet.

Vindmøller
Opstilling af de 39 vindmøller ved Kastrup og Tiset
Enge omfatter levering af vindmølledele transporteret
på cirka 600 lastvogne eller specialtransporter. Opstilling af en enkelt vindmølle strækker sig normalt over
4 – 5 dage med anvendelse af to kraner.
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Aktiviteter ved fjernelse af
vindmølleparken

Når vindmøllerne er nedslidte og tages ud af drift, er
ejeren af vindmøllerne på afviklingstidspunktet forpligtet til at fjerne alle anlæg i et omfang, som svarer til de krav, som lokalplan og deklaration fastsætter.
Fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehat, tårn, fundament og veje vurderes ikke at udgøre hverken nogen
sikkerhedsrisiko eller nogen væsentlig miljøbelastning.
Der vil blive anvendt samme typer kraner og køretøjer ved fjernelsen af vindmølleparken, som ved opsætningen. Transformatorstationen vil blive bevaret.

2.4 Landskabelige forhold
Vindmølleområdet ligger i Haderslev Kommune, på
den store hedeslette mellem Gram, Arnum og Højrup.
Sydligste del af vindmølleområdet ligger tæt på kommunegrænsen til Tønder Kommune. Esbjerg Kommune starter mindre end fem kilometer vest for vindmølleområdet.
Vindmøllernes visuelle påvirkning af oplevelsen af
landskabet er i VVM-redegørelsen inddelt i tre zoner:
Nærzonen indtil 4,5 kilometer fra vindmøllerne, mellemzonen indtil 10 kilometer fra vindmøllerne og fjernzonen i afstande over 10 kilometer.

Synlighed
Da anlæggets udbredelse er større i øst-vest gående
retning end i nord-syd gående vil det givetvis fylde en
større del af synsvinklen set fra nord og syd.
Vindmølleanlægget vil ofte være synligt fra det omkringliggende landskab, specielt indenfor 4 -5 kilometer. Placeringen på den lavereliggende flade betyder
dog, at der fra det højereliggende terræn vil være steder, hvor terræn, bevoksning og andre elementer skærmer for udsigten til vindmøllerne.
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På grund af udbredelsen vil dele af vindmølleanlægget være synligt fra flere områder end et mindre anlæg
vil være, da mindre bevoksninger eller bygninger ikke
kan skjule et anlæg med så stor udbredelse.

Nærmeste byer og landsbyer
Det er undersøgt, om vindmøllerne er synlige fra de
bebyggelser og bysamfund, som ligger inden for vindmølleområdets nærzone. Det drejer sig om Gram, Friskmark, Ålkær, Åbøl, Ørderup, Stenderup, Højrup, Arnum og Tiset.
Der er helt sikkert boliger i de omkringliggende byer og landsbyer, der får påvirket udsigten, men der er
generelt en del bevoksning omkring boligerne. Fra byerne på Gram Bakkeø er der ofte afskærmet for udsigt
af terræn og bevoksning og det er hovedsageligt byerne på Toftlund Bakkeø, hvor man ved færdsel på vejene finder åbninger med udsigt over landskabet. Fra Udsigtsvejen og Stenholtvej er der flere boliger, der får en
visuel påvirkning af udsigten. Mange af de boliger er
behandlet under visuel påvirkning af naboboliger. Der
er ikke fundet steder, hvor det er vurderet, at byer eller samlede boligområder bliver udsat for en væsentlig
visuel påvirkning.

Landskab
Omkring vindmølleområdet ved Kastrup og Tiset Enge består landskabets overordnede former af de større og mindre morænelandskaber fra næstsidste istid,
bakkeøerne og imellem dem smeltevandsdalene, slettelandskaberne.
Vindmølleområdet ligger i en del af det flade terræn,
smeltevandsdalen, mellem Gram Bakkø i nord og Toftlund Bakkeø i syd. Det flade landskab er lineært opdelt i form af lange levende hegn i samme retning, lige
vandløb samt lange lige veje,der gennemskærer området. Bakkeøerne afgrænser det store landskabsrum og
herfra er der ofte langstrakte udsigter over landskabet.

Arealerne i vindmølleområdet udnyttes idag til landbrugsmæssig drift og vindmøller.
Landskabet omkring Kastrup og Tiset Enge kan opdeles i tre overordnede karaktertyper; fladen, bakkeøerne og overgangslandskaberne.
Det store flade drænede slettelandskab, der hovedsageligt er intensivt dyrket, opleves mellem de to bakkeøer og har en stor skala. Ved færdsel på den åbne del
af fladen eller langs bakkeørandende, hvor der er udsigt over landskabet, vil man ofte opleve hele eller store dele af vindmølleanlægget. Det er vurderet, at fra
nærzonen, inden for 4,5 kilometer, vil vindmølleparken ofte overskygge alt andet i landskabet og tage opmærksomheden fra den resterende landskabsoplevelse.
Fra landskabet på selve bakkeøerne, Gram og Toftlund Bakkeøer, er det ofte dele af det samlede anlæg,
der opleves over terræn og bevoksning. Samtidig er kun
dele af de enkelte vindmøller synlige, hvilke betyder
at rotorens cirkulære bevægelse opleves i brudstykker.
Der er dog ikke fundet steder, hvor denne oplevelse af
vindmøllerne har en væsentlig negativ påvirkning på
oplevelsen af landskabet og eventuelle landskabelige
værdier. På grund af anlæggets udstrækning kan det
stadig fremstå som markant og have en moderat påvirkning af udsigten.
Hvor overgangene til bakkeøerne opleves i landskabet fra fladen, eller den modsatte bakkeø, vil vindmølleanlæggets dimensioner ofte medføre, at terrænstigningerne udviskes visuelt. Det kan medføre, at oplevelsen af bakkeøerne som afgrænsning af fladen samt de
karakteristiske terrænformer forstyrres. Hvor man færdes oppe i landskabet langs bakkeørandende, har man
ofte oplevelsen af at færdes imellem de to landskabstyper. I disse områder oplever man på tæt hold terrænforholdene og forskellighederne mellem landskabstyperne. Vindmøllerne er dominerende i landskabet, men
det er vurderet, at det stadig er muligt at opleve de nære
forhold, der ligger foran vindmølleanlægget.
Fra længere afstande over 4,5 kilometer vil vindmøllernes synlighed være varierende, men på grund af anlæggets horisontale udstrækning, vil dele af anlægget
ofte være synligt.

Belysning
Lysafmærkning af op til syv ydermøller vil formentlig blive et blinkende rødt lys, mens resten har et fast
rødt lys. Lysene på alle møller med lysafmærkning vil
blinke synkront. De synkrone blink vil medføre, at anlægget opleves som et samlet anlæg. Den samlede belysning på alle møller vil betyde en forandring af oplevelsen af nattehimlen i nærområdet. Det blinkende lys
kan virke generende for oplevelsen af en mørk stjernehimmel, men det er ikke vurderet, at det vil være en
væsentlig gene og forstyrrelse af landskabet.

Større uforstyrrede landskaber
I Haderslev kommune og på tværs af kommunegrænserne til de omkringliggende kommuner Vejen, Esbjerg
og Tønder, er der udpeget et større uforstyrret landskab.
Udpegningen er mod øst afgrænset af det markante 400
kV anlæg i nord sydgående retning og mod vest af højspændingsanlæg ved Ribe.
Hele projektområdet for opstilling af vindmøller i
Kastrup og Tiset Enge ligger placeret i det uforstyrrede landskab.
De uforstyrrede landskaber omkring vindmølleområdet fremstår i dag med en varieret grad af uforstyrrethed og samtidig er landskabernes karakterer og sårbarhed også varierende.
Set i forhold til graden af uforstyrrethed i landskaberne, er det vurderet, at vindmøllerne potentielt har
den største påvirkning fra de steder, der har den højeste grad af uforstyrrethed. Men afstand og dermed
vindmøllernes tydelighed og dominans er også en afgørende faktor i forhold til påvirkningen af de uforstyrrede landskaber.
Vindmøller i Kastrup og Tiset Enge vil resultere
i en påvirkning af det omkringliggende uforstyrrede
landskab.
På baggrund af besigtigelse og analyser er det vurderet, at det planlagte vindmølleanlæg vil være synligt fra
store dele af det udpegede område. På nært hold opleves
landskabet i dag ikke helt uforstyrret, men det nye vind-

mølleanlæg vil medføre, at landskabet lokalt får en voldsom teknisk påvirkning. På større afstande vil det også
påvirke oplevelsen af de mest uforstyrrede dele dels fra
randen af området og dels fra enkelte punkter på Gram
Bakkeø. Landskabets skala og robusthed i størstedelen
af området medfører dog, at det anses for foreneligt med
den landskabelige udpegning, at opstille vindmøller i projektområdet. Dog vil man inden for nærområdet, omkring fire kilometer fra vindmøllerne, ikke opleve landskabet som uforstyrret så længe vindmøllerne står der.
Vindmølleanlægget er ikke irreversibelt. Det vil sige, at vælger man, at nedtage vindmøllerne vil landskabet fremstå som før uden væsentlige forandringer. I
den mellemliggende periode vil der som omtalt ovenfor
være et væsentligt større område end i dag, der vil være forstyrret af tekniske anlæg, selvom de mest værdifulde landskaber ikke forstyrres væsentligt.

Kulturhistoriske elementer
I nærheden af vindmølleområdet er der ingen synlige
gravhøje, som kan blive påvirket af de planlagte vindmøller ved Kastrup og Tiset Enge.
Museum Sønderjylland anbefaler, at der gennemføres en frivillig forundersøgelse, da der tidligere er gjort
to mindre fund inden for vindmølleområdet.
Det er undersøgt, om de planlagte vindmøller ved
Kastrup og Tiset Enge vil forstyrre oplevelsen af kirkerne som kulturhistoriske elementer i landskabet.
Højrup Kirke kan opleves flere steder i landskabet fra
vest, nord og øst. Fra selve vindmølleområdet og fra dele af Gram Bakkeø nordøst for vindmøllerne vil kirken
blive oplevet i landskabet sammen med vindmøllerne.
Højrup Kirke har en potentielt markant beliggenhed,
men i sig selv er kirken ikke markant på grund af den
beskedne størrelse. Der vil stadig være mange steder,
hvor kirken vil blive oplevet i landskabet, uden at det
er i samspil med vindmøllerne. Hvor de bliver oplevet
i samspil, er det ofte fra en afstand, hvor kirken ikke
spiller en markant rolle i det specielle landskab, man
kan opleve omkring Kastrup og Tiset Enge.

Fra kirkegården vil man stort set ikke opleve vindmølleparken. Kun fra et mindre område i det nordøstlige hjørne af kirkegården har man et kig over landskabet
igennem en åbning i den omkringstående bevoksning.
Herfra er landskabsoplevelsen markant forandret, men
det påvirker ikke oplevelsen af kirken fra dette sted.
På grund af ovenstående og afstanden mellem kirke og vindmøller, er det vurderet, at der ikke er en væsentlig påvirkning på oplevelsen af kirken og oplevelsen fra kirkegården.

Vindmølleparkens fremtræden
Vindmølleanlæggets opstillingsmønster medfører, at
det opleves forskelligt afhængigt af, hvorfra det ses. På
grund af gridmønsteret er det ofte muligt at opfatte nogle korte eller længere rækker fra stort set alle vinkler,
men på grund af anlæggets størrelse, er det aldrig muligt, at opleve alle rækker på en gang. Overordnet kan
man sige at anlægget opleves på tre forskellige måder:
• Flere rækker opfattes tydeligt, mens resten af
møllerne står mellem hinanden i en klump.
• Korte rækker opleves tydeligt, mens resten af
møllerne står spredt mellem hinanden som på
en uens række.
• Ingen eller få korte rækker opleves, mens resten
af vindmøllerne står mellem hinanden.
På grund af udformningen vil oplevelsen af opstillingsmønsteret være varierende ved færdsel i landskabet. Det vil aldrig være muligt at aflæse opstillingsmønsteret fuldstændigt, og det er derfor vurderet, at det ikke er et letopfatteligt mønster. Landskabets karakter og
opbygning betyder i denne sammenhæng meget. I størstedelen af det store landskabsrum har landskabet en
stor skala og en relativt enkel og letopfattelige struktur,
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der er meget markant. Derfor er det muligt, at tilføre et
stort anlæg, der ikke består af enkle linjer, og samtidig
bibeholde oplevelsen af landskabets særlige struktur.

Visuel optimering af opstillingsmønster
Det er undersøgt om det er muligt, at gøre vindmøllernes opstillingsmønster nemmere at opfatte og mere harmonisk i landskabet fra væsentlige betragtningspunkter.
Dette er gjort ved at kigge på tre forskellige reducerede opstillinger, der set fra luften fremstår mere enkelt.
Det er undersøgt, om der kan være forbedringer set i
forhold til opstillingsmønsterets opfattelighed, anlæggets udbredelse og landskab.
På baggrund af undersøgelserne er det vurderet, at
i forhold til visuel optimering af projektet opnår man
ikke nogen væsentlig betydning for oplevelsen af anlægget, ved at fjerne nogle vindmøller. På denne baggrund er det vurderet, at anlæggets fremtræden i landskabet ikke kan forandres eller forenkles væsentligt,
hvis man ønsker at opretholde et forslag til vindmøllepark på over 30 vindmøller.

Øvrige vindmøller
Det er undersøgt, om det samlede visuelle udtryk fra
planlagte og eksisterende vindmøller er betænkeligt.
Ved realisering af projektet fjernes 17 eksisterende
vindmøller, som ikke medtages i det samlede visuelle
udtryk fra planlagte og eksisterende vindmøller.
Der står tre eksisterende vindmølle ved Højrup med
en totalhøjde på mellem 68 - 71 meter samt en lille husstandsmølle på 16,5 meter ved Sydvejen, som står tættere end 28 gange totalhøjden på det planlagte vindmølleområde ved Kastrup og Tiset Enge. Der ses bort fra
husstandsmøllen. På baggrund af visualiseringerne er
det vurderet, at det planlagte vindmølleprojekt ved Kastrup og Tiset Enge fremstår som et særskilt anlæg, at
der ikke er nogen visuelle konflikter, samt at det samlede udtryk ikke har betydning i forhold til påvirkning
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af landskabelige værdier. På den baggrund er det vurderet, at det samlede udtryk er ubetænkeligt.

Øvrige tekniske anlæg
Mellem Spandet og Gram løber en 60 kV luftledning,
der passerer den nordvestlige del af det planlagte vindmølleområde. Det er vurderet, at der ikke er visuelle
konflikter mellem forbindelsen og vindmøllerne.
Derudover passerer den nærmeste 400 kV højspændingsforbindelse mellem Kassø og Tjele mod øst omkring Gabøl. Højspændingsforbindelsen vil blive oplevet i landskabet i samspil med vindmøllerne, fra steder øst for forbindelsen. Fra steder hvor højspændingsforbindelse og vindmølleanlægget opleves i landskabet på samme tid, vil landskabet i høj grad have et teknisk præg.

Konklusion, landskabelige forhold
Vindmølleanlægget vil tilføre landskabet den største visuelle påvirkning indenfor nærzonen, hvor det ofte vil
fremstå markant og dominerende, specielt på grund af
anlæggets dimensioner. Det er vurderet, at det hovedsageligt er oplevelsen af overgangene mellem fladen og
bakkeøerne, der vil blive påvirket, idet det store anlæg
visuelt kan udviske og forstyrre oplevelsen af terrænformerne. Den store flade er et kæmpe landskabsrum,
og der er stadig rum omkring vindmølleanlægget. Anlægget udfylder dermed ikke det store rum, men er dog
hele tiden synligt og markant til dominerende. Længere
væk end nærzonen fremstår anlægget stadig ofte markant på grund af den store udstrækning i landskabet og
de mange møller. Det er vurderet, at den landskabelige påvirkning ofte vil være moderat, men der er også
steder, hvor påvirkningen på trods af afstanden stadig
kan betegnes som væsentlig, og oplevelsen af landskabet forstyrres. Landskabets store skala og specielt den
store rummelige flade har generelt nogle dimensioner,
der kan bære et vindmølleanlæg på denne størrelse.

Opstilling af vindmøller i det uforstyrrede landskab
vil betyde at landskabet inden for omkring 4 kilometer ikke længere vil blive oplevet uforstyrret. Fra landskaberne mod nord og nordvest, der opleves som uforstyrrede og meget naturskønne, vil der ikke være nogen væsentlig påvirkning. Det er vurderet at set i forhold til hele det samlede større uforsrtyrrede område,
er det acceptabelt at opstille vindmøllerne, da scalaforholdene i landskabet betyder, at det kan rumme det.

2.5 Naboforhold

Afstand og visuel påvirkning
Inden for en kilometers afstand fra vindmøllerne vil der
være 20 fritliggende boliger i det åbne land.
I vindmølle planbekendtgørelsen er det fastlagt, at
afstanden mellem vindmøller og nærmeste nabobolig
skal være minimum fire gange vindmøllens totalhøjde målt fra ydersiden af vindmøllens tårn til nærmeste
mur eller hjørne på beboelsen. Det betyder, at afstanden til naboboliger for en vindmølle med en totalhøjde på 130 meter skal være mindst 520 meter. Afstandskravet er opfyldt for alle naboboliger.
Nærmeste nabobolig er nabobolig 9 på Vestermarksvej 7, som ligger 558 meter fra nærmeste vindmølle.
Denne nabo, som også er ejer af nabobolig 10 vil blive ejer af en vindmølle. Nærmeste nabo, som ikke ejer
en af de nye vindmøller er nabobolig 12, Sydvejen 3 i
afstanden 735 meter, som er ejer af en husstandsmølle. Nabobolig 13 på sydvejen 6 er med afstanden 769
meter dermed nærmeste nabo, som ikke er vindmølleejer. Se tabel 1.
Det er for alle 20 naboboliger inden for en kilometer vurderet hvor stor visuel påvirkning, der vil være
ved boligerne. Desuden er den visuelle påvirkning ved
højtliggende boliger på længere afstand end en kilometer og med frit syn mod vindmølleparken vurderet på
baggrund af en visualisering.

Den visuelle påvirkning i byerne omkring projektet er behandlet for sig i foregående afsnit om landskabelige forhold.
På grund af vindmøllernes højde vil de ofte være
synlige over nærområdets bevoksning, men bevoksningen og bebyggelse kan også dække for vindmøllerne.
Visuelt vil vindmøllerne dominere udsigten fra otte
naboboliger. Det drejer sig om nabobolig 1, Udsigtsvejen 17, nabobolig 2, Udsigtsvejen 14, nabobolig 4, Udsigtsvejen 13, nabobolig 5, Feltvej 1, nabobolig 6, Ka-

Tabel 2.1 Afstande til naboboliger
under en kilometer
Nabobolig nummer og adresse
1, Udsigtsvejen 17

Afstand til nærmeste vindmølle i
meter (vindmøllenummer) 1
910 (21)

2, Udsigtsvejen 14

992 (31)

3, Udsigtsvejen 12

962 (31)

4, Udsigtsvejen 13

909 (31)

5, Feltvej 1

990 (35)

6, Kastrupvej 31

882 (35)

7, Vestermarksvej 12

969 (36)

8, Vestermarksvej 8

860 (36)

9, Vestermarksvej 7, ejer

558 (36)

10, Vestermarksvej 3, ejer

563 (32)

11, Gramvej 6

820 (22)

12, Sydvejen 3, ejer husstandsmølle

735 (11)

13, Sydvejen 6

769 (11)

14, Sydvejen 5

902 (11)

15, Sydvejen 8

898 (11)

16, Sydvejen 7

968 (11)

17, Kastrupvej 26

798 (1)

18, Kastrupvej 24

854 (1)

19, Gammel Arnumvej 4

917 (3)

20, Engvej 21

964 (3)

strupvej 31, nabobolig 9, Vestermarksvej 7, nabobolig
10, Vestermarksvej 3 og nabobolig 20, Engvej 21.
Set fra fire naboboliger vil vindmøllerne sandsynligvis stå markante i udsigten. Det er fra nabobolig 3, Udsigtsvejen 12, hvor en del af vindmøllerne sandsynligvis vil stå markante i udsigten fra især boligens første
sal, fra nabobolig 11, Gramvej 6, hvor dele af vindmølleparken vil være synlig og fra naboboligerne 13 og 15
på Sydvejen 6 og 8, hvor vindmøllerne vil være synlige gennem bevoksningen i vinterhalvåret.
Fra otte naboboliger vil vindmøllerne næppe være væsentlig synlige. Det drejer sig om nabobolig 7 og
8 på Vestermarksvej 12 og 8, nabobolig 12, 14 og 16
på Sydvejen 3, 5 og 7, nabobolig 17 og 18 på Kastrupvej 26 og 24 samt nabobolig 19, Gammel Arnumvej 4.
Set fra boliger, der ligger længere væk end en kilometer fra vindmøllerne, men højt i landskabet og har frit
syn mod vindmølleparken kan vindmøllerne stå markante i landskabet, og dominere udsigten, men man vil
dog kunne opfatte landskabet omkring vindmøllerne.
Af hensyn til flytrafikkens sikkerhed skal vindmøllerne have monteret to lamper med lavintensivt lys
på toppen af møllehatten. Endvidere vil syv af vindmøllerne formentlig få middelintensivt rødt, blinkende lys, som er synkroniseret. Det middelintensive lys
blinker 20 – 60 gange per minut med en lysstyrke på
2.000 candela.
Det er vurderet, at det faste lys på toppen af møllehatten ikke vil være væsentligt generende, mens det
blinkende lys om natten kan være generende i nærområdet, når der er udsigt til lyset, særligt set mod en klar
stjernehimmel.

Støjpåvirkning
Ved beregningen af støjen ved projektets naboboliger
indgår den samlede støj fra de nye vindmøller i Kastrup
og Tiset Enge sammen med husstandsmøllen på Sydvejen 3 og de tre vindmøller ved Højrup.
Ikke bare naboerne til de nye vindmøller bliver påvirket af alle vindmøllerne; men også naboerne til de

eksisterende vindmøller får et forhøjet støjbidrag på
grund af de projekterede vindmøller. Det er gennem beregninger påvist, at ingen naboboliger til de eksisterende vindmøller, som bliver stående, hvis projektet gennemføres, og til projektets vindmøller får et samlet støjbidrag, der ligger over grænseværdierne.
Lovkravene om støj fra vindmøller er således overholdt. Bekendtgørelsen for støj fra vindmøller fastsætter, at vindmøllerne i Kastrup og Tiset Enge sammen
med andre vindmøller ikke må støje mere end 44 dB(A)
ved en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 42 dB(A)
ved 6 m/s, ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land. Ved støjfølsom arealanvendelse
som Kastrup og Tiset, må støjen fra vindmøllerne ikke overstige 37 dB(A) ved vindhastigheder på 6 m/s og
39 dB(A) ved 8 m/s.
Den lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs
i beboelse ikke overstige 20 dB(A) uanset vindhastigheden. Lavfrekvent støj er støj i frekvensområdet fra
10 til 160 Hz.
Vindmøller udsender også infralyd, lyd under 20
Hz, men niveauerne er lave. Selv tæt på vindmøllerne
er lydtryk-niveauet langt under den normale høretærskel, og infralyd betragtes således ikke som et problem,
og er derfor ikke nærmere behandlet.
Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er
ifølge støjberegningerne overholdt for alle boliger og
i arealer med støjfølsom arealanvendelse, men ni naboboliger, hvoraf de tre er eller bliver vindmølleejere,
til projektet vil få en støjbelastning, der ligger mindre
end to dB(A) under grænseværdien på 42 dB(A) ved en
vindhastighed på 6 m/s. Endvidere ligger støjberegningen ved 6 m/s vind ligeledes mindre end to dB(A) under grænseværdien i de støfølsomme arealanvendelser
i Kastrup og Tiset. Den mest udsatte bolig er nabobolig
17, Kastrupvej 26 med en beregnet støj på 40,9 dB(A)
ved vindhastigheden 6 m/s.
Kravene til den lavfrekvente støj er opfyldt ved alle
boligerne. Mest udsatte nabo er nabobolig 17, Kastrupvej 26 med en beregnet lavfrekvent støj på 15,8 dB(A),
hvilket er 4,2 dB(A) under grænseværdien, når der ses
bort fra vindmølleejerne.
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Støjmåling og støjdæmpning
Ved ejerens anmeldelse af vindmøllen efter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller vil Haderslev Kommune kræve, at der efter idriftsættelse af vindmøllerne bliver foretaget en støjmåling af vindmøllernes kildestøj
med efterfølgende beregning af støjen.
Hvis støjmåling med støjberegning viser, at vindmøllerne ikke overholder gældende lovkrav, skal de støjdæmpes, eller driften skal indstilles.

Skyggekast
Der er ikke indført danske normer for, hvor store gener
fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne. Bekendtgørelse om planlægning for vindmøller anbefaler,
at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10
timer om året, beregnet som reel skyggetid. Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer nær boligen
og eventuelt et lodret vindue vendt mod vindmøllen.
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen over en flade, hvor man opholder sig. Det er
genevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem solen og opholdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Genevirkningen vil typisk være størst inde i boligen, men kan også være stor ved ophold udendørs, hvor skyggen fejer hen over en flade. Skyggekastets omfang afhænger af:
*
Hvor solen står på himlen.
*
Om det blæser og hvorfra.
*
Antallet af vindmøller i en gruppe og deres
placering i forhold til naboboligerne.
*
Vindmøllens rotordiameter.
*
De topografiske forhold.
*
Ved hvilke vindhastigheder vindmøllen producerer.
Kommuneplanen for Haderslev Kommune kræver,
at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end
10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. Beregning er for projektet ved Kastrup Enge og Tiset Enge
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udført for udendørs opholdsarealer og for indendørs opholdsareal. På grund af beregningsmetoderne vil værdierne for indendørs skyggekast som regel være lavere
end værdierne for udendørs skyggekast. VVM-redegørelsen og Miljørapporten anlægger den mest restriktive vurdering af skyggekastet ved at beregne udendørs
skyggekast og vurdere påvirkning ved naboboliger ud
fra denne værdi.

Beregnede skyggekastværdier og skyggestop
To naboboliger vil teoretisk få over ti timer udendørs
skyggekast om året fra projektets vindmøller. Det er nabobolig 9, Vestermarksvej 7, og nabobolig 17, Kastrupvej 26. Begge naboboliger vil sandsynligvis få mindre
skyggekast i virkeligheden på grund af bevoksning og
bebyggelse. Desuden vil nabobolig 9 slippe for knap
7,5 timers teoretisk udendørs skyggekast fra de eksisterende vindmøller nordøst for boligen, da de bliver
nedtaget, hvis projektet gennemføres. For dette skyggekast gælder dog også, at det sandsynligvis er mindre
i virkeligheden på grund af bebyggelse og bevoksning.
Skyggekastet rammer ikke Kastrup og Tiset. Boligerne i Kastrup modtager under de eksisterende forhold
mellem nul og ti timer årlig udendørs skyggekast fra de
tre vindmøller øst for byen. Det vil ophøre, hvis projektet gennemføres, så de tre vindmøller bliver taget ned.
Haderslev Kommune vil kræve skyggestop installeret, så ingen naboboliger udsættes for mere end ti timer
reel udendørs skyggekast om året.

Reflekser
Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra møllevingerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold
kan være et problem for naboer til vindmøller. Refleksionen opstår især ved visse kombinationer af nedbør
og sollys. Vindmøllevinger skal have en glat overflade for at producere optimalt og for at afvise snavs. Det
kan resultere i flader, som kan give refleksioner. Problemet er minimeret gennem overfladebehandlinger til

meget lave glanstal omkring 30, der med de nuværende metoder er det nærmeste, man kan komme en antirefleksbehandling. I løbet af vindmøllens første leveår
halveres refleksvirkningen, fordi overfladen bliver mere mat. Moderne møllevingers udformning med krumme overflader gør desuden, at eventuelle reflekser spredes jævnt i vilkårlige retninger.
Reflekser fra de nye vindmøller forventes ikke at give væsentlige gener.

Støj og støv i anlægsfasen
Hverken støj eller støv vil være væsentligt ved naboboliger i anlægsfasen på grund af afstanden til boligerne. Det er vurderet, at støj og støv bliver ubetydelig ved naboboligerne.

2.6 Øvrige miljøforhold
Luftforurening, klima og miljø

Projektet vil i sin tekniske levetid spare atmosfæren for
en udledning af CO2 på i alt 114-177.000 tons/år. Det
svarer til cirka 27-43 % af Haderslev Kommunes emission målt i forhold til indbyggertal og gennemsnitlig
emission i Danmark. Projektets bidrag er i sig selv således markant og målbart, men kan dog alligevel nok
næppe hævdes at få mærkbar indvirkning på de klimaforandringer, som bliver konsekvensen af en fortsat
emission af CO2 i uændret målestok. I et bredere perspektiv er projektets bidrag dog værdifuldt og uundværligt, da den fulde reduktion kun kan opnås gennem
mange mindre bidrag.
Herudover bliver miljøet sparet for en affaldsproduktion fra kraftværker på cirka 8.800-12.800 tons slagger og flyveaske pr. år, 20-22 tons svovldioxid, 52-119
tons kvælstofoxid samt cirka 5-7 tons partikler, alt sammen på hver sin måde positive miljømæssige effekter.
Som følge af klimaforandringer kan der forekomme
grundvandshævninger og kortvarige vandstigninger på

grund af øget nedbør. Vindmøllerne kan uden problemer klare vandstandsstigninger og veje og vindmøller
kan kortvarigt modstå oversvømmelser og vandstandsstignninger på op til to meter over terræn.

ne. Det drejer sig om Lindet skov sydvest for projektområdet. Området berøres ikke af projektet, der heller
ikke har indvirkning på nogle af de dyrearter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Grundvand

Nationalt beskyttede naturområder

Risikoen for forurening af jord eller grundvand som følge af aktiviteter i anlægs-, drifts- eller demonteringsfasen vil være minimal.
Oppumpet vand på grund af sænkning af vandspejlet, når fundamenterne støbes, vil blive nedsivet lokalt
på omkringliggende marker og vil ikke påvirke naturområder og beskyttede vandløb. I enkelte tilfælde er
fundamentet så tæt på et vandløb, at der kan være risiko for, at vandføringen i en periode i anlægsfasen sænkes. I disse tilfælde vil projektet blive pålagt særlig opmærksomhed og kontrol, samt gennemføre recirkulering af vandet på en måde så effekten minimeres, ved
at nedsive vandet på marker opstrøms. I yderste konsekvens kan der blive tale om at anlægge spunsvægge
under anlæg af fundamenterne. Haderslev Kommune
vil i forbindelse med ansøgning om grundvandssænkning i anlægsfasen kræve, at der er redegjort for sænkningsstragtens udbredelse og eventuelt stille krav om
etablering af spunsvægge ved enkelte fundamenter.

Naturbeskyttelse

Internationale beskyttelsesinteresser
Natura2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede
naturområder i EU, og udpegningen og beskyttelsen af
områderne har til formål at bevare og beskytte naturtyper og dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Fuglebeskyttelsesog Ramsarområder er udpeget for at beskytte især fuglelivet, og de har oftest samme udpegningsgrundlag.
Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyttet naturområde. Nærmeste habitat- og fuglebeskyttelsesområde ligger cirka fire kilometer fra vindmøller-

Der er i projektområdet kun relativt få naturområder,
der er beskyttet efter §-3 i naturbeskyttelsesloven. Vigtigst er en række vandløb, der afvander området mod
vest. Vandløbene er ikke omgivet af åbeskyttelseslinjer. Mange af disse er kunstige og gravede og etableret
dels til bevanding, men også til afvanding af området
via sluseforbindelser til Gels Å.
Alle møller og servicevejene etableres på arealer,
der anvendes til traditionel landbrugsproduktion. Arealerne er således i omdrift, og ingen møller berører direkte beskyttede naturarealer. Flere vil dog stå tæt på
beskyttede vandløb, men uden at påvirke disse i såvel
anlægs- som driftsfasen, når der tages behørigt hensyn under anlægsfasen. Veje og arbejdsarealer vil således blive anlagt udenfor de udyrkede bræmmer på 2
meter langs vandløbene, og krydsning af vandløbene
vil blive anlagt med rørbroer, så vandløbene ikke påvirkes. Enkelte steder vil der forekomme vingeoverslag over vandløbene, men det vil ikke påvirke naturforhold i vandløbene, og der skal ikke dispenseres fra
naturbeskyttelsesloven for dette.
Møllerne kan derfor etableres uden at berøre eller beskadige beskyttede biotoper. Biotoperne påvirkes heller ikke negativt under driften. Det vurderes derfor, at
man vil kunne etablere og drive møllerne uden negative konsekvenser for områdets små naturlokaliteter.

Fugle
Der er ikke foretaget systematiske optællinger af hverken yngle- eller trækfugle på lokaliteten. Området er for
størsteparten opdyrket landbrugsland, der hyppigt behandles maskinelt, gødskes og sprøjtes. Markerne kan
derfor ikke forventes at indeholde fugleliv i særligt stort

omfang. De nærmeste områder omkring projektområdet er heller ikke kendt for at indeholde særlige fugleinteresser. Registreringer fra de nærmeste fuglelokaliteter viser, at såvel arts- som individantal er beskedne. En række trækfugle og strejfende flokke af rastende fugle vil givetvis passere mølleområdet under træk.
En undtagelse udgøres dog af en overraskende yngleforekomst af hedehøg med syv par i 2014.
Vindmøllers påvirkning af fugle er undersøgt i en
lang række undersøgelser verden over, og det kan generelt konstateres, at konflikter i langt de fleste tilfælde er få og små. Konflikter mellem fugle og vindmøller drejer sig først og fremmest om risikoen for kollisioner samt forstyrrelser og eventuel indskrænkning af
fødesøgningsareal.
Antallet af dødsfald af fugle på grund af kollision med vindmøller tælles statistisk kun i ganske få, i
gennemsnit 2,3, pr. mølle pr. år, og er derfor af minimal betydning for fuglene på populationsniveau. Andre dødsårsager, såsom kollision med biler, bygninger
og el-ledninger er af langt større betydning for fuglepopulationerne.
Den væsentligste påvirkning vindmøller har på fuglelivet drejer sig om forstyrrelser, og den er i øvrigt af
vidt forskellig karakter fra art til art. Mange arter bekymrer sig tilsyneladende ikke i større omfang om møllernes tilstedeværelse og færdes frit tæt på. Andre flyver uden om og holder en passende afstand og mister
i værste fald et fourageringsområde. Men det er også
påvist, at enkelte arter af spurvefugle i nogle tilfælde
profiterer af tilstedeværelsen af vindmøller. Endelig tyder meget på, at mange fugle med tiden vænner sig til
møllerne og efterhånden begynder at fouragere tæt på
og sågar kan finde på at flyve mellem møllerne.
Det er sandsynligt, at møllerne vil kunne blive årsag til enkelte fugledødsfald årligt. Men det vurderes,
på baggrund af den lange række af internationale studier og områdets generelle værdi for fugle, at antallet
vil være meget begrænset, og ikke af et omfang, der
vil kunne få negative konsekvenser for nogen arter på
populationsniveau.
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Hertil kommer, at området eventuelt vil kunne blive forringet som fourageringsområde for nogen arter
for eksempel svaner. Svaner udnytter dog tilsyneladende ikke området i større omfang, og effekten vurderes
derfor ikke at have betydning på populationsniveau.
Med hensyn til hedehøg er der kun meget sjældent
rapporteret om dødsfald på grund af vindmøller. Desuden er det iagttaget, at fuglene i 2014 fint kom overens med de eksisterende vindmøller i og lige udenfor
vindmølleområdet. I et enkelt tilfælde ynglede fuglene lige neden under en.
I 2015 har ingen hedehøge ynglet i vindmølleområdet sandsynligvis dels fordi der var færre vinterbygmarker end i 2014 og dels fordi afgrøden, på grund af det
kolde forår, ikke var høj nok til gode redeplaceringer.
Forekomsten af hedehøg i de kommende år vil derfor være vanskelig at forudsige, fordi den vil være betinget af en række forhold såsom forekomst af vinterbyg, temperatur og vækst i foråret og udbredelsen af
udyrkede arealer.
Samlet set vurderes det derfor, at forekomsten af hedehøg i fremtiden er usikker, men også at arten næppe vil
blive negativt påvirket af vindmøllerne, hvis den skulle
vende tilbage til området. Etablering af nye naturområder samt serviceveje i forbindelse med projektet generelt kan blive en positiv faktor i den sammenhæng, ligesom det vil gavne dyre- og plantelivet i området generelt.
Afværgeforanstaltninger for hedehøg kan blive aktuelt i anlægsfasen, og det er beskrevet under afværgeforanstaltninger nedenfor. I driftsfasen er det vurderet,
at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger. Fuglene forventes hurtigt at tilpasse sig den nye vindmøllepark, især fordi fourageringsmulighederne forbedres
som følge af udtagning af nogle landbrugsområder og
etablering af flere udyrkede arealer og grøfter.

Andre dyr
Dyr i nærområdet vil fortrinsvis skulle findes i skel og
hegn og i og omkring plantager og andre små uberørte
biotoper i området. Der findes en stor bestand af rådyr
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i området. Derudover er der set og fundet spor af ræv.
Odder findes måske i Gels Å.
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet,
må formodes at blive skræmt væk og søge mod skove
og plantager i anlægsfasen. Når møllerne er i drift, vil
dyrene igen givetvis bevæge sig frit mellem lokaliteterne efter en kortere tilvænningsperiode, og de vil næppe blive påvirket væsentligt af møllerne under driften.
Med hensyn til flagermus er der kun konstateret få
arter, men det kan ikke afvises, at møllerne kan blive
årsag til enkelte dødsfald. Generelt er mortalitetsraten
for flagermus på grund af vindmøller dog meget lav,
nemlig 2,9 dyr pr. mølle pr. år. i en undersøgelse omfattende hele Verden, og 0,8 dyr pr. mølle i en undersøgelse fra Sachsen i Tyskland.
I en konkret feltundersøgelse er der fundet forekomst
af seks arter af flagermus, men alle i beskedent omfang.
Desuden vurderes Kastrup-Tiset Enge at være af mindre betydning for flagermus, og møller vurderes ikke
at udgøre en potentiel fare for bestandene eller for den
generelle økologiske funktionalitet af området i forhold til flagermus.
Med hensyn til padder og krybdyr vil møllerne ikke
udgøre nogen trussel, fordi der kun er ganske få egnede biotoper på stedet og disse ikke berøres af møllerne.
Iøvrigt er området temmelig fattigt på naturbiotoper i det
hele taget, og de der trods alt er berøres ikke af møllerne.
Af samme grund er det højst usandsynligt, at man
vil kunne træffe andre beskyttede dyr fra habitatdirektivets liste i området, og møllerne vurderes derfor ikke
at få nogen negativ effekt på nogen bilag IV-arter. Udtagning af lidt landbrugsarealer og etablering af lidt ny
natur, for eksempel et par vandhuller, vil givetvis kunne
forbedre forholdene på disse punkter ganske væsentligt.

Flora
Alle møllerne placeres på agerjord i omdrift, hvor der med
traditionelle dyrkningsmetoder for tiden fortrinsvis dyrkes enårige afgrøder som vintersæd, raps og majs. Det vil
sige arealerne pløjes, harves og sprøjtes mod ukrudt med

mellemrum, og der findes derfor ingen vilde eller fredede plantearter på markerne på møllernes placeringer, og
derfor heller ikke arter, som kræver særlig beskyttelse.

2.7 Andre forhold og
miljøkonsekvenser
Alternativer

Alternativer undersøgt i planprocessen
I planprocessen har det indledende været foreslået, at
der skulle opstilles 45 vindmøller. På baggrund af hensyn til afstand til naboer og natur, blev dette forslag dog
opgivet, idet forslaget blev reduceret med 3 vindmøller vest for Engvej og 3 møller mod nordvest. Forslaget
blev anmeldt til kommunen, og var behandlet i fordebatten, men har ikke siden været behandlet.
I fordebatten (idefasen) blev det foreslået at projektet
skulle reduceres, så der blev større afstand til Toftlundvej. Denne ide er ikke yderligere behandlet, da den ville give en vindmøllepark med lige så stor udbredelse,
men med færre vindmøller, idet der skulle tages møller
ud langs Toftlundvej. Set fra nord og syd, kunne vindmølleparken blive opfattet som to nærtstående parker,
og ikke som et samlet anlæg.
0-alternativet
Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold med
de 17 vindmøller opstillet i 4 grupper, hvoraf den ene
gruppe består af flere enkeltstående møller med nærhed
til hinanden, i og omkring Kastrup Enge og Kastrup by.
I nærzonen til Kastrup og Tiset Enge vil den visuelle påvirkning fra de mellemstore vindmøller fortsætte,
men påvirkningen vil være væsentlig mindre end ved
projektforslaget for de nye vindmøller. Tre af vindmøllerne med totalhøjden 70 meter står højt i landskabet
nordøst for Kastrup i cirka 43 meters højde. De er de
mest synlige af vindmøllerne og giver den største land-

skabelige påvirkning. De øvrige står omkring kote 20
og er 42 meter og 70 meter høje. De står alle omkring
Gels Å / Kastrup Enge, og giver lokalt et rodet indtryk.
Støjbelastningen og skyggekastet vil som i dag være
under grænseværdierne i Bekendtgørelsen om støj fra
vindmøller og kommuneplanens krav om maksimalt 10
timer årligt skyggekast. De tre boliger på Sydvejen nr.
2 og 4 samt Marbækgårdvej nr. 1 vil blive bibeholdt.
Se nærmere i kapitel 5, hvor støj og skyggekast fra de
eksisterende vindmøller er beregnet.
Miljøpåvirkninger ved 0-alternativet
Reduktionen af udledningen af CO2 og SO2 samt NOx
vil fortsat være på 9 - 15.000 ton CO2, knap 2 ton SO2
og 4 - 10 ton NOx årligt, men vil være faldende indtil
møllerne tages helt ud af produktion.
Der vil ikke være påvirkning af geologi, grundvandsinteresser og naturbeskyttelse.
0-alternativet vil i deres restlevetid spare miljøet for
5.000 - 7.300 ton slagger og flyveaske fra kraftværker.

Udtaget areal af landbrugsdrift
Ved opstilling af vindmølleparken vil der blive udtaget jord af landbrugsdrift til vindmøller, nye veje, arbejdsarealer og transformatorstation. Samtidig vil cirka
1.700 m2 blive tilbageført til landbrugsdrift, når de 17
eksisterende vindmøller nedtages. I alt bliver der permanent udtaget cirka 84.600 m2 - eller 8,46 hektar jord af
landbrugsdrift inklusive areal til transformatorstation.
Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle anlæg fjernes, og arealet føres tilbage til landbrugsdrift. Transformatorstationen vil dog ikke blive fjernet.

Sikkerhedsforhold
Haveri

Vindmøllerne i Kastrup og Tiset Enge opstilles i så stor
afstand fra boliger, at der ikke er risiko for boliger ved
havari, isafkast eller brand.

Derimod kan der være risiko for trafik, særligt på
Engvej, Kastrupvej og Sydvejen, idet vindmøllerne placeres i en afstand ned til 50 meter fra disse veje. Derfor er der foretaget en vurdering af risikoen for at blive ramt og dræbt af isnedfald eller løsrevne vindmølledele, når man færdes på vejene.
Som grundlag for risikovurderingen anvendes Miljøstyrelsens acceptkriterier på 10-6 (1:1.000.000) pr. år
som den risiko for dødsfald, der umiddelbart kan accepteres for boligområder og andre offentligt tilgængelige områder og 10-5 (1:100.000) pr. år i erhvervsområder. Til sammenligning er risikoen for at blive ramt
af lynet i Danmark cirka 10-6.
I vurderingen tages der udgangspunkt i, at en person,
der rammes af en løsrevet del fra en vindmølle, mister
livet som følge heraf. Vurderingen bygger på en risikovurdering af samme vindmølletype opstillet i Holstebro Kommune.
Ifølge Haderslev kommune er der på Kastrupvej, der
er den mest befærdede vej af de tre veje, en årsdøgnstrafik på 511 biler i 2011. Kastrupvej er en klasse 3 vej,
Primær lokalvej. Risikoen for trafikanter er derfor kun
beregnet for Kastrupvej, der er den mest befærdede vej,
men den beregnede risiko vil være af samme størrelse
eller mindre på Engvej og Sydvejen. Ved gennemførelse af projektet vil Stensvej blive spærret for gennemkørsel ved Toftlundvej, og den er derfor ikke medtaget.
Stedbunden risiko
Afstande på henholdsvis 40 og 150 meter svarer i følge vurderingen til en stedbunden risiko på henholdsvis
10-5 og 10-6. Den stedbundne risiko er sandsynligheden for, at en person, der opholder sig uafbrudt og ubeskyttet på et bestemt sted, dør på grund af et havari.
Sandsynligheden for at blive dræbt som følge af havari
er med andre ord 1:100.000 for en person, der gennem et
år opholder sig uafbrudt inden for 40 meter fra vindmøllens centrum og 1:1.000.000 for en person, der gennem et
år opholder sig uafbrudt inden for 150 meter fra vindmøllens centrum. Opholder man sig døgnet rundt året rundt
40 – 150 m fra vindmøllen, vil man altså blive dræbt af
faldende vindmølledele én gang hver én million år.

Der er ingen veje eller boliger inden for 40 meter fra
vindmøllernes centrum, men flere veje i afstanden 50 til
150 meter. Den stedbundne risiko overstiger således ikke
Miljøstyrelsens acceptkriterier på 10 -6 (1:1.000.000). Fire
steder på Kastrupvej, to steder på Engvej og fem steder på
Sydvejen vil der være en stedbunden risiko på 1:1.000.000.
Risiko for den mest udsatte person
Da ingen personer forventes at opholde sig på Kastrupvej uafbrudt, er det endvidere beregnet, hvad risikoen
er for trafikanterne på vejen.
De mest udsatte personer, er trafikanter, som flere
gange om dagen passerer fra Kastrup til Arnum på Kastrupvej. Det er antaget, at det maksimalt drejer sig om
4 gange om dagen, hvor den mest udsatte person kører
på hele strækningen og dermed passerer 4 vindmøller
indenfor 50 - 150 meter fra vejen. Risikoen for at blive
ramt af vindmølledele er beregnet til 2,8 x 10 -9, hvilket også kan siges som 3 gange i løbet af en milliard år.
Samfundsrisiko
Samfundsrisikoen er et udtryk for risikoen for, at en
gruppe mennesker på én gang bliver dræbt som følge af et uheld.
Risikoen for at 10 personer kan blive dræbt på én
gang er vurderet således:
Situationen opstår, hvis en bus eller 2 biler med tilsammen mindst 10 personer samtidig bliver ramt af én
eller flere vindmøller. Sandsynligheden for at denne situation opstår er vurderet til ikke at være større, end risikoen for den mest udsatte person. Det betyder, at risikoen ikke er større end 1 til 3 milliarder.
Vurderingen konkluderer således, at samfundsrisikoen på vejene ikke overstiger 10-6 (1:1.000.000).
Sammenfatning
Hverken den stedbundne risiko, risikoen for den mest
udsatte person eller samfundsrisikoen overstiger Miljøstyrelsens acceptkriterier, og på den baggrund vurderer Haderslev Kommune, at risikoen ved færdsel på
Kastrupvej, Engvej og Sydvejen stadig er acceptabel,
selvom der opstilles vindmøller langs vejene.
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Sikkerhedsforhold isnedfald
Risikovurdering
Afstanden er under totalhøjden for to vindmøller ved
Engvej, fire ved Kastrupvej og fire ved Sydvejen. Hvis
en vindmølle står i afstanden 50 - 80 meter fra en vej
er risikoen for at at en bil bliver ramt med deraf følgende dødsulykke 6 x 10-11 for en vindmølle i drift. Ved
en afstand på 140 meter er risikoen faldet til 5 x 10 -12.
Hvis vindmøllen står stille, er det allerede ved 80 meter, at risikoen er faldet til 5 x 10-12.
Afværgeforanstaltninger
Selv om risikoen således er lille, og vindmøllerne i dag
stopper, hvis de er overisede, forudsættes det, at vindmøllerne i perioder med risiko for overisning, hvor
vindmøllerne står stille og derefter starter og ryster is
af, skal standse med rotoren stillet parallelt med vejen.
Først efter isen er rystet af, kan vindmøllerne ændre
denne rotorvinkel.
Kravet gælder for de ti vindmøller, som står mindre
end totalhøjden fra Engvej, Kastrupvej eller Sydvejen.

Brand, risikovurdering
Brand i vindmøller forekommer meget sjældent. Sker
det, vil vindmøller med kabineinddækning af glasfiber
kunne brænde, og store, lette dele vil kunne falde brændende til jorden. Reference /8/. Kabineinddækning af
glasfiber er anvendt i de aktuelle vindmølletyper ved
Kastrup og Tiset Enge.
Risikoen ved brand er den samme som risikoen bedømt ved haveri.

Trafik, sikkerhedsforhold
I anlægsfasen vil trafikbelastningen primært forekomme i form af lastvognskørsel med byggematerialer og
tung specialtransport på blokvogne med dele til fundamenter og vindmøller.
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Af hensyn til trafiksikkerheden vil politiet blive orienteret om anlægsarbejdets start og omfang, så de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel
skiltning, kan blive iværksat.
Specialtransport af vindmøllekomponenter og øvrige
materialeleverancer til og fra anlægsområdet vil foregå
ad ruter, som bliver afstemt med vejmyndighederne i
kommunen, men herudover bliver der formentlig ikke
behov for yderligere trafikforanstaltninger.
I driftsfasen bliver den normale til- og frakørsel minimal og bliver dermed vurderet til ikke at udgøre nogen væsentlig sikkerhedsrisiko. Hvis det er nødvendigt
med ekstraordinær kørsel med blandt andet mobilkraner eller blokvogne, vil trafiksikkerheden blive varetaget på lignende måde som i anlægsfasen.

Håndtering af uheld
Hvis der opstår læk af olie, brand eller andre ulykker
eller, når olie og andre kemikalier skal udskiftes, vil
vindmøllefabrikanten følge en beredskabsplan, så kemikalier og andet bliver opsamlet og kørt til godkendt
modtager. Beredskabsplanen vil blive givet til Haderslev Kommune i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til projektet.

Arbejdsulykker
Vurdering af risikoen for arbejdsulykker indgår ikke i
en VVM-redegørelse og Miljørapport.

Sammenfatning
På baggrund af risikovurderingen, erfaringer, de gældende krav til service og afstanden til naboboliger og
større, offentlig vej for projektet ved Kastrup og Tiset
Enge vurderes det, at isnedfald og havari ikke udgør
nogen væsentlig risiko.
Brand vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko, ligesom sikkerheden for vejtrafikken ikke vil blive påvirket væsentligt. Det forudsættes dog, at der stilles krav
om afværgning af isnedkast ved vindmøller på Kastrup-

vej og Engvej ved at stille rotorerne parallelt med vejen ved stilstand i perioder med risiko for overisning.
Bygherre vil sammen med vindmøllefabrikanten sikre, at Haderslev Kommune i forbindelse med ansøgning
om byggetilladelse får udleveret en beredskabsplan for
håndtering af uheld m.v.

Forhold til lufttrafik

Højdegrænser omkring Flyvestation Skrydstrup
Vest for Vojens ligger Flyvestation Skrydstrup / Vojens Lufthavn, der er både civil og militær lufthavn.
Afstanden fra den vestlige ende af landingsbanen til
vindmøllerne ved Kastrup Enge er knap 11 kilometer.
Omkring den militære flyvestation er der dels udlagt
indflyvningszoner nær lufthavnen, dels udlagt respektafstande for byggeri og færdsel og endelig et område
for radarnavigering af fly. De to sidste zoner rækker 13
- 16 km ud fra landingsbanen og strækker sig ind over
vindmølleområdet ved Kastrup Enge.
Inden for respektafstandene og radarnavigeringszonen må vindmøller ikke overstige 500 engelske fod, der
svarer til 152,4 meter over havets overflade. Terrænet
i projektområdet ligger i kote 20 - 22. Vindmøllerne i
projektforslaget er som følge heraf 130 meter høje, så
højdebegrænsningen på 500 fod over havets overflade
vil være overholdt.
Der har været flere møder med lufthavnen, hvor der
ifølge bygherre er skabt fælles forståelse af, at projektet
ikke forventes at forstyrre radarnavigeringen til lufthavnen, idet man forventer at få en ny radar, som kan
styres på en sådan måde, at vindmøllerne ikke vil forstyrre radarnavigeringen.

Naviair
Naviair har ved Skrydstrup et radionavigations anlæg
af typen VOR, som benyttes af En-Route lufttrafik over
dansk luftrum samt til indflyvning til Vojens Lufthavn
(flyvestation Skrydstrup).

Naviair forudser, at der er risiko for forstyrrelser af
radionavigationsanlægget, der kan medføre begrænsninger i brugen af anlægget både En-Route og lokalt i
forbindelse med procedure på Vojens Lufthavn. Naviair forbeholder sig ret til at gøre indsigelser mod etablering af vindmøller i området eller kræve økonomisk
kompensation fra ejere, såfremt Naviair bliver nødsaget til at foretage investeringer i nye luftfartsanlæg.

Lysafmærkning
Alle anlæg i Danmark over 100 meter skal afmærkes
af hensyn til luftfarten.
Trafikstyrelsen, Luftfartshuset, har i følge BL 3-11
2. udgave, Bestemmelser om luftfartsafmærkning af
vindmøller, med gyldighed fra 28. marts 2014, bestemmelser for vindmølleparker på land med totalhøjde på
mellem 100 og 150 meter, som vil betyde, at alle vindmøllerne skal afmærkes med to lavintensive faste, røde hindringslys placeret på overdelen af nacellen, således at der er uhindret synlighed fra enhver retning
360 grader i vandret plan uanset møllevingernes position. Lyset skal have en styrke på mindst 10 candela (cirka 9 Watt).
Da vindmølleparken i Kastrup og Tiset Enge placeres i indflyvningsplanerne til Flyvestation Skrydstrup/
Vojens Lufthavn, men uden at bryde de hindringsfrie
planer, kan en nærmere vurdering medføre, at der skal
placeres blinkende rødt lys på vindmøllerparkers perimeter samt i hjørner og knæk med blinkende rødt middelintensivt lys.
I et andet projekt ved Flyvestation Aalborg er det i
2015 blevet afgjort, at der skal være blinkende rødt lys
på ydermøllerne, selv om BL 3-11 2. udgave var gældende. Det er derfor i VVM-redegørelsen regnet med, at
der som worst case vil blive krævet den ovenfor nævnte
afmærkning. Som udgangspunkt regnes med, at i værste tilfælde skal syv vindmøller afmærkes med blinkende rødt lys. Det drejer sig om vindmølle nr. 1, 3, 11, 16,
22, 31 og 39. Se kort 1.
Det forventes ikke, at vi får et svar på, hvordan belysningen skal udformes i løbet af planprocessen, men

først når der sker en egentlig anmeldelse til Trafikstyrelsen. Da det er vurderet, at worst case er beskrevet,
vil der i planlægningen blive taget udgangspunkt i dette. Inden der ansøges om byggetilladelse, skal bygherre have afklaret dette forhold.

Radiokæder og ledningsanlæg
I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen
er der rettet forespørgsel til en lang række radiokædeoperatører om projektets mulige interferens med deres
respektive signaler. Ingen af de kontaktede operatører
har haft indvendinger mod projektet.
Nord for Kastrupvej passerer en 60 kV-jordkabel,
hvorfor transformatorstationen til vindmølleparken vil
blive placeret nord for Kastrupvej.
I den nordvestlige del af vindmølleparken passerer
en 60 kV luftledning mellem Gram og Spandet. Ved
byggeri nær luftledninger er der en respektafstand på
15 meter fra den yderste leder til det nærmeste punkt
på byggeriet, hvilket her vil sige den yderste vingespids. Det vil sige, at afstanden skal være mindst 65
meter fra centrum af vindmøllen til den yderste leder.
Det overholdt ved vindmølle nr. 10, som er den, der er
nærmest ledningen.
Der er ikke kendskab til andre ledningsanlæg i området.

Vejbelastning i anlægsfasen
I anlægsfasen vil der være en del tung trafik med beton, grus og vindmølletransporter.
Den tunge trafik vil belaste de kommunale veje. Haderslev Kommune vurderer at kun Toftlundvej og Kastrupvej kan tåle den tunge trafik fra både specialtransporter og vogntog med grus og betonkanoner. Specialtransporterne har ikke større akseltryk end lastbilerne
med grus og beton, men vil alligevel, særligt i svingbaner, belaste de mindre veje.

På grund af det store antal af tungte transporter er det
aftalt med bygherren, at der i forbindelse med byggetilladelsen bliver afholdt vejsyn, og igen afholdt vejsyn
efter endt anlægsperiode, så skader på Sydvejen, Marbækgårdvej og Engvej kan blive udbedret af bygherre.
Haderslev Kommune vurderer på baggrund af de mindre vejes beskaffenhed, at kørselsruter for tung trafik primært skal foregå ad Toftlundvej og Kastrupvej. Det medfører, at til- og frakørsel til Engvej skal forløbe ad Stensvej. Ligeledes må tung trafik ikke køre ad Udsigsvejen,
men skal køre ad Toftlundvej til Marbækgårdvej.

Rekreative interesser
Natur, fugle

Vindmølleområdet anvendes til intensivt konventionel
planteavl og er ikke et naturområde. På grund af, at der
er friholdt bræmmer på 2 meter omkring alle vandløbene, er der dog et vist naturindhold i området, hvilket har givet grundlag for, at hedehøgen er kommet.
Med iværksættelsen af vindmølleprojektet vil naturindholdet i området stige, og dermed også den attraktive værdi for offentligheden.
Hvis hedehøgen fortsat er i området, kan man forvente, at ornitologer vil besøge området ofte, for at studere den sjældne fugl.

Adgang til området
Offentligheden har i dag adgang til Kastrup og Tiset
Enge ad de eksisterende veje, som anvendes til vindmøllerne og til landbrugsdrift.
Ved anlæg af de 39 vindmøller vil der blive skabt
øget adgang, idet offentligheden kan færdes på de nye
veje til vindmøllerne.
Færdende på cykel og til fods kan endvidere få en ny
oplevelse. Cyklister og fodgængere kan også færdes på
Stensvej, selv om den afspærres ved Toftlundvej.
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Friluftsliv
Friluftsliv indenfor vindmølleområdet kan være cykling
og vandreture. Disse muligheder vil blive udvidet med
vindmølleparken, og der vil også blive flere mindre naturområder. Men området vil være domineret af vindmøllerne, og dermed vil det være en anden oplevelse.
Jagt i området og lystfiskeri langs Gels Å vil ikke
blive påvirket af vindmøllerne.
Kanosejlads på Gels Å vil på en delstrækning passere vindmølleparken og den vil kunne høres og ses på
strækningen syd for Sydvejen. På lidt større afstand er
der vandre- og rideture i og omkring Stensbæk Plantage, og mellem Stensbæk Plantage og Tiset finder man
en mindre vandrerute 'Spor i landskabet'. I den østlige
del af ruten færdes man ofte i områder med tæt skærmende bevoksning, men det er dog muligt at vindmøllerne kan være synlige fra ruten. Vindmølleparken vil
ikke ændre eller forstyrre disse aktiviteter.
Kongevej indgår som en del af en cykelrute, og her
passerer man den vestlige del af vindmølleanlægget omkring 1,2 kilometer vest for området. Vindmøllerne vil
give en anden landskabsoplevelse, men vil ikke ændre
på muligheden for cykling på cykelruterne.

Turisme
Der er ikke knyttet turisme til Kastrup og Tiset Enge.
Når vindmøllerne er opført, kan der eventuelt komme
turisme for at besøge den store vindmøllepark.
Endvidere kan man forvente, at hedehøgens tilstedeværelse kan give opgang i turismeindustrien i de nærmeste byer. Satsningen på laksevand i Gels å vil kunne trække turister til egnen, men det vil ikke konflikte
med vindmølleparken.

Herlighedsværdier og bosætning
Opførelse af vindmøllerne vil betyde tab af herlighedsværdi for flere boliger langs Udsigtsvejen og Stenholtvej. De vil få en væsentlig anderledes oplevelse af udsigten. Den rekreative værdi af udsigten fra opholds34

arealer ved boligen vil blive væsentlig forandret, og for
flere forringet.

Sammenfatning
Det vil specielt være oplevelser i forbindelse med Gels
Å, der vil blive påvirket af de planlagte vindmøller ved
Kastrup Enge. Men uden væsentlige konflikter. Derimod vil den rekreative værdi af udsigten fra naboboliger specielt på Udsigtsvejen og Stenholtvej blive væsentligt forringet.

Socioøkonomiske forhold
Vindmøller er for Danmark en meget vigtig eksportartikel. I alt er omkring 25.000 personer beskæftiget
i branchen, og den samlede omsætning var i 2013 på
godt 80 mia. kr. Langt hovedparten af danskproducerede møller eksporteres, og globalt er hver 4. vindmølle danskproduceret. Eksport af vindmøller, komponenter og tjenesteydelser udgjorde i 2013 knap 50 mia. kr.
I forhold til landets forsyningssikkerhed er Kastrup
Enge-projektet ikke ubetydeligt, idet det alene vil forøge den samlede installerede vindmøllekapacitet med
omkring 1,5 % og således ikke uvæsentligt bidrage til
Danmarks fremtidige elforsyning.
Ifølge Energistyrelsens analyse fra 2014 af prisen
for produktion af en kWh elektricitet er vindmøller på
land det billigeste af alle med en pris på cirka 32 øre pr.
kWh. El fra havvindmøller eller kulkraftværker er cirka dobbelt så dyrt og solcelle-el 2,5 til 3 gange så dyr.
Projektet ved Kastrup og Tiset Enge vil medføre et
betydeligt antal arbejdspladser, idet produktion og installation af vindmøllerne vil generere cirka 1.200 årsværk, hvoraf cirka 80 % skønnes at være i produktionen og cirka 20 % i installationen inklusiv etablering
af fundamenter, serviceveje m.m. For Vestas-vindmøller af den aktuelle type gælder det, at størstedelen af
produktionen foregår i Danmark. Desuden vil jord- og
betonarbejde, installation m.v. i hovedsagen givetvis
blive udført af lokale entreprenører og virksomheder.

I driftsfasen vil et projekt af denne størrelse skabe
cirka 30 fuldtidsjobs til service og drift af vindmøllerne, når alle afledte effekter medregnes, for eksempel også regnskabsfører, revisorer og banker m.m. Størstedelen af disse jobs vil formentlig gå til lokale virksomheder og arbejdstagere.
Projektet er lokalt funderet, og der forventes lokalt
ejerskab for møllerne. Under forudsætning af fuldt lokalt ejerskab, kan der påregnes et lokalt provenu på i
alt cirka 14,6 mio. kr./år. fra anparter. Det giver en øget
skatteindtægt for kommunen på cirka 5,4 mio./år plus
afledte effekter af øget lokal omsætning.
Med ’Grøn ordning’ i VE-loven afsættes 6,86 mio.
kr. som kan anvendes af Haderslev Kommune til projekter som fremmer accepten og forståelsen af vedvarende energi. Sluttelig kan erstatning for værditab få
en positiv effekt på den lokale økonomi.
Sluttelig kan nævnes at produktionen af vedvarende
energi har en positiv virkning i forhold til folkesundheden. I kapitel 8 er den anslåede gevinst for hele landet på 8 til 116 millioner kr. årligt.

Kumulativ effekt
Støj

I vindmøllesammenhænge behandler støjberegninger
altid den kumulative virkning, den samlede virkning.
Ved beregningen af støjen i projektet indgår den samlede støj fra de nye vindmøller og de eksisterende og blivende vindmøller inden for en afstand af godt 2,5 kilometer. I forhold til de nye vindmøller i vindmølleparken
i Kastrup og Tiset Enge drejer det sig om gruppen på tre
vindmøller ved Højrup og husstandsmøllen ved nabobolig 12, Sydvejen 3, der kan bidrage til at hæve støjen
ved naboboligerne til projektet i Kastrup og Tiset Enge.
Sytten eksisterende vindmøller bliver nedlagt i forbindelse med projektets realisering. Dermed får nogle naboer mindre støj, men naboer til de resterende fire eksisterende vindmøller får en større støj end i dag.
Støjforøgelsen er markant ved tretten naboboliger, men
ingen får mere støj end grænseværdien og kravene i

Bekendtgørelse om støj for vindmøller bliver overholdt både ved naboer til de nye og til de eksisterende vindmøller samt ved støjfølsomme arealer i byerne
Kastrup og Tiset.
Støjen stiger for fire boliger op til 18,8 dB(A). Støjændringen sker dog fra et lavt udgangspunkt, som ligger mellem 20,3 dB og 25,1 dB. For de øvrige er stigningen maksimalt 14,6 dB(A). Se tabel 2.2 og 2.3.
Der er ingen væsentlig kumulativ støjvirkning forstået som sammensat støj. Støjen fra transformatorstationen vil ikke bidrage til en sammensat støjvirkning.
Dens støj ligger nede omkring nul dB(A) ved boligerne. Støj fra landbruget er en accepteret del af lydbilledet på landet, og der foreligger ikke støjtal for området. Trafikken er ganske begrænset i området, og dens
støj ligeså.

Manglende viden

Skyggekast

Der er ikke foretaget aktuelle optællinger af fugle i forbindelse med VVM-arbejdet.
Det vides ikke, om grundvandet ved den enkelte
vindmøllelokalitet indeholder jern i en form, der kan
give okkerudfældning. Det kan alene en konkret undersøgelse ved den givne placering vise. Det er dog sandsynligt, at der er okker i vandet. Skader på vandløb på
grund af okker i grundvandet afværges ved nedsivning
af vand ved grundvandssænkning.
Der er ikke en endelig afklaring af lysafmærkningen på vindmøllerne af hensyn til sikkerheden for Flyvestation Skrydstrup. Bygherre skal afklare forholdet,
inden der ansøges om byggetilladelse.
Derudover er der ikke kendskab til forhold, hvorom
der er manglende viden. De økonomiske forhold vedrører ikke VVM-redegørelsen og Miljørapporten.

Skyggekast giver ingen væsentlig kumulativ virkning.
Det er kun husstandsmøllen, som giver skyggekast ved
to boliger, som også får skyggekast fra projektets vindmøller, og tiden er ganske kort. Henholdsvis godt fire
timer og knap en halv time.

2.8 Afværgeforanstaltninger og
VVM-tilladelse

Visuel påvirkning
Der er ingen væsentlig kumulativ visuel påvirkning ved
naboboligerne eller i landskabet generelt forstået som,
at man samtidig ser de eksisterende, blivende vindmøller og projektets vindmøller.
I forhold til lys på vindmøllerne er der heller ikke
tale om en kumulativ visuel virkning, men om en ændring, idet der ikke er lys på de eksisterende vindmøller.

Natur - jord ud af landbrugsdrift
Der vil blive et forøget areal, hvor der ikke er landbrugsmæssig drift. Arealerne vil give mulighed for større dyre- og planteliv, og det har ikke en væsentlig betydning
for landbrugsproduktionen i lokalområdet eller Haderslev Kommune.

Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen
Afstand til veje

Af hensyn til sikkerheden for de færdende vil der i
VVM-tilladelsen blive stillet som vilkår, at afstand til
offentlig vejmatrikel skal være på minimum 50 meter.

Visuelt - opstillingsmønster
Vindmøllerne udgør i nærzonen et stort og dominerende anlæg visuelt i landskabet. Opstillingsmønsteret er
et gridmønster, hvor det på grund af begrænsningerne lokalt ikke har været muligt at lave alle rækker lige
lange. Vindmølleparken indeholder 6 - 8 rækker, som
oftest opleves som to - fire rækker plus en klump, hvor
det er vanskeligt at opfatte mønsteret. I VVM-redegørelsens og Miljørapportens afsnit 4.5 og 4.6 er der rede-

gjort for, hvorledes man eventuelt kan reducere projektet, så det bliver mere harmonisk. Det kan dog ikke lade
sig gøre at ændre opstillingen, så det bliver letopfattelig fra flere steder. Det skyldes det store antal, som ikke står i få parallelle rækker men i mere end 2 - 3 rækker. Det er dog foreslået, at man ved at fjerne vindmølle nr. 1 og nr. 11 kan opnå en forbedring set fra nordvest ved Endrupskov og i mindre grad fra Højrup Kirke ved udsigtspunkt udenfor kirkegården.

Grundvandssænkning
Ved anlægsarbejdet skal der foretages grundvandssænkning ved etablering af fundamenterne. Bortpumpet vand vil blive nedsivet, så der ikke sker en negativ påvirkning af de beskyttede vandløb i form af udledning af okker eller udtørring af vandløbene. Disse
to forhold bliver sikret gennem udledning af det bortpumpede vand ved anlæg af fundamentet på jorden
opstrøms vandløbet, så det nedsiver til det sekundære
grundvand og vandløbene igen.
Hvis det viser sig utilstrækkeligt, skal der ved ansøgning om grundvandssænkning redegøres for alternativ
foranstaltninger som for eksempel spuns omkring udgravning for fundament. Desuden skal sænkningstragternes størrelse være beregnet. Det skal som minimum
foretages ved de to møller, der står nærmest vandløb.

Vejbelastning i anlægsfasen
I anlægsfasen vil der komme et væsentligt antal tunge transporter, som kan belaste de mindre veje Engvej,
Sydvejen og Marbækgårdvej væsentligt. Derfor er det
aftalt med bygherren, at der afholdes vejsyn før og efter anlæg af vindmøllerne, og bygherren udbedrer skader opstået i anlægsfasen. Etablering af overkørsler fra
Toftlundvej er ikke vurderet, at være et problem.

Sikring af hedehøg
Det anbefales, at forekomsten af hedehøg i området
følges nøje i de kommende år. Herved vil man få et
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overblik over, hvorvidt fuglene kommer tilbage og/eller skifter yngleplads.
På baggrund af en optælling før anlæg kan en hensigtsmæssig planlægning af byggeriet af møllerne finde
sted, og det kan sikres, at der kan arbejdes koncentreret
i en given del af projektområdet på et givet tidspunkt,
så der ikke forekommer forstyrrelser overalt i hele området på samme tid. På den måde kan det desuden sikres, at aktivitetsniveauet i nærheden af eventuelle reder
i revirhævdelses-/redebygnings-/rugetiden, som strækker sig fra maj til juli, er så lille som mulig. Etablering
af fundamenter og møller med tilhørende transporter
kan dermed planlægges, således at arbejde ikke udføres i nærheden af redelokaliteter i ugerne 18-27.

Støj
Hvis der i driftsfasen skulle opstå større støj, end den
beregnede og senere målte efter idriftsættelse af vindmølleparken, skal vindmøllerne støjdæmpes, så lovgivningen er overholdt ved alle naboer til vindmølleparken.

Natur

Isafkast

Negativ påvirkning af økologisk forbindelse og § 3 områder bliver i anlægsfasen afværget ved at holde en passende afstand til vandløbene og anlægge rørbroer ved
krydsninger.

Vindmøller placeres ned til 50 meter fra de offentlige
veje. Selv om risikoen for at blive ramt af nedfaldende is er lille, og vindmøllerne i dag stopper, hvis de er
overisede, forudsættes det, at vindmøllerne i perioder
med risiko for overisning, hvor de står stille og derefter starter og ryster is af, skal standse med rotoren stillet parallelt med vejen. Først efter isen er rystet af, kan
vindmøllerne ændre denne rotorvinkel.
Det drejer sig om ti vindmøller ved Engvej, Kastrupvej og Sydvejen.

Afværgeforanstaltninger i driftsfasen

Afværgning af miljøskader ved uheld og havari
For at undgå konsekvenser for grundvand og jord vil
vindmøllefabrikanten udarbejde en beredskabsplan for
håndtering af miljøfarligt affald ved uheld og havari
samt udskiftning af olie og andre væsker i vindmøllerne. Bygherre vil i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse levere beredskabsplanen til Haderslev Kommune inden der bliver givet byggetilladelse.

Skyggekast
I kommuneplanen for Haderslev Kommune er det fastlagt, at ingen nabobeboelser må udsættes for mere end
10 timer årligt med skyggekast, beregnet som reel tid.
Da to naboer ifølge beregningen vil få over 10 timer
om året, skal der installeres skyggestop i vindmøllerne,
så ingen af nabobeboelserne får over 10 timer årligt. I
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forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal det
dokumenteres overfor Haderslev Kommune, at der er
installeret skyggestop i de vindmøller, det er nødvendigt, for at kunne overholde reglerne. Dokumentationen skal indeholde en detaljeret beregning ved de pågældende naboer, hvor udendørs opholdsareal og vinduesareal vendt mod vindmøllerne er målt op.

VVM-tilladelse
Efter VVM-redegørelsen har været i offentlig høring i
mindst 8 uger, vil der, hvis kommunalbestyrelsen vedtager at gå videre med projektet, blive udstedt en VVMtilladelse til bygherre. Tilladelsen kan dog først gives
efter kommunen har vedtaget lokalplanen og kommuneplantillægget for vindmølleparken og vedtagelsen af
planerne er offentliggjort. VVM-tilladelsen skal også
offentliggøres og det sker senest dagen efter, at bygherre har modtaget den.
VVM-tilladelsen skal indeholde de nødvendige vilkår for etableringen og undertiden driften af anlægget.

Endvidere bør VVM-tilladelsen indeholde relevante vilkår vedrørende ophør. For Vindmøller drejer det sig om
fjernelse, når de ikke længere er i brug.
VVM-tilladelsen vil indeholde en beskrivelse af,
hvilket anlæg der kan opføres i området samt hvilke
vilkår, der er knyttet til tilladelsen. Vilkårene vil ved
Kastrup Enge være de foran beskrevne afværgeforanstaltninger. Vilkårene skal overholdes for at bygherre
kan få byggetilladelse.
Krav til støj fra vindmøllerne er reguleret i vindmøllestøjbekendtgørelsen, og ligger således udenfor VVMtilladelsen. Det er dog stadig kommunens miljøtilsyn,
der skal sikre, at støjgrænserne bliver overholdt. Klage
fra naboer medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling,
hvis miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen. Endvidere vil Haderslev kommune kræve, at støjen fra vindmøllerne bliver målt efter de er nettilsluttet, så det sikres, at de overholder grænseværdierne. Kommunen kan
om fornødent pålægge ejeren at dæmpe støjen eller stoppe vindmøllen, hvis kravene i Bekendtgørelsen om støj
fra vindmøller eller VVM-tilladelsen ikke er overholdt.
Tilsvarende kan kommunen kræve skyggestop etableret, hvis miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen.
Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatøren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske problemer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornødent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens
støjniveau og udseende vil sammen med andre uønskede miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid være en konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.

2.9 Sundhed og overvågning
Afsnittet sundhed og overvågning er relateret til miljøvurderingen af planerne, idet de to afsnit ikke er påkrævet i en VVM-redegørelse.

Sundhed
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og indirekte på en række områder. Blandt andet ved reduktion af emissioner fra kraftværker, ved støjpåvirkning
og ved skyggekast ved naboboliger. Reflekser fra de
nye vindmøller forventes ikke at give væsentlige gener.

Reduktion af emissioner
Udledningerne fra kraftværkerne belaster både klimaet,
naturen, bygninger og folkesundheden. Elektricitet fra
vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i den
grad, som el fra vindkraft erstatter el fra kraftværker.
Egentlige sundhedseffekter af luftforureningen viser sig som bronchitis, hospitalsindlæggelser, sygedage og dage med nedsat aktivitet, merforbrug af medicin for astmatikere samt for tidlig død.
DMU har i sin rapport om emnet fra 2007 set på den
del af omkostningerne, der vedrører menneskers sundhed, og som skyldes forurening med SO2, NOx og partikler. Rapporten viser, at prissættelsen for sygdomsvirkningen fra de to kraftvarmeanlæg Amagerværket og
Fynsværket samt affaldsforbrændingsanlægget Vestforbrændingen svinger fra 0,42 eurocent pr. kWh over 3,44
til 6,34 eurocent pr. kWh over årene 2003 – 2005. Højst
for Vestforbrændingen og lavest for Amagerværket.
De 0,42 eurocent pr. kwh bliver i Kastrup og Tiset
Engeprojektets 20-årige tekniske levetid til en mindre
sygdomsvirkning, som er omkring 154 millioner kroner værd. Med Fynsværkets tal er den mindre sygdomsvirkning mere værd end 2.320 millioner kroner.

Støjpåvirkning
Lavfrekvent støj

Grænseværdierne for den beregnede lavfrekvente støj
fra vindmøller i beboelsesrum er baseret på de anbefalede grænseværdier for lavfrekvent støj i Miljøstyrelsens
orientering nr. 9/1997, hvor de anbefalede grænseværdier for boliger, institutioner og lignende er 25 dB(A) i
dagperioden og 20 dB(A) i aften- og natperioden.

Grænseværdierne for vindmøller er bindende, og de
gælder for den samlede støj fra alle vindmøller. Grænseværdierne er fastlagt til 20 dB(A) ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, både i nabobeboelse i det åbne
land og i boliger og institutioner og lignende i områder til støjfølsom arealanvendelse, og for hele døgnet,
det vil sige i dag-, aften- og natperioden.
Beregningerne i kapitel 5 viser, at vindmølleopstillingen i projektforslaget ligger under grænseværdierne for lavfrekvent støj fra vindmøller, også når øvrige
vindmøllegrupper er med i beregningerne.
Støj
Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboliger
i det åbne land betyder, at der udendørs kan være en
støj, der svarer til lidt mindre end sagte tale. Støjen kan
dog være generende for nogle mennesker, der er følsomme for støj. Støjen vil komme som et sus, der for
vindmøllerne ved Kastrup og Tiset Enge bliver gentaget mellem hvert andet og hvert sekund afhængig af
vindstyrken. Monotonien vil være en del af problemet
ved påvirkningen, men støjen vil til dels blive camoufleret af baggrundsstøjen fra bevoksning og bebyggelse med en vindhastighed over 8 – 12 m/s, der svarer
til frisk til hård vind. Støjen fra vindmøller varierer
dog med tiden på en karakteristisk måde, som bevirker, at støjen kan opfattes, selv om den er svag. Derfor
kan man heller ikke forudsætte, at støjen fra vindmøller bliver overdøvet af vindens susen i træer og buske
ved kraftig vind. Ved vindhastigheder over 8 – 10 m/s
stabiliseres eller falder støjen fra vindmøllerne.
Gener af støj- og skyggekast
Støj har sundhedsskadelige virkninger på mennesker
og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige
helbredsproblemer. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger. Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation.

En støjpåvirkning på 65 dB(A) er anset for et kritisk
niveau. De beregnede støjpåvirkninger fra vindmøllerne kommer ved naboboligerne på ingen måde i nærheden af dette niveau. Beregningerne i VVM-redegørelsen viser, at støjen fra vindmølleopstillingen ligger under grænseværdierne ved samtlige naboer.
Sundhedsstyrelsen har i april 2011 offentliggjort et
litteraturstudie af forskellige rapporter om gener fra
vindmøller og deres indvirkning på helbredet. Studiet
konkluderer følgende: ”Det er vist, at vindmøllestøjens
karakter ikke adskiller sig væsentligt fra så mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er
i den lave ende, set i forhold til de lydpåvirkninger vi
normalt udsættes for, og det gælder også lavfrekvent
støj. Hørbar infralyd forekommer ikke.
Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vindmøller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vejtrafikstøj ved samme støjniveau. Ved støjgrænsen på 39
dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøller regne med, at ca. 10 % er stærkt generede. Til sammenligning kan det nævnes, at den vejledende grænse
for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, svarer i gennemsnit til ca. 8 % stærkt generede.
Søvnforstyrrelser kan forekomme. Der er en brat
stigning i procentdelen af søvnforstyrrelser lige over
støjgrænserne.
Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem
stress og støjniveau. Derimod er der fundet signifikante sammenhænge mellem stresssymptomer og støjgene.
I eksisterende undersøgelser er der ikke fundet signifikante sammenhænge med kroniske lidelser, diabetes,
højt blodtryk og hjerte-kar sygdomme.
Der er i litteraturen rapporter om fænomener, som
kaldes vibro-akustiske sygdomme og vindmøllesyndromet, uden at der dog er vist en kausal dosis-respons
sammenhæng eller udført undersøgelser, hvor der er
sammenlignet med kontrolgrupper. Disse fænomener
anses ikke for reelle for møller.
På det foreliggende grundlag er der ikke vist direkte helbredseffekter på grund af vindmøllestøj, dog
er der konstateret sammenhæng imellem støjgener og
stresssymptomer.”
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Til lignende konklusioner kommer en slutrapport,
Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent
ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter, fra november 2011 fra Naturvårdsverket i
Sverige.

Skyggekast
Skyggekast er genevirkningen af skyggen fra vindmøllevingerne, når vingerne drejer ind mellem solen og opholdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal solen
skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Genen vil
typisk være størst inde i boligen, men kan også være stor
ved ophold udendørs, hvor skyggen fejer hen over jorden.
Skyggekastet kan virke stressende og dermed forårsage eller forværre sygdomme, hvis skyggekastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede. Skyggekastet
kan ikke fremkalde epileptiske anfald.
For at begrænse skyggekastet kan man stoppe vindmøllen i det tidsrum, skyggekastet foregår. Det er vejledende anbefalet, at naboer ikke udsættes for mere end
gennemsnitligt 10 timer skyggekast årligt, og Haderslev
Kommune vil kræve, at naboer ikke udsættes for mere end 10 timer skyggekast årligt beregnet som reel tid.

Overvågning
I lov om miljøvurdering af planer og programmer er
det fastsat, at kommunen skal lave en plan for overvågning af de miljøforanstaltninger, der er stillet som vilkår i lokalplanen og kommuneplanen.
Langt de fleste forhold er reguleret af anden lovgivning, men kommunen skal ved Kastrup Enge i anlægsfasen og ved ansøgning om byggetilladelse særligt overvåge, at der er givet tilladelse fra Trafikstyrelsen med
krav til lysafmærkningen, at der indleveres beredskabsplan, og at det er dokumenteret, at der i nødvendigt omfang bliver installeret skyggestop på vindmøllerne. Men
der er ikke behov for at overvåge det, idet det ikke ændres i driftsperioden og naboer kan klage til kommunen, hvis de alligevel føler sig generet.
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Sluttelig vil det blive overvåget, at der bliver taget
hensyn til hedehøg i anlægsfasen.

2.9 Sammenfatning
Haderslev Kommune har en målsætning om at være
drivende i etablering af vedvarende energi af hensyn til
klimaet. Der er allerede etableret to store solvarmeanlæg og et biogasanlæg. Etablering af en stor vindmøllepark, som samler vindmøllerne i et område, istedet
for at sprede det ud over kommunen, ligger i naturlig
forlængelse af dette mål.
Haderslev Kommune har i 2012 modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i Kastrup og Tiset Enge, der i Kommuneplan 2013 er udlagt til vindmølleområde. Her er 40 lodsejere i området er gået sammen
om et fælles projekt med 39 vindmøller med en totalhøjde på 130 meter. Projektet vil være med 2 MW vindmøller med en samlet kapacitet på 78 MW. Vindmøllerne opstilles syd for Gram i et gridmønster på begge
sider af Toftlundvej.
I tabel 2.5 er de faktuelle forhold ved projektforslaget og 0-alternativet opsummeret. Ud over de faktuelle forhold kan sammenfattes således:

Landskab
Vindmølleanlægget vil tilføre landskabet den største
visuelle påvirkning indenfor nærzonen, hvor det ofte
vil fremstå markant og dominerende, specielt på grund
af dets dimensioner. Det er vurderet, at det hovedsageligt er oplevelsen af overgangene mellem fladen og
bakkeøerne, der vil blive påvirket, idet det store anlæg
visuelt kan udviske og forstyrre oplevelsen af terrænformerne. Den store flade er et kæmpe landskabsrum,
og der er stadig rum omkring vindmølleanlægget. Anlægget udfylder dermed ikke det store rum, men er dog
hele tiden synligt og markant til dominerende. Længere
væk end nærzonen fremstår anlægget stadig ofte mar-

kant på grund af den store udstrækning i landskabet og
de mange møller. Det er vurderet, at den landskabelige påvirkning ofte vil være moderat, men der er også
steder, hvor påvirkningen på trods af afstanden stadig
kan betegnes som væsentlig, og oplevelsen af landskabet forstyrres. Landskabets store skala og specielt den
store rummelige flade har generelt nogle dimensioner,
der kan bære et vindmølleanlæg på denne størrelse.
Opstilling af vindmøller i det uforstyrrede landskab
vil betyde at landskabet inden for omkring 4 kilometer ikke længere vil blive oplevet uforstyrret. Fra landskaberne mod nord og nordvest, der opleves som uforstyrrede og meget naturskønne, vil der ikke være nogen væsentlig påvirkning. Det er vurderet at set i forhold til hele det samlede større uforsrtyrrede område,
er det acceptabelt at opstille vindmøllerne, da scalaforholdene i landskabet betyder, at det kan rumme det.

Forhold ved naboer
I tabel 2.5 er påvirkningen ved naboer med støj og skyggekast vist. Støjen ligger for almindelig støj mindst 1,1
dB(A) under grænseværdien ved en vindhastighed på 6
m/s, mindst 1,9 ved 8 m/s og ved lavfrekvent støj mindst
4,2 dB(A) under. Kun ved ejere af nye vindmøller eller ved ejeren af husstandsmøllen på Sydvejen kommer
støjen til at blive højere.
Kun 2 naboboliger kan blive udsat for mere end 10
timers årligt skyggekast, men det vil blive krævet, at
bygherren installerer skyggestop, så ingen får over 10
timers årligt skyggekast beregnet som reel tid.
Visuelt vil vindmøllerne være voldsomme fra flere
naboer på Sydvejen og Engvej samt Stenholtvej, dels
på grund af deres størrelse, men først og fremmest på
grund af anlæggets størrelse og udbredelse.

Påvirkning af natur og miljøet i øvrigt
Gennem Kastrup Enge går en økologisk forbindelse og
det flade landskab er gennemskåret af flere beskyttede

vandløb. Anlægsarbejdet vil blive tilrettelagt, så påvirkningen af den beskyttede natur blive ubetydelig. Veje vil
blive placeret mindst to meter og vindmøller mindst ti
meter fra overkant af skrænt ved vandløb. Overførsler
vil blive anlagt som rørbroer, og grundvandssænkning
ved anlæg af fundamenter vil bliver spredt på markerne, så vandet siver ned igen og ud til vandløbene uden
at påvirke dem med okker eller tørlægge dem.
Der vil ikke være anden beskyttet natur, som påvirkes. I området har der i 2014 men ikke i 2015 været den
beskyttede fugl, hedehøg. Inden anlæg vil det blive undersøgt om den bygger rede i området igen, og der vil
blive taget hensyn til, at den ikke forstyrres i redebygningsperioden eller under rugning.

Forhold til Flyvestation Skrydstrup
Vindmøllerne ved Kastrup og Tiset Enge vil stå i indflyvningszonen for Skrydstrup Lufthavn. Derfor skal
vindmøllerne formentlig afmærkes i knæk og enden af
rækker med et mellemintensivt blinkende rødt lys. Det
er ikke endelig afklaret, og derfor er der regnet med i
værste fald det stærke lys på syv vindmøller. Det blinkende lys kan virke forstyrrende, særligt mod en mørk
klar stjenehimmel.

Trafik og sikkerhed for trafikanter
Under anlægsfasen vil der komme en betydelig mængde tung trafik. Trafikken vil blive ledt af Toftlundvej
og Kastrupvej, så den ikke passerer naboboliger eller
unødigt belaster de offentlige veje. For at sikre vejenes
stand, vil der blive afholdt vejsyn før og efter anlæg af
vindmøllerne.
Flere vindmøller står med en afstand på ned til 50
meter fra offentlig vej. Derfor er der udført beregning
af sikkerheden for trafikken i driftsfasen. Risikoen er
under 1:1.000.000 for at der sker et uheld med dødelig
udgang. Ligeledes er risikoen for at blive ramt af is kastet fra vingerne lille, men Haderslev Kommune vil alligevel kræve, at risikoen minimeres, ved at vindmøllerne styres i perioder med risiko for overisning. Det
sker ved at stille rotoren parallelt med vejen indtil den
inden opstart har rystet eventuel is af vingerne.

Samfundsøkonomi
Der vil for samfundet være en betydelig gevinst ved vindmølleprojektet, dels i form af øget skattegrundlag, dels ved
færre udgifter til sundhed og endelig ved beskæftigelser
under både anlæg og drift af vindmøllerne. Se tabel 2.5.
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Tabel 2.2 Opsummering af vindmølleprojektet og dets miljømæssige effekter
Emne

Projektforslag

Antal vindmøller

39

17

Effekt pr. vindmølle (MW)

2,0

0,16/0,18/0,6

Samlet kapacitet (MW)

78,0

8,2

Produktion pr år, cirka (1.000 MWh)

Bemærkninger

Effekten bliver knap 10 gange så stor med de nye vindmøller.

244

16-18

4.880

160

Navhøjde (meter)

80

30/46

Rotordiameter (meter)

100

23/48

Totalhøjde maksimum (meter)

130

70

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

Rotoromdrejninger pr. minut, nominel

16

30-50

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

Samlet produktion til møllerne er 20 år (1.000 MWh)

Støj, maksimal ved vind 6 m/s / 8 m/s og lavfrekvent

40,9 / 42,1 / 15,8
41,3 / 42,2 / 15,9

Skyggekast max timer:min udendørs uden skyggestop

13:11

27:01

114-177.000 ton

9 - 15.000 ton

Årlig CO2 -reduktion

Årlig produktion bliver 13,5 til 15,3 gange så stor som de eksisterende, fordi de nye vindmøller er højere og mere effektive.
I restlevetiden producerer de nye vindmøller 18 gange så meget som de eksisterende.

41,5 / 42,8 / 14,0 Støj ved naboboliger, som ikke er eller bliver ejere af vindmøller.
42,9 / 48,5 / 18,0 Projektforslag: støj ved nabobolig 10, som vil blive ejer af ny vindmølle. Støj ved ejer af husstandsmølle ved 0-alternativet

Årlig svovldioxidreduktion, SO2

20-22 ton

2 ton

Årlig kvælstofoxidreduktion, NOx

90-120 ton

4 - 10 ton

Årlig slagge- og aske reduktion

8.800-12.800 ton

5.000 - 7.300

De nye vindmøller vil få skyggestop, og dermed får de to naboer med beregnet reel tid på mere end 10 timer om året begge
reduceret til under 10 timer. Nabo eksisterende forhold med 27 timer er ejeren af husstanddsmølle, som fortsat vil have de 27
timer, men boligen vil få 4 timer fra de nye vindmøller.
27 - 43 % af Haderslev Kommunes emission 1.
2,5 % af Haderslev Kommunes bidrag til svovldepositionen
1 - 2,5 % af Haderslev Kommunes bidrag til kvælstofdepositionen
1 % af produktion i Danmark.

Påvirkning af grundvand

Ingen

Ingen risiko for forurening af grundvand

Påvirkning af Natura 2000-områder

Ingen

Ingen negative effekter.

Ingen

Ingen identificerbare negative effekter, når nødvendige hensyn tages under etablering.

Påvirkning af naturområder
Påvirkning af pattedyr

Minimal

Minimal forstyrrelse i anlægsfasen. Ellers ingen identificerbare negative effekter.

Påvirkning af fugle

Minimal

Skøn 10-20 dødsfald pr. år 2. Ingen negativ effekt på populationsniveau. Minimal fortrængning og tab af fourageringsområde.

Påvirkning af flagermus

Minimal

Skøn 10–20 dødsfald pr. år. Ingen væsentlig betydning på populationsniveau

Påvirkning af padder

Ingen

Vindmøller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres.

Påvirkning af planter

Ingen

Vindmøller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres.

Påvirkning af insekter

Ingen

Vindmøller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres.

Påvirkning af menneskers sundhed

Positiv

Mindre skadelig emission af SO2 og NOx.

Årlig værdi af bedre sundhed

8 - 115 millioner

Forøget skatteindtægt i Haderslev Kommune

cirka 5,4 millioner

Beskæftigede i mandeår under anlægsfasen

1.200

Beskæftigede årligt driftsfasen
1

40

0-alternativ

Hvis hver indbyggers emission sættes til 7,6 tons pr. år.

30
2

Besparelse ved at vindenergi erstatter kul, olie og naturgas.
Forøget skatteindtægt på grund af lokalt ejerskab
En del vil være lokalt til støbning af fundamenter, gravarbejde og etablering af veje og arbejdsarealer
Vestas har besluttet at oprette lokalt servicecenter.

Skøn på basis af reference /16/, /18/, /24/ og /40/ og egen vurdering af områdets værdi for fugle og flagermus
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3 Beskrivelse af anlægget og alternativer
3.1 Anlægget
I dette kapitel er projektets vindmøller og tilhørende
anlæg beskrevet, herunder hvordan vindmøllerne bliver tilsluttet el-nettet via ny 60/15 kV-station, og hvor
de nødvendige vejforbindelser bliver anlagt. Ved realisering af projektet nedlægges tre boliger: dels Sydvejen nr. 2 og 4, dels Marbækgårdvej 2. Se kapitel 5 og
kort 3.1. Desuden fjernes 17 eksisterende vindmøller i
og omkring vindmølleområdet, se afsnit 3.2 og kort 3.3,
og Stensvej spærres for gennemkørsel ved Toftlundvej.

Vindmøller og opstillingsmønster
Projektforslaget

Ved projektforslaget opstilles 39 ens vindmøller med
en totalhøjde på 130 meter målt fra terræn til vingespids i øverste position. Vindmøllerne har en navhøjde
på 80,0 meter og en rotordiameter på 100 meter. Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger, et møllehus og et rørtårn. Farven på alle vindmøllens dele er
lys grå, og vingerne er overfladebehandlet til et glanstal
på maksimalt 30, så de fremstår med en mat overflade,
der reducerer vingernes refleksion.
Hver vindmølle har en kapacitet på 2 MW og den
samlede kapacitet er således 78 MW i hele vindmølleparken. Vindmøllerne har gearkasse og et traditionelt
møllehus. Formentlig vil der af hensyn til Skrydstrup
Lufthavn blive opsat blinkende rødt lys på 20.000 candela på huset af nogle af vindmøllerne, mens resten vil
få fast rødt lys på maksimalt 30 candela. Se kapitel 7.4.
Vindmøllerne opstilles på ni parallelle rækker fra øst
til vest se figur 3.1.A, der har forskellig længde. Rækkerne er parallelle med Toftlundvej, således at de står
med afstanden mindst 185 meter til Toftlundvej, sva42

rende til 1,4 gange vindmøllernes totalhøjde. Rækkerne er også parallelle set fra syd til nord, hvor der er syv
rækker, se figur 3.1.B. Ligeledes er diagonalerne parallelle, idet møllerne står i et gridmønster, se figur 3.1.C..
Den indbyrdes afstand mellem vindmøllerne er cirka
400 meter, og terrænkoterne ved mølletårnene er målt
til 17,5 til 20 meter - størstedelen lige omkring 20 meter - over havets overflade. På visualiseringerne i kapitel 4 er det vist, om de små højdeforskelle betyder noget for den visuelle påvirkning af landskabet.
Opstillingsmønsteret tager ikke hensyn til ejerforhold til jorden, idet alle lodsejere indgår i en aftale om,
at møllerne kan opstilles uden skelen til ejerforhold, for
at kunne opnå det bedste opstillingsmønster.
Opstillingsmønsteret medfører, at vindmøllerne i nogen grad giver læ for hinanden og den såkaldte parkvirkningsgrad er på 86, det vil sige, at produktionen
er 86 % af, hvad den kunne være, hvis alle vindmøller stod som enkeltmøller uden indbyrdes lævirkning.
Opstillingsmønsteret er lavet ud fra hensyn til følgende forhold:
1. Alle vindmøller skal have en afstand på mindst en
gange totalhøjden til Toftlundvej. Afstanden er minimum 185 meter svarende til 1,4 gange totalhøjden
2. Afstanden til Kastrupvej, Engvej og Sydvejen, der
er mindre befærdede veje end Toftlundvej skal være mindst 50 meter, så der ikke er vingeoverslag på
vejens matrikel. Tre steder er der dog 49 meter, men
det vil blive justeret til 50 meter inden byggeanmeldelse.
3. Der skal være så rene linjer som muligt, så kanterne ikke hakker.
4. Der skal være en afstand til nabobeboelser på 4 x
totalhøjden svarende til 520 meter ifølge lovgivningen, men det tilstræbes, at afstanden er op mod en
kilometer.

Figur 3.1 Hovedlinjer i opstillingsmønster.
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Vindmøller som nedtages ligger delvist udenfor kortet og er derfor alle vist på kort 3.3
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Kort 3.1 Placering af vindmøller, veje og arbejdsarealer i projektforslaget
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5. Alle vindmøller holder en afstand på minimum10
meter fra yderside tårn til vandløbene, så udyrkede bræmmer langs vandløbene ikke påvirkes.
Figur 3.1 viser linjerne i opstillingsmønsteret. Opstillingen er baseret på det muliges kunst. I kapitel 4 er
mønsterets harmoniske forhold vurderet, herunder særligt, om opstillingen vil blive oplevet mere eller mindre
harmonisk ved at beskære opstillingen. Vurderingen er
foretaget fra væsentlige udsigtspunkter.

Alternativer
Der er i debatten forud for VVM-redegørelsen foreslået
et alternativ med væsentligt færre vindmøller placeret
i to grupper længst mod øst og vest i projektområdet.
Dette forslag er ikke nærmere undersøgt, da det ikke
giver væsentligt færre gener ved naboerne, og ikke vil
virke harmonisk, da det vil blive oplevet som to nærtstående vindmølleparker.

Figur 3.2 Principtegning af vindmølle

Det endelige forslag er analyseret, for at vurdere, om
man kan beskære det, så det kan blive mere harmonisk
i opstillingsmønsteret. Beskæringerne af anlægget for
eventuelt at opnå et mere harmonisk opstillingsmønster er ikke behandlet som alternativer, men som afværgeforanstaltninger for det visuelle indtryk. Der er
således ikke foretaget beregninger for støj og skyggekast ved de beskårne opstillinger.

0-alternativ
0-alternativet er en fortsættelse af de eksisterende forhold. Det betyder at de 17 eksisterende mindre vindmøller vil blive stående, til de er nedslidte. De fem ældste og
mindste vindmøller er fra 1989 og de øvrige fra 19971998. De 17 vindmøller er opdelt på følgende grupper:
11 vindmøller på hver 600 kW og totalhøjden 70
meter, hvoraf der står otte i Kastrup Enge og tre øst
for Kastrup.
5 vindmøller på 180 og 160 kW med totalhøjde 42
meter, hvoraf to står i Melkær, 1 ved Skibelund og 2
lige syd for Gelså.
1 vindmølle på 600 kW med totalhøjden 64 meter,
der står lige øst for de to syd for Gelså.

Serviceveje, arbejdsareal og fundament

Rotordiameter

Serviceveje

Nacelle

Adgang til vindmøllerne vil blive etableret med anlæg af serviceveje som angivet på kort 3.1. I drifts-

Nav

perioden vil transport til vindmøllerne ske fra både
Engvej, Marbækgårdvej, Toftlundvej, Sydvejen og Kastrupvej og videre af nye eller eksisterende markveje.
Desuden vil Stensvej blive benyttet og blive nedklassificeret fra offentlig vej til privat fællesvej og spærres
ved Toftlundvej efter idriftsættelse af vindmølleparken.
Arbejds- og servicevejene bliver anlagt langs eksisterende elementer i landskabet såsom markskel, vandløb og levende hegn til hver enkelt af de 39 vindmøller.
De nye serviceveje bliver etableret med en bredde på
op til 5,0 meter, og eksisterende markveje, som påregnes genanvendt, bliver om nødvendigt udvidet og forstærket. Belægning på servicevejene er stabilt grus eller andet godkendt vejmateriale.
Servicevejene frem til vindmølle nr. 4 og 16 passerer vandløb, som er beskyttede vandløb, og der vil blive anlagt to rørbroer i den forbindelse.
Etablering af servicevej til vindmølle nr. 10 sker parallelt med og på sydsiden af Langeng Bæk og adgangsveje til vindmølle nr. 25 og nr. 30 forløber delvist parallelt med Stenseng Bæk/Fælledbæk, men på hver sin side af bækken. Vejene vil blive anlagt med en afstand på
mindst to meter til vandløbene, så de udyrkede bræmmer ikke bliver påvirket.
Hvor der er behov for udvidede svingradier ved transport af de store mølledele, vil svingene blive etableret
som midlertidige udvidelser. Dette sker ved at udlægge jernplader på jorden.
Ved en realisering af projektet vil anlægget omfatte cirka 4,8 kilometer ny vej og forstærkning af cirka
3,7 kilometer eksisterende markveje og vindmølleveje.

Totalhøjde

e

g
Vin

Tårn

Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag
Antal
Navhøjde Rotordiameter
vindmøller
meter
meter

Navhøjde

Effekt pr.
vindmølle MW

Årlig produktion
1.000 MWh

Vindmøllernes
produktion over
20 år i 1.000 MWh

Hovedforslag

39

80

100

130

2,0

2441

4.880

0-alternativ

17

30 - 46

23 - 48

42 - 70

0,16 - 0,6

17

64 - 224

1
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totalhøjde
meter

Produktionen er fratrukket 5% på grund af usikkerheden på beregningen. Reference /1/

Arbejdsareal

Indholdsstoffer

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

I forbindelse med vindmøllernes drift bliver der anvendt følgende kemikalier:

Fundament
Fundamenternes størrelse og udformning er afhængig af de lokale geotekniske forhold og af vindmøllernes størrelse. Med den påregnede vindmølletype bliver det sandsynligvis et pladefundament på op til 20
meter i diameter med en underkant i 3 – 4 meters dybde. Se figur 3.1. Størstedelen af fundamentet bliver tildækket igen med enten jord eller grus.

Overskudsjord
Eventuel overskudsjord i forbindelse med anlæg af
ovenstående elementer bliver udjævnet på de omkringliggende jordbrugsarealer. Yderligere overskudsjord bliver kørt i godkendt depot efter anvisning fra Haderslev
Kommune. Se afsnit 6.4.

Figur 3.3 Principtegning af pladefundament

Nettilslutning

Fundamentdybde
Fundamentdiameter

Vindmøller, som opstilles ved Kastrup Enge indeholder 360 l gearolie, 315 l hydraulikolie og 120 l kølervæske. Møllens transformer, der kan være placeret såvel i bunden som i toppen af tårnet, er en tørtransformer, som ikke indeholder olie. Sandsynligvis vil transformeren være placeret i toppen, men der kan ske ændringer i design fra denne miljøvurdering bliver udarbejdet til vindmøllerne bliver opstillet. Det er dog uden
problemer at placere transformeren i bunden af vindmøllen, idet konstruktionen er udformet, så der ikke
kan trænge vand ind.
En moderne vindmølle er konstrueret så et eventuelt olie- eller kemikaliespild opsamles i nacellen, og ledes ned til opsamlingsbakker i bunden af mølletårnet.
Alle væskefyldte systemer i vindmøllen har tryk- eller niveaufølere, som alarmerer og stopper vindmøllen
i tilfælde af lækager. Inden byggeriet påbegyndes, vil
der blive udarbejdet en beredskabsplan for vindmøllen,
som beskriver alle forholdsregler, der skal tages ved både opstilling og drift af vindmøllerne. Beredskabsplanen vil blive givet til Haderslev Kommune sammen
med ansøgning om byggetilladelse.
Herudover anvendes mindre mængder af fedt og
smøremidler samt rengøringsmidler mv. Reference /2/

For at forbinde vindmøllerne med elnettet, skal strømmen fra alle vindmøllerne samles ét sted. På grund af
vindmølleparkens størrelse på 78 MW er det nødvendigt at etablere en transformatorstation. Transformatorstationen vil blive placeret på nordsiden af Kastrupvej
sydøst for vindmølle nr. 30, som vist på kort 3.1.
Ved transformatorstationen bliver der også opført
en teknikbygning, som vil rumme både teknikanlæg
til vindmølleparkens styring, det såkaldte SCADA-an-

læg, og tekniske installationer som for eksempel relæer til transformatorstationen.

Vindressourcer og produktion
Projektområdet ved Kastrup og Tiset Enge har middelgode vindressourcer med en beregnet middelvindhastighed
på 7 meter pr. sekund i navhøjde, 80 meter over terræn,
hvilket svarer til et energiindhold på 3.509 kWh/m2/år.
Produktionen fra de 39 nye vindmøller ved Kastrup
og Tiset Enge er beregnet til cirka 244.000 MWh årligt. Vindmølleparkens elproduktion vil dermed kunne
dække godt 72.900 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys på 3.347 kWh (2011). Reference /3/
De 39 vindmøller ved Kastrup og Tiset Enge vil i deres tekniske levetid på 20 år producere 4.880.000 MWh.

Kort 3.2 Vindressourcerne

Energiindhold i vinden
i 70 meters højde
kWh/m2/år
4700 –
4167 – 4700
3633 – 4167
3100 – 3633
2567 – 3100
2033 – 2567
1500 – 2033
– 1500
Vindmølleområde
Reference /4/
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3.2 Aktiviteter i anlægsfasen

Nedtagning af eksisterende vindmøller
Før de nye vindmøller kan nettilsluttes, skal de eksisterende 17 mindre vindmøller nedtages. Vindmøllerne i Kastrup Enge og ved Sydvejen vil blive nedtaget
før vindmølle nr. 27, 37 og 38 rejses. Alle vindmøllerne vil blive nedtaget med henblik på genanvendelse på
en anden lokalitet.

Tabel 3.2 Eksisterende vindmøller som nedtages
Opført

Antal

Afstand

Lokalitet

Effekt

Totalhøjde

1997*

8 stk.

0 km

Kastrup
Enge

600 kW

70 m

2000*

3 stk.

ca. 2 km

Kastrup

600 kW

70 m

1987*

1 stk

ca. 0,5 km

Sydvejen

160 kW

41,5 m

1997*

1 stk.

ca. 0,5 km

Gelsåvej

600 kW

63,5 m

1988*

2 stk.

ca. 0,5 km

Gelsåvej

180 kW

41,5 m

1989*

2 stk.

0 km

Sydvejen

180 kW

41,5 m

Kort 3.3 Vindmøller som nedtages

Projektområde
Husstandsmølle blivende
Vindmøller der nedtages
i forbindelse med
projektet, 180-600 kW
5 km
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Vindmøllerne vil blive adskilt og de enkelte dele borttransporteret på lastvognstog. Fundamenterne vil blive
knust. Hvis det mod forventning ikke er muligt, vil de blive sprængt. I det tilfælde vil der blive lagt en sprængmåtte over fundamentet for at forhindre, at skærverne bliver
spredt over omgivelserne. Med en afstand til nærmeste
naboer på minimum 300 meter vurderes rystelserne ved
sprængning af fundamentet ikke at skade naboboligerne.
Betondele vil blive knust og genanvendt som vejmateriale ved anlæg og udvidelse af veje til de nye vindmøller eller deponeret i godkendt deponi til senere genanvendelse. Armering vil blive separeret og bortskaffet til genanvendelse i henhold til affaldsregulativerne. Fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehat og tårn
vurderes ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Ved
fjernelsen vil der blive anvendt samme typer kraner,
køretøjer og materiel, som bliver benyttet i forbindelse med opstillingen.
Stabilt vejmateriale bliver genanvendt i de nye veje
og arbejdsarealer eller deponeret til senere genanvendelse. Nedgravede kabler og øvrige installationer bliver
fjernet eller genanvendt til de nye vindmøller.
Arealerne ved de eksisterende møller, der skønsmæssigt er på cirka 2.500 m2 i alt, bliver reetableret
som landbrugsjord. Et pløjelag på minimum 0,3 meter
i samme beskaffenhed og bonitet som det omgivende
jordlag afslutter området, der efter et par års drift fremstår som oprindeligt. Demonteringen skønnes at vare
tre – fem uger, og påvirkningen af miljøet vil have nogenlunde samme karakter som i anlægsfasen. Demonteringen af henholdsvis vinger, møllehat og tårn vurderes ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko.

Fjernelse af boliger
De tre boliger som skal nedlægges bliver nedbrudt, og
enkelte dele som nedbrudt beton og murværk anvendes eventuelt ved anlæg af nye veje og arbejdsarealer.
Øvrige dele håndteres, som det er foreskrevet i Haderslev Kommunes affaldsregulativ for håndtering af byggeaffald.

Anlægsarbejder
Hele anlægsfasen vil formodentlig strække sig over 40
- 60 uger, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige, til vindmøllerne er stillet op, tilsluttet elnettet og
sat i drift. Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter.

Transport, veje og arbejdsarealer
De første tiltag i projektområdet er etablering af de
nødvendige veje- og arbejdsarealer, som er angivet på
kort 3.1.
Transport af de store mølledele og vejmaterialer foregår via veje, som bliver etableret med indkørsel fra Engvej, Toftlundvej, Kastrupvej, Marbækgårdvej, Sydvejen og Stensvej. Transportveje, som er midlertidige,
bliver fjernet igen, når alle vindmøllerne er stillet op.
De primære ruter med store transporter vil foregå ad
Toftlundvej og Kastrupvej. Se kort i kapitel 7 afsnit 7.6.
De eksisterende markveje, som bliver genanvendt til
serviceveje, bliver om nødvendigt udvidet og forstærket. Nye serviceveje bliver etableret i 5 meters bredde
med stabilt vejmateriale. I sving kan vejene blive op til
7 meter brede. Det kan enten være permanent, eller det
kan være midlertidigt ved at udlægge jernplader. I alt
bliver der udvidet 3.650 meter eksisterende markvej og
anlagt 4.800 meter ny vej.
Overskudsjord bliver udjævnet på de omgivende marker, eller bliver kørt i godkendt depot efter anvisning af
Haderslev kommune. Se kapitel 6 afsnit 6.4.
I anlægsfasen bliver der ved hver mølleplads etableret et arbejdsareal på 2.500 m2 til opstilling af vindmøllerne. Når anlægsfasen er overstået, bliver arbejdsarealerne ved hver vindmølle reduceret til 60 x 20 meter, svarende til 1.200 m2. Ved enkelte møller bliver de
dog lidt større, for at være tilpasset hegn, vandløb og
veje. Herudover omfatter anlægsarbejderne etablering
af midlertidige arbejdsarealer til arbejdsskure, P-pladser og til kortvarig opbevaring af større vindmølledele
samt anlæg af transformatorstation. Placeringen af disse
arealer kan ikke planlægges nu, da de blandt andet vil
afhænge af, hvornår på året arbejdet kan starte. Mid-

lertidige grusarealer, som ikke bliver anvendt i driftsfasen, bliver brudt op og bortkørt til genanvendelse.
Etablering af veje og arbejdsarealer indebærer for hele projektet levering af cirka 32.000 m3 stabilt vejmateriale transporteret på 1.600 til 3.200 lastbiler.

Fundamenter
Fundamenterne til de 39 vindmøller bliver etableret cirka en måned før, den enkelte vindmølle bliver stillet
op. Til et enkelt vindmøllefundament bliver der normalt
anvendt cirka 600 m3 armeret beton, hvilket omfatter
55 - 85 læs beton og op til 45 ton stål på 2 – 3 vognlæs. Etablering af de 39 vindmøllefundamenter omfatter dermed levering af materialer transporteret på cirka 2.250 - 3.450 lastbillæs.
Se generelt om ressourceforbrug i afsnit 6.3.

I bunden af hvert vindmølletårn er der installeret koblingsudstyr og et skab til brug for håndterminal. Transformator eller effektdel er placeret i nacellen. Der skal
eventuelt etableres 8 – 12 koblingsstationer på 2 gange

3 meter med maksimal højde 2,2 meter. Der skal endvidere anlægges en ny 60/15 kV-station med to transformatorenheder, da parken bliver på 78 MW. Reference /5/ Hvis man vælger at lægge kabler direkte til hver
enkelt vindmølle fra transformatorstationen, vil der ikke blive opstillet koblingsstationer. Endvidere skal der
opføres en bygning til SCADA-anlæg. Bygningen vil
formentlig blive anlagt som en stor bygning på cirka
40 m2, der vil være integreret i den tekniske bygning
på transformatorstationen. Se figur 3.4.

Foto 3.2 Binding af fundament til Vestas V112.

Foto 3.4 Transport af vindmøllevinge

Foto 3.3 Støbing af fundament til Vestas V112.

Foto 3.5 Rejsning af Vestas 112

dage, og der anvendes to kraner. Til transport af kraner vil der blive anvendt 80 lastvogne. Hvis der anvendes to sæt kraner, vil der blive tale om 160 lastvogne.

Nettilslutning

Vindmøller
Opstilling af de 39 vindmøller ved Kastrup og Tiset Enge omfatter levering af vindmølledele transporteret på
cirka 600 lastvogne eller specialtransporter. Opstilling
af en enkelt vindmølle strækker sig normalt over 4 – 5

Foto 3.1 Betonkanoner i kø for støbning af fundamenter.
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Figur 3.4 Principskitse af 60 kV-transformatorstation

Reference /5/

Transformatorstationen og andre dertil knyttede elforsyningsanlæg vil blive placeret sydøst for mølle 30
på Kastrupvej. Stationen vil blive omgivet af et hegn
og et 6 meter bredt beplantningsbælte. På stationen skal
der være en bygning med et areal på op til 150 m2. Bygningen og øvrige anlæg på stationen vil være op til 6
meter høje til tagryg.
Bygningen vil sandsynligvis blive udvidet for det omtalte SCADA-anlæg til vindmølleparken. Der er derfor
afsat plads til en bygning på i alt cirka 200 m2.
På selve stationen er der afsat plads til to 60/15 kVtransformere på 26 meter i bredden og op til seks meter i højden, se foto 3.6 og figur 3.4. Der er afsat areal, så stationen kan udvides med en tredje 60/15 kVtransformer. Øvrige master og galger vil ligeledes få
en maksimal højde på seks meter. Stationen vil stå på
et indhegnet areal og med omgivende beplantning optage cirka 7.000 m2.
På transformatorstationen vil der være olie i en ståltank, der ligger omkring transformerne, for at køle disse. Olien vil ikke kunne komme ud i miljøet, da der er
opsamlingskar under transformerne, hvis der skulle ske
en lækage. Karret kan rumme hele olieindholdet, der
er på 15 m3 ved hver transformer.

Trafik

Tilslutning til offentlig vej
I anlægsfasen foregår tilkørsel til vindmøllerne primært
fra Toftlundvej og Kastrupvej og herfra til de mindre
kommuneveje som Engvej via Stensvej, Marbækgårdvej eller Sydvejen, hvorfra trafikken kører ind på servicevejene, som er beskrevet ovenfor. Se kapitel 7 afsnit 7.6 og kort 3.1. Endvidere bliver servicevejene til
syv vindmøller etableret direkte fra Toftlundvej, og otte direkte fra Kastrupvej.

Trafikmængder
Trafikken i anlægsfasen består dels af lastbiltrafik med
vogntog, betonkanoner og specialtransporter af store
vindmølledele, dels persontransport for personale på
arbejdspladsen. Mængderne og konsekvenser med støj
og støv er nærmere omtalt i afsnit 7.6.

3.3 Aktiviteter i driftsfasen
Driftsansvar

Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har ansvaret for driften og sikkerheden på anlægget, herunder at de gældende støjkrav er overholdt.

Driftsaktiviteter
Aktiviteterne i driftsperioden omfatter normalt to serviceeftersyn om året ved hver vindmølle. Derudover
kan det i ekstraordinære tilfælde være nødvendigt at
foretage justeringer, målinger og/eller test på vindmøllerne. Det daglige tilsyn på vindmøllerne bliver udført
via fjernovervågning, og det er vurderet, at ovenstående aktiviteter i driftsfasen er så få, at de kun i meget
begrænset omfang vil påvirke miljøet.
Foto 3.6 Station med én 60/10 kV-transformator ved Tim vindmøllepark. I forgrunden ses nyplantet beplantningsbælte..
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Trafik - adgang offentlig vej og mængder
I hele driftsfasen foregår tilkørsel til alle vindmøllerne fra Toftlundvej, Kastrupvej, Engvej, Marbækgårdvej
eller Sydvejen via serviceveje, som er beskrevet ovenfor. Se kort 3.1. Trafikken vil være begrænset til cirka
2 - 6 personbiler og servicevogne årligt pr vindmølle,
og er derfor uden væsentlig betydning.

Demontering af vinger, møllehus og mølletårn foregår med samme antal kraner og køretøjer som ved opstilling i anlægsfasen. Fundamenterne til vindmøllerne
bliver normalt fjernet ved knusning, hvor beton og armering bliver adskilt, og derefter bortskaffet til genanvendelse i henhold affaldsregulativet i Haderslev Kommune. Byggematerialer i serviceveje og arbejdsarealer
bliver opgravet og genanvendt.

Kabler og øvrige nedgravede installationer bliver
fjernet og bortskaffet hos godkendt modtager med genbrug for øje. Ligeledes vil væskerne i vindmøllerne blive aftappet og bortskaffet hos godkendt modtager.
Demonteringen og reetablering vil formodentlig vare fire – seks måneder, og påvirkningen af miljøet er
vurderet at have nogenlunde samme karakter som i anlægsfasen.

3.4 Reetablering efter endt drift
Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllen på afviklingstidspunktet forpligtet til at fjerne alle anlæg i
et omfang, som svarer til de krav, som lokalplanen fastsætter. Det er i dag teknisk muligt at genanvende cirka
80 % af vindmøllens dele, og inden for vindmøllernes
påregnede levetid, er det formodentlig muligt at genanvende alle materialer i vindmøllerne fuldt ud, Reference /6/. I øjeblikket er genanvendelse af vingerne på
forsøgsbasis, hvor der afprøves en støjskærm lavet af
vindmøllevinger. Se foto 3.7.

Foto 3.7 Fra vindmøllevinger til
støjskærm. Midt i januar 2015 blev
støjskærmen installeret ved Lyngby
Omfartsvej af firmaet Miljøskærm.
Skærmen er baseret på et lydabsorberende materiale fremstillet af
genanvendt glasfiber. Dermed har
den første støjskærm af genanvendt
glasfibermateriale set dagens lys.
Formålet med opstillingen er primært at teste den klimatiske påvirkning af konstruktionerne samt
det æstetiske forhold til et motorvejsforløb. Endvidere vil opstillingen give erfaringer med anvendeligheden af de materialer, kassetterne er fremstillet af.
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4 Landskabelige forhold
4.1 Indledning
Arbejdsmetode

Dette kapitel indeholder en beskrivelse og en analyse af landskabet i og omkring projektområdet samt en
vurdering af den visuelle påvirkning fra de planlagte
vindmøller. Der er lagt særlig vægt på de fokusområder, der blev udpeget i kapitel 1.
Beskrivelsen er udført på baggrund af kortmateriale,
litteraturstudier og besigtigelser af landskabet omkring
vindmølleområdet ved Kastrup og Tiset Enge. Under
besigtigelserne registreres forhold, som ikke fremgår
af kortmaterialet, herunder højder på bebyggelser og
bevoksning samt en afsøgning af mulige udsigtspunkter eller særlige værdifulde landskabelige områder. Besigtigelserne ved Kastrup og Tiset Enge er udført i maj
2013, august 2014 samt marts 2015. Landskabsbeskrivelsen indeholder en gennemgang af de karaktergivende
elementer i projektområdet, herunder landskabets dannelse og terræn, bevoksning, bebyggelse, tekniske anlæg, kulturhistoriske elementer og rekreative interesser.
Efter beskrivelsen af de registrerede forhold følger
en landskabelig analyse, hvor vigtige karaktergivende elementer eller terræn fremhæves for at synliggøre
hvilke forhold, der er vigtige set i forhold til placering
af et stort teknisk anlæg i landskabet. Analysen beskriver karaktertræk og skalaforhold samt landskabets
sårbarhed, der findes ved at sammenholde landskabets
karakter og skalaforhold samt steder, der er særligt følsomme for påvirkning.
Efterfølgende vurderes de fremtidige forhold, hvor
det forudsættes, at vindmølleprojektet ved Kastrup og
Tiset Enge bliver realiseret. Dette belyses ved en overordnet synlighedsanalyse samt visualiseringer, som viser, hvordan de planlagte vindmøller vil opleves i landskabet. Her er vindmøllernes design, antal, størrelse
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og opstillingsmønster af afgørende betydning for den
visuelle oplevelse og for påvirkningen af landskabet.
Eksisterende og planlagte vindmøller og deres visuelle betydning samt samspil er også beskrevet og vurderet som en del af analysen.
Vurderingen af den landskabelige påvirkning udarbejdes på baggrund af visualiseringerne og landskabsanalysen og beskriver den visuelle påvirkning fra de
planlagte vindmøller. Det vurderes i hvilken grad de
planlagte vindmøller vil påvirke oplevelsen af landskabets karaktergivende elementer og skalaforholdene i landskabet.

Afstandszoner
For at kunne systematisere landskabsanalysen i forhold
til vindmøllernes visuelle påvirkning er omgivelserne
til projektområdet ved Kastrup og Tiset Enge inddelt i
tre afstandszoner: en nærzone tæt ved vindmøllerne, en
mellemzone og en fjernzone. Zoneinddelingen er anvendt til at udvælge særskilte elementer i landskabet i
forhold til den visuelle påvirkning fra vindmøllerne.
Zonernes udstrækning er fastlagt på baggrund af egne iagttagelser og lignende undersøgelser af vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter.
De tre afstandszoner omkring projektområdet ved
Kastrup og Tiset Enge er vist på kort 4.1 og er, som
følger:

dem kan blive ændret eller forstyrret af de store vindmøller. Det drejer sig om byer og landsbyer, kirker og
særligt fremtrædende terrænformer.

Mellemzonen 4,5 – 10 kilometer
I mellemzonen virker vindmøllerne generelt mindre
end i nærzonen, og de virker ofte mindre dominerende,
men kan dog være det fra enkelte punkter, specielt på
grund af anlæggets størrelse. Beskueren oplever samspillet med andre vindmøller og opfatter større forskelle i vindmøllens design. Vindmøllernes størrelse kan
være svær at opfatte, idet afstanden til dem kan være
svær at vurdere.
Bevoksning og terræn er afgørende for, om vindmøllerne er synlige. Sigtbarheden spiller en stor rolle. I mellemzonen registreres større landskabselementer, hovedfærdselsårer, udsigtspunkter og eksisterende
vindmøller, som eventuelt kan opleves sammen med de
nye vindmøller.

Fjernzonen over 10 kilometer
I fjernzonen spiller terræn og sigtbarhed en afgørende rolle. Vindmøllerne vil især være synlige fra enkelte højdepunkter.
De tre zoner er indtegnet med en præcis afgrænsning
på kort 4.1, men i virkeligheden vil overgangen fra den
ene zone til den anden opleves i et mere glidende forløb, hvor vindmøllernes påvirkning gradvis ændrer sig

4.2 Eksisterende forhold

Nærzonen 0 – 4,5 kilometer

Landskabets dannelse og terrænformer

I nærzonen er vindmøllerne dominerende, enkeltheder i vindmøllens design er tydelige, og vindmøllernes størrelse i forhold til andre elementer i landskabet
fremgår klart. Sigtbarheden har meget lille betydning.
I nærzonen analyseres elementer, hvor oplevelsen af

Omkring vindmølleområdet ved Kastrup og Tiset Enge
består landskabets overordnede former af de større og
mindre morænelandskaber fra næstsidste istid, bakkeøerne og imellem dem smeltevandsdalene, slettelandskaberne, se kort 4.2.

Kort 4.1 Eksisterende forhold og afstandszoner 4,5 og 10 kilometer

Friskmark

10 km

4,5 km
Projektområde
Husstandsmølle
Vindmøller 10 - 450 kW
Vindmøller 450 - 1500 kW
Vindmøller der nedtages
i forbindelse med
projektet, 180-600 kW
Afstandszonens grænse
Højspændingsforbindelser,
mindre end 400 kV
Højspændingsforbindelse
400 kV
5 km
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Vindmølleområdet strækker sig over flere områder
med betegnelserne Tiset Kær, Kastrup Kær, Kastrup
Enge og Kastrup Fælled, se kort 4,4, der ligger i et større slettelandskab med en stor skala omkring Gelsådalen. Den store aflange sletteflade er i området syd for
Gram fugtig, og har tidligere hovedsageligt haft karakter af eng og mose, mens den østlige del er præget af
mere tørre velafvandede sandede flader. Længere mod
vest omkring Enderupskov og i området ved Stensbæk
Plantage bliver jordbunden igen sandet, og indlandsklitter og klimper vidner om et landskab, der på grund af
skovrydning og opdyrkning har været plaget af fygning
og sandflugt. Dette har i nyere tid medført plantningen
af en del plantager samt etablering af heder. Endvidere
kan man ved Enderupskov se, hvordan smeltevand og
sidenhen også Gels Å har skåret sig ind i bakkeøen og
dannet stejle erosionsskrænter. Se foto 4.1.
Selve vindmølleområdet ligger i det førhen meget
fugtige engområde omkring Kastrup Enge og Tiset
Kær. I perioden 1925 til 1944 har ådalen og engområder gennemgået flere reguleringsarbejder. Gels Å er
blevet udrettet, og der er anlagt flere grøfter og kanaler
igennem området. Området fremstår som et styret og
opdyrket, lineært opbygget kulturlandskab. Lange lige
levende hegn i nord-sydgående retning deler området
i store lineære landskabsrum med ensartet udtryk. På
tværs af bevoksningen løber de rette kanaler og vandløb. Igennem området fører to primære veje i nærmest
lige linjer gennem landskabet.
Omkring den store smeltevandsflade ligger bakkeøerne. Overgangen mellem bakkeø og smeltevandsslette
fremstår ofte markante med skråflader og skrænter, der
hæver sig over det flade landskab, se foto 4.1.
Mod syd og til dels vest ligger den relativt store Toftlund Bakkeø, der både består af mindre områder med
lerjord og ellers store områder med sandjord. Bakkeøerne afgrænser smeltevandsfladen mod syd og vest, og
specielt omkring Højrup og mod Arnum fremstår den
med tydelige terrænstigninger, der ved færdsel på selve
bakkeøen, i det flade landskab nedenfor samt i morænelandskabet mod nord opleves ganske tydeligt i landskabet, se foto 4.3.
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Foto 4.1 Ved Enderupskov oplever man de stejle skrænter dannet af smeltevand og Gels Å.

Foto 4.2 Udsigt over det flade lineært opbyggede landskab fra Gram Bakkeø.

Morænelandskab fra sidste istid, overvejende
lerbund

Mod nord afgrænses den store flade af Gram Bakkeø, der ligger som en relativ smal tunge i øst-vestgående retning mellem smeltevandsfladen og Gram ådalen. Gram Ådalen ligger som en smal lavning mellem
Gram Bakkeø og Rødding Bakkeø længere mod nord,
se kort 4.2. På bakkeøerne, specielt Gram og Rødding
Bakkeø, er der generelt meget terrænbevægelse, der er
varierende i udformningen. Landskabet veksler mellem at være blødt bølget til småbakket. Reference /1/

Morænelandskab fra sidste istid, overvejende
sandbund

Nærzonen

Kort 4.2 Landskabets dannelse
Morænelandskab fra næstsidste istid,
overvejende lerbund
Morænelandskab fra næstsidste istid,
overvejende sandbund

Klitlandskab
Hedeslette
Ekstramarginal smeltevandsfloddal
Tunneldal
Landskab med dødisrelief
Projektområdet
Reference /2/

I nærzonen er der registreret to landskabsoplevelser,
der kan blive påvirket af de planlagte vindmøller ved
Kastrup og Tiset Enge.
- For både Gram Bakkeø og Toftlund Bakkeø gælder, at det er overgangen mellem det blødt bølgede til småbakkede morænelandskab og det flade lineære landskab, der giver en særlig landskabsoplevelse. Overgangen opleves tydeligst ved færdsel
langs randen af bakkeøen, som mellem Kastrup og
Tiset samt Toftlund og Arnum, hvor man færdes i
det bakkede morænelandskab med udsigt til det flade lavtliggende landskab.
- Ved færdsel i det flade landskab i eller omkring
vindmølleområdet bliver det flade landskab afgrænset af bakkeøerne. Bakkeøerne stiger nogle steder
markant med bløde bakker, der ofte understreges
af bevoksningen på tværs af terrænstigningerne.
På grund af bevoksningen på fladen, er udsynet til
bakkeøerne dog ofte afskærmet og kan sløre oplevelsen af terrænbevægelserne.
Desuden kan oplevelsen af det særegne kulturlandskab bliver markant påvirket af vindmølleanlægget.

Mellem- og fjernzonen

Foto 4.3 Fra det flade landskab kan man opleve overgangen mellem det flade terræn og terrænet, der stiger med bløde
former, der ofte understreges af bevoksningen.

I mellemzonen er det som i nærzonen udsigten fra bakkeøerne over det faldende terræn mod fladen med bakkeø i baggrunden, der kan blive påvirket af de planlagte vindmøller. Det vil igen være fra steder på bakkeøranden, hvor man har udsigt over landskabet.
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Landskabsudpegninger

Kort 4.3 Landskabelige udpegninger

10 km

Værdifulde landskaber

Vejen Kommune

4,5 km

Tønder Kommune
Esbjerg Kommune

Bevaringslandskaber
(kun i Tønder Kommune)
Værdifuldt landskab
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Uforstyrrede landskaber

Projektområde

Kommunegrænse

Afstandszonens grænse

I Haderslev Kommune er et større sammenhængende
område udpeget som værdifuldt landskab, se kort 4.3
og kort 1.5. Udpegningen har dog et par huller i form af
et aflangt område syd for Gram samt en del af projektområdet, hvor der i dag står eksisterende vindmøller.
Omkring halvdelen af projektområdet til opstilling af
vindmøller lå inden for udpegningen, men er i et kommuneplantillæg blevet udtaget igen, som omtalt i kapitel 1, da en nærmere besigtigelse har vist, at det ikke
er et værdifuldt landskab.
Det værdifulde landskab i Haderslev Kommune følger
mod vest, syd og nord ofte kommunegrænsen. Mod vest
i Esbjerg Kommune er udpegningen mere fragmenteret, men ligger stadig i forlængelse af udpegningen i Haderslev Kommune. I Tønder Kommune er der ikke udpeget værdifuldt landskab, men i stedet bevaringslandskaber, der ligger som to områder mod syd og sydvest.
Afgrænsningen af det værdifulde landskab virker ikke altid gennemarbejdet, ligesom selve områderne inden for udpegningen fremstår mere eller mindre værdifulde. For eksempel er hullet i det værdifulde landskab syd for Gram ikke forståeligt.
I landskabet omkring projektområdet er det specielt
overgangene mellem smeltevandsfladen og de to bakkeøer mod henholdsvis nord og syd, der betyder, at
man får en landskabelig værdifuld oplevelse. Specielt
har man ved færdsel i overgangslandskabet ofte langstrakte udsigter, hvor man kan opleve overgangen til
den modsatte bakkeø. Ved færdsel på den store smeltevandsflade kan man opleve et meget kultiveret landskab
uden terrænbevægelse, der afgrænses af bakkeøerne.
Retningslinjer for de værdifulde landskaber i Haderslev Kommune:
I områder, der er udpeget som værdifuldt landskab skal
landskabshensynet tillægges stor vægt.
De værdifulde landskaber skal som hovedregel friholdes for nye tekniske anlæg, byudvikling og nye bebyggelser, der skæmmer landskabet eller forringer de
visuelle, kulturhistoriske eller oplevelsesmæssige vær-

dier. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning m.v., som
kan sløre de geologiske landskabstræk, skal undgås.
Et eventuelt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og udformes med særlig hensyntagen til landskabet. Ved placering og udformning af byggeri og anlæg,
skal der tages hensyn til de interesser, der er knyttet til
befolkningens friluftsliv, herunder offentlighedens adgang til naturområder, kyster, skove, kulturminder og
oplevelsesrige landskaber. Geologiske profiler af enestående og af særlig værdi i kystklinter og råstofgrave
skal søges holdt åbne og tilgængelige

Uforstyrrede landskaber
På tværs af kommunegrænserne til de omkringliggende
kommuner, Vejen, Esbjerg og Tønder, er der udpeget et
større uforstyrret landskab, se kort 4.3 og kort 1.5. Udpegningen er mod øst afgrænset af det markante 400 kV
anlæg i nord sydgående retning og mod vest af højspændingsanlæg ved Ribe. Udpegningen som større uforstyrret landskaber er mellem Rødding i nord og Agerskov i
syd hullet og gennemskåret på grund af byer, vindmølleanlæg og større veje samt højspændingsanlæg.
I kommunerne er der følgende retningslinjer for de
uforstyrrede landskaber:
Haderslev Kommune: Etablering af større byggerier,
større veje og større tekniske anlæg i de uforstyrrede
landskaber skal undgås.
Er etablering af sådanne anlæg nødvendig, skal de
udformes under hensyn til værdierne i det omgivende
landskab. Det gælder også i forbindelse med udbygningen og afgrænsning af byer.
Esbjerg Kommune: Større uforstyrrede landskaber skal
søges friholdt for større anlæg. Større anlæg, der ikke
kan place¬res andre steder skal søges placeret og udformet, så det i mindst mulig grad skæmmer landskabet.
Tønder Kommune: Det har ikke været muligt at finde retningslinjer for uforstyrrede landskaber i Tønder
Kommune. Det nærmeste har været strategien for landskaber, med følgende ordlyd: Tønder Kommune har
stadig områder med ro og ringe påvirkning af tekniske anlæg. Det vil kommunen lægge vægt på at bevare.

Hele projektområdet for opstilling af vindmøller i
Kastrup og Tiset Enge ligger placeret i det uforstyrrede landskab, midt mellem hullet omkring Gram og en
gennemskæring af udpegningen omkring Ribevej, Rute 179, der dog kun er udtaget af udpegningen i Tønder
Kommune, men ikke i Ribe Kommune.
Langs hele kystbåndet, øst for Haderslev, fra syd til
nord i Haderslev Kommune er et bredt bælte udpeget
som uforstyrrede landskaber. Dette skal der specielt
værnes om, ifølge Kommuneplan 2013.

Sammenfatning
Generelt er det primært oplevelsen af, at bevæge sig i
overgangen mellem de to forskellige landskabstyper
samt oplevelsen af, at kigge ud over det flade slettelandskab, der kan blive påvirket af de planlagte vindmøller.
Den visuelle oplevelse af den store flade med den
lineære opbygning kan blive påvirket af de planlagte
vindmøller, og der kan også være steder, hvor de planlagte vindmøller vil påvirke oplevelsen af de omkringliggende bakkeøer med markante terrænformer.
Vindmølleområdets placering i det udpegede større uforstyrrede landskab medfører, at der som grundregel ikke bør
opstilles vindmøller i området, hvis retningslinjer fra Kommuneplan 2013 fra Haderslev Kommune skal overholdes.
Visualiseringer og efterfølgende vurderinger skal
derfor i høj grad have fokus på den visuelle påvirkning
af de landskabelige udpegninger, både det større uforstyrrede landskab og de værdifulde landskaber udenfor vindmølleområdet. Det vil i kapitel 4.6 blive vurderet, hvilken betydning vindmøllerne har på de konkrete landskabelige værdier i området, og ud fra dette
konkluderet, om det kan anbefales, at opstille vindmøllerne på trods af de landskabelige udpegninger.

Bevoksning

hovedsageligt bevokset med mindre sammenhængende
bevoksninger og levende hegn, hvilket på afstand er med
til at understrege terrænet, men også kan virke slørende.
I nærområdet omkring vindmølleområdet har landskabet en anden karakter med kun få mindre sammenhængende bevoksninger. Dog sker der en forandring i
bevoksningen mod vest, hvor der er mere bevoksning
og flere mindre sammenhængende bevoksninger, hen
mod den store Stensbæk Plantage. Ved Tiset Hede er der
skovbyggelinje omkring et større område, der består af
fragmenterede områder med bevoksninger og mindre
skove. Bevoksningen består i den østlige del primært
af nåletræer. Der er ikke noget egentlig skovbryn med
en visuel værdi da afgrænsning af skovkanten sker ved
nåletræernes afslutning og tilstødende markparceller eller Engvej. Se kort 4.3A samt foto 4.4.
I selve området Kastrup og Tiset Enge er de levende
hegn, der skaber læ omkring de dyrkede marker den
primære bevoksning. De levende hegn inddeler området i aflange rum, der hovedsageligt ligger i nord-syd
gående retning. Bevoksningen tilfører hermed landskabet en markant lineær struktur.

Nærzonen
Den specielle lineære struktur og rummelighed der er i
engene, hvor projektområdet ligger, opleves både i selve
området og ved udsigter over landskabet fra bakkeøerne.
Det er vurderet, at oplevelsen af de levende hegns opdeling af landskabet kan blive påvirket af vindmøllerne, men
at det lokale landskab er robust overfor tekniske anlæg.

Mellem- og fjernzonen
I mellem- og fjernzonen vil plantager og skove ofte sløre for synligheden af vindmøllerne, men der er ikke registreret lokaliteter med markante bevoksninger, som
kan blive påvirket af de planlagte vindmøller.

Generelt er landskabet i denne del af landet præget af en
del plantager og skove, der både ligger på bakkeøerne og i
det flade slettelandskab. Den smalle Gram Bakkeø er dog
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Sammenfatning
Der er registreret en større lokalitet i nærzonen, selve
vindmølleområdet, hvor den eksisterende bevoksning
er med til at give landskabet karakter. Det er undersøgt og vurderet i afsnit 4.6, om oplevelsen af bevoksningens betydning for landskabets karakter bliver påvirket af de planlagte vindmøller. Det er dog også vurderet, at landskabet har en robust karakter i forhold til
tekniske anlæg.
Det er ud fra besigtigelse og foto vurderet, at der ikke
vil være en visuel påvirkning af skovbryn ved bevoksninger med skovbyggelinje vest for vindmølleområdet.

Bebyggelse
Overordnet set er der flere forskellige slags bebyggelser i området omkring Kastrup og Tiset Enge. Der ligger nogle få byer og en del større og mindre landsbyer. I det åbne land består bebyggelsen primært af gårde og boliger, som enten ligger frit eller mere samlet i

mindre bebyggelse og små landsbyer. Derudover er der
langs enkelte veje nord og syd for området strækninger,
hvor boliger og gårde ligger tættere sammen i grupper.
Ved besigtigelse af bydannelserne er det undersøgt,
om der er udsigtslinjer fra de ydre bygrænser i retning
mod vindmølleområdet, og om vindmøllerne ved Kastrup og Tiset Enge kan påvirke oplevelsen af byernes
visuelle sammenhæng med det omgivende landskab.

Nærzonen
Inden for vindmølleområdets nærzone ligger der flere
byer og mindre landsbyer, som kan blive visuelt påvirket af vindmøllerne. Se kort 4.1.
- Gram, der ligger omkring tre kilometer nord for vindmølleområdet, er den største by inden for nærzonen.
Byen ligger lavt ved den nordligste rand af Gram
Bakkeø. Nord om byen løber Gram Å. Syd for byen ligger et erhvervsområde, der er afskærmet af
høj bevoksning mod byen. Der er registreret en enkelt vejstrækning i byens sydøstlige del, hvor der
er åbent mod vindmølleområdet. Ellers er der ikke

Kort 4.3A Skovbyggelinje

ENGVEJ

1

2

3
Vindmølle
Skovbyggelinje
Fotopunkt
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Foto 4.4 Nåleskov med Skovbyggelinje vest for Engvej

udsigt over landskabet på grund af erhvervsområde og terrænet, som stiger mod syd.
- Friskmark er en mindre samling af gårde og huse,
der ligger på begge sider af Rute 24, Haderslevvej,
sydøst for Gram. De fleste boliger er omgivet af bevoksning, men fra Haderslevvej og de mindre sideveje, der fører til boligerne, er der åbent med udsyn til alle side.
- Kastrup er en mindre landsby, der ligger omkring en
kilometer nordøst for vindmølleområdet. Landsbyen ligger på kanten af Gram Bakkeø, og fra grænsen af byen er der delvist udsigt over landskabet.
Der er ikke registreret boliger med direkte udsigt
over landskabet. På grund af nærheden til de planlagte vindmøller, som kan ses fra udkanten af byen, er det dog sandsynligt, at der kan blive en visuel påvirkning.
- Ålkær er en mindre samling af huse og gårde omkring
tre kilometer øst for vindmølleområdet. Boligerne
er omgivet af tæt bevoksning, som også lukker for
udsyn ved færdsel på vejene.

- Åbøl er en lille landsby omkring fire kilometer sydøst for vindmølleområdet. Alle boliger er omgivet
af tæt bevoksning, og der er ikke udsyn over landskabet fra landsbyen.
- Ørderup er en mindre samling af gårde og huse, der
ligger på kanten af Toftlund Bakkeø, omkring 3,5
kilometer fra vindmølleområdet. Boligerne er omgivet af en del bevoksning, men der kan være delvis udsigt over landskabet fra haver og veje.
- Stenderup er ligeledes en samling af huse og gårde,
der ligger på kanten af Toftlund Bakkeø, omkring
2,5 kilometer mod syd. Der kan fra haver og veje
være delvis udsigt over landskabet, hvor vindmøllerne vil blive synlige.
- Højrup er en mindre landsby bestående af gårde og
huse omkring tre kilometer sydvest for vindmølleområdet. Byen ligger højt placeret i landskabet.
Terrænet falder markant ned mod det flade slettelandskab, og det er vurderet, at der fra haver og
specielt overetager på boliger vil være udsigt over
hele det samlede vindmølleområde. Boligerne ligger primært enkeltvis på begge sider af den gen-

nemgående vej, rute 179, og imellem huse og haver
kan man se brudstykker af den vidtstrakte panoramaudsigt, og dermed vil der også være mulighed
for at se hele eller dele af vindmølleanlægget.
I den nordvestlige udkant af Højrup ligger Højrup
Kirke, der har en markant beliggenhed på kanten
af Toftlund Bakkeø.
- Arnum er en lokalby omkring tre kilometer vest for
vindmølleområdet. Der er ikke registreret steder
fra de største veje i landsbyen, hvor der er udsigt
over landskabet, men der ligger boliger i den østlige del af byen, der har forholdsvis åbne haver. Fra
haver og mindre veje i den østlige del af byen er det
muligt at vindmøllerne vil blive synlige. Fra nordøstlige udkant af byen er der udsigt over det flade
slettelandskab og overgangen til Toftlund Bakkeø,
som herfra fremstår markant, idet man har udsigt
til terrænstigningen omkring Højrup
- Tiset er en mindre landsby, der ligger knap 1,5 kilometer nordvest for vindmølleområdet. Boligerne
ligger hovedsageligt langs Kongevej samt i et mindre område i den nordvestlige del af landsbyen. Ved

færdsel på Kongevejen er der nærmest lukket for
udsyn til omgivelserne, og der er ved besigtigelse
ikke fundet steder, hvor der er åbent mellem husene. Fra åbne haver syd for vejen kan vindmøllerne
dog blive synlige. Dog vil en mindre skovbevoksning sydøst for landsbyen skærme for udsyn til en
del af vindmølleanlægget.

Mellem- og fjernzonen
Fra bydannelserne i mellem- og fjernzonen vil afstanden til det planlagte vindmølleprojekt samt terræn og
bevoksning betyde, at der generelt ikke vil være en visuel påvirkning.
Fra Toftlund er det muligt, at dele af vindmølleanlægget vil være synligt fra den nordlige udkant af byen.
Enderupskov er en mindre samling af gårde og huse, der ligger på den sydvestligste kant af Gram Bakkeø, hvor terrænet falder mod Gels Å. Enkelte boliger
længst mod øst er orienteret mod udsigten over ådalen
og smeltevandslandskabet. Herfra kan oplevelsen af udsigten blive påvirket af det planlagte vindmølleprojekt.
Terræn og bevoksning skærmer for udsigten fra de fleste boliger og fra vejen gennem landsbyen.

Sammenfatning
Der er flere mindre bysamfund i vindmølleområdets
nærzone, hvor udsigten kan blive påvirket af de planlagte vindmøller. Det drejer sig om Kastrup, Ørderup, Stenderup, Højrup, Arnum og Tiset. Endvidere er det med visualiseringer undersøgt, om det er muligt at se vindmøllerne fra udkanten af Gram. I mellemzonen er der registret udsigtspunkter ved Enderupskov og Toftlund, hvorfra man kan se langt i retning mod Kastrup og Tiset Enge. I afsnit 4.6 er det vurderet, om de planlagte vindmøller ved Kastrup og Tiset Enge vil påvirke udsigten fra byerne. Der er ikke registreret nogen udsigtspunkter, hvor
de planlagte vindmøller vil påvirke oplevelsen af byernes visuelle sammenhæng med det omgivende landskab.
Foto 4.5 Boligkvarter i den sydvestlige del af Gram. Bevoksning skærmer for udsyn mod syd.
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Tekniske anlæg
Infrastruktur

Det er undersøgt, om der er tekniske anlæg, som præger landskabets karakter, og som, for vejenes vedkommende, giver udsigt til vindmøllerne for mange færdende.
Veje
Fra alle større veje på bakkeøerne vil der være åbne
strækninger med udsigt over landskabet, og på grund
anlæggests størrelse vil det formentlig ofte være synligt.
Fra Ribevej/Højrupvej, rute 179, mellem Toftlund
og Højrup er der udsigt over det flade landskab. Specielt ved kørsel i nordlig retning vil man være orienteret mod vindmølleområdet. Fra Gabøl mod Kastrup
via Ribevej/Haderslevvej, rute 24, er kørselsretningen
orienteret imod vindmølleområdet, og her kan være en
visuel påvirkning, der vil være større end fra de eksisterende vindmøller. Se kort 4.1.
Fra Toftlundvej, rute 449, der går gennem vindmølleparken, vil der helt sikkert være en visuel påvirkning.
Højspændingsforbindelser
Mellem Spandet og Gram løber en 60 kV luftledning,
der passerer den nordvestlige del af det planlagte vindmølleområde.
Derudover passerer 400 kV højspændingsforbindelse mellem Kassø og Tjele mod øst omkring Gabøl. Højspændingsforbindelsen er under udskiftning og de traditionelle gittermaster er udskiftet med EAGLE masten
med to traverser, se foto 4.6. Omkring Skrydstrup Lufthavn er ledningsanlæggene afmærket af hensyn til lufttrafikken med rød og hvid farve i toppen af masterne
samt med store kugler på ledningerne. Højspændingstracéet fremstår markant og dominerende, og præger det
omkringliggende landskab i høj grad.

på syv lokaliteter som vist i tabel 4.1 og på kort 4.1. I
forbindelse med realisering af projektet vil 17 af de 21
vindmøller i nærzonen blive nedtaget, og der vil dermed
udelukkende være en gruppe på tre vindmøller tilbage
vest for Højrup samt en husstandsmølle ved Sydvejen.
Tabel 4.1 viser desuden, hvornår vindmølleanlæggene er opført. Moderne vindmøllers gennemsnitlige levetid er 20 – 30 år. Når de eksisterende vindmøller bliver nedtaget, kan de ikke udskiftes med nye og større
vindmøller ifølge Haderslev Kommunes vindmølleplan.
Andre vindmølleområder
Det nærmeste udlagte vindmølleområde i Haderslev
Kommune er rammeområde 12.40.TA.03 - Nybøl, der
ligger vest for Gram omkring 3,5 kilometer nord for
vindmølleområdet ved Kastrup og Tiset Enge. Området
er udlagt til 4-8 vindmøller med en totalhøjde mellem
120- 152 m. Vindmølleområdet er i denne VVM-redegørelse ikke yderligere behandlet eller visualiseret, da
der ikke er planlægning igang for området.
Byrådet i nabokommunen Vejen Kommune har i marts
2015 besluttet, at der ikke arbejdes videre med Kommuneplantillæg 5 (Vindmølleplanen) til Kommuneplan 2013, og
der er ikke udlagt rammeområder til nye vindmøller i den eksisterende kommuneplan i nærheden af Haderslev Kommune.

Tabel 4.1 Eksisterende vindmøller i nærzonen
Opført

Antal Afstand

Lokalitet

Effekt

Totalhøjde

1997*

8 stk.

0 km

Kastrup
Enge

600 kW

70 m

2000*

3 stk.

ca. 2 km

Kastrup

600 kW

70 m

1987*

1 stk

ca. 0,5 km

Sydvejen

160 kW

41,5 m

1997*

1 stk.

ca. 0,5 km

Gelsåvej

600 kW

63,5 m

1988*

2 stk.

ca. 0,5 km

Gelsåvej

180 kW

41,5 m

1989*

2 stk.

0 km

Sydvejen

180 kW

41,5 m

2x2000
1x1999

3 stk.

ca. 3,4 km

Højrup

2x800 kW
1x660kW

68-71
m

1 stk.

0,7 km

Husstandsmølle ved
Sydvejen

6 kW

22,1 m

* Nedtages ved realisering af projektet

Kommunegrænsen til Esbjerg Kommune løber 5-6
kilometer vest for det planlagte vindmølleområde. Esbjerg Byråd har i oktober 2014 vedtaget Kommuneplanændring nr. 2013.03 til Kommuneplan 2014-2026, der

Eksisterende vindmøller
Inden for nærzonen på 4,5 kilometer fra Kastrup og Tiset Enge er der i alt 21 eksisterende vindmøller fordelt
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Foto 4.6 Højspændingsforbindelsen Kassø - Tjele uder udskiftningen. Til højre ses Eagle masten, der erstatter gittermasten til venstre. Foto taget mod nord vest for Nustrup. .

udpeger egnede områder til opsætning af vindmøller.
Alle tre områder ligger med god afstand til vindmølleområdet i Kastrup og Tiset Enge.
Kommunegrænsen til Tønder Kommune ligger bare
0,5-1 kilometer syd for det planlagte vindmølleområde,
hvor den følger den sydlige bred af Gels Å. Det nærmeste udlagte vindmølleområde i Kommuneplan 20092021 er området øst for Toftlund, hvor der i dag står
seks 1,3 MW-vindmøller, se kort 4.1. Reference /3-5/

Sammenfatning
Der er flere tekniske anlæg i form af de eksisterende vindmøller i nærområdet samt de store højspændingsforbindelser i den østlige del af mellemzonen. Nærzonen er dog
ikke et landskab, der er stærkt præget af tekniske anlæg.
Afstanden mellem de planlagte vindmøller ved Kastrup og Tiset Enge og de tre eksisterende ved Højrup
er mindre end 28 gange totalhøjden, og det er visualiseret og vurderet i afsnit 4.6, om det samlede udtryk er
landskabeligt ubetænkeligt.
I afsnit 4.6 er det blandt andet også vurderet, om de
planlagte vindmøller ved Kastrup og Tiset Enge fremstår som et særskilt anlæg i de områder og standpunkter,
hvor man i samme synsfelt kan se både planlagte og eksisterende vindmølleanlæg. Da en stor del af de nærmeste eksisterende vindmøller vil blive nedtaget i forbindelse med projektet, vil de nye vindmøller sjældent blive oplevet i samspil med andre eksisterende vindmøller.
Herudover er det vurderet, om der er punkter i landskabet, hvor højspændingsforbindelserne ses i sammenhæng med vindmøllerne, og hvilken betydning det har
for oplevelsen af landskabet.

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

Registreringen og landskabsanalysen af de kulturhistoriske elementer ved Kastrup og Tiset Enge omfatter
kirker i mølleområdets nærzone, fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger.

Kulturmiljøer
Ifølge Haderslev Kommuneplan 2013 er et mindre område nord for Kastrup udpeget til fortidsmindeområde.
Ifølge Kulturstyrelsens Centralregister, Fund og Fortidsminder, er her en mindre samling af ikke fredede
fortidsminder med spor efter menneskelig påvirkning i
form af spor fra blandt andet affaldspladser, gravpladser og huse.
Nærmeste kulturmiljø ligger nordøst for Gram i forbindelse med Gram Slot og mellem Gels Å og Stensbæk
Plantage syd for Enderupskov. Dette område er også
udpeget som kulturlandskab. Se kort 4.4. Reference /6/

Kirker i nærzonen
For at sikre de danske kirker og deres nærmeste omgivelser er der i Naturbeskyttelsesloven fastsat en kirkebeskyttelseszone omkring nogle kirker i Danmark.
Derudover er der i Kommuneplan 20013 for Haderslev
Kommune ved mange kirker udlagt kirkelandskaber,
der består af indblikszoner og baggrundszoner.
Beskyttelseszonen og kirkelandskaberne skal forhindre, at den visuelle oplevelse af kirkerne bliver forstyrret
af nye indgreb - såsom nyt byggeri og tekniske anlæg.
De kirker, som ligger i vindmølleområdets nærzone,
er kirkerne i Gram og Højrup. Vindmøllerne opstilles
udenfor udpegning af kirkelandskaberne. Se kort 4.4.
Gram Kirke
Gram Kirke ligger knap fire kilometer nord for projektområdet i den midtvestlige del af Gram. Kirken består
af romansk kor og skib, men i sengotisk tid er der tilføjet tårn med indvendig våbenhus. Korforlængelse stammer fra renæssancetiden. Kirken er opført af granitkvadre, munkesten og genbrugskvadre, men fremstår
i dag hvidkalket med blytækt tag. Kirkegårdens vest-

Foto 4.7 Gram Kirke

lig og sydvestlige del er afskærmet af tæt bevoksning,
mens der syd for den sydøstlige del står spredte træer
i et bredt græsbælte mellem vej og kirkegård. Fra kirkegårdens nordøstlige del er der udsigt mod nord over
Gram Ådalen til Storskov. Byen og bevoksning skærmer for udsyn mod syd mod vindmølleområdet.
Kirkens tårn kan opleves fra nærmeste veje nord og
vest for kirken.
Højrup Kirke
Højrup Kirke er en mindre kirke, der ligger cirka tre kilometer sydvest for vindmølleområdet lidt nordvest for
landsbyen Højrup. Kirken er oprindelig bygget i senromansk stil, men er suppleret med tårn i gotisk tid. Kirken
er bygget af granit, rhintuf, granitkvadre, munkesten og
kampesten, men fremstår i dag hvidkalket med blytækt tag.
Højrup Kirke har en markant beliggenhed. Kirken og
landsbyen Højrup ligger på kanten af Toftlund Bakkeø.
Overgangen mellem bakkeø og hedeslette er her meget
markant, med tydelige erosionsskrænter og et terræn der
når op på 53 meter over havets overflade nord for kirken. Kirkegården er omkranset af buske og høje træer,
og der er derfor ikke direkte udsyn til det omkringliggende landskab fra kirkegården. Dog er der i det nordøstligste hjørne af kirkegården en åbning i bevoksningen, og herfra har man fra et kort stykke af stien langs
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Signaturer til kort 4.4

Kort 4.4 Kirker og Kultur
Gram Kirke

Ny vindmølle
Fredet gravhøj og
fortidsmindebeskyttelseslinje
Kirke og kirkebyggelinje

Fortidsmindeområde
Kulturmiljøer
Beskyttede sten- og
jorddiger
Vandrestier
Cykelrute

Kirkelandskaber

Mål:

Afstandszone 4,5 km
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Højrup Kirke
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Fortidsminder og arkæologi

Foto 4.8 Højrup Kirke

stengærdet udsigt mod nord over Tiset Kær og Kastrup
Enge. Uden for det sydøstligste hjørne af kirkegården
er der et lille plateau og udsigtssted med et borde- og
bænkesæt, hvor der er udsigt over det flade landskab.
Fra det omkringliggende landskab opleves kirken fra
vest, nord og øst. Fra det flade landskab mod nord er
kirken punktvis synlig, men bliver ikke oplevet specielt
markant. Dog har man på en strækning på Kastrupvej
kirken lige i vejens sigtelinje.
Fra Gram Bakkeø er det hovedsageligt fra Udsigtsvejen, at man oplever kirken i landskabet. Også her er det
punktvis, men der findes flere steder, hvor kirken ligger tydeligt placeret i landskabet. Det gør den specielt,
fordi højdedraget ,den er placeret på, fremstår markant.
Afstanden til kirken og den brede panoramaudsigt betyder dog, at kirken som kulturelement ikke får en specielt fremtrædende position. Reference /1/.

Af fortidsminder i det danske landskab er det fortrinsvis gravhøje, der er synlige og til tider fremtrædende,
mens øvrige arkæologiske spor og genstande som regel
ikke fremtræder som synlige spor i landskabet.
Som det fremgår af kort 4.4, er der i området ved Kastrup og Tiset Enge stort set ikke synlige spor af menneskelig aktivitet i de fugtige engarealer, der før de blev
drænet via de mange vandløb, ikke har kunnet bruges til
andet end afgræsning. Engene har dog været en god nabo til den langt mere attraktive Gram Bakkeø, der bærer
tydeligt præg af tidlig beboelse, idet man her ser et stort
antal af beskyttede sten og jorddiger samt flere gravhøje.
Inden for vindmølleområdets afgrænsning er der ikke registreret nogen fredede fortidsminder. De nærmeste synlige gravhøje, er fire gravhøje, der ligger på eller omkring Brøndlundgård Planteskole omkring en
kilometer øst for vindmølleområdet. Tre af gravhøjene
fremstår tydeligt, og bliver oplevet ved færdsel på planteskolens jorde eller vejen gennem. Fra Sanddallundvej

Kort 4.5 Væsentlige fortidsminder

Beskyttede sten- og jorddiger
Der ligger et enkelt beskyttet jorddige, øst for tilkørselsvejen til vindmølle nummer 35, se kort 4.5. Vejen
er placeret i en sådan afstand, at jorddiget ikke bliver
berørt. Hvis det beskyttede dige alligevel skulle blive
beskadiget i anlægsfasen, skal det etableres igen. Oven
på diget vokser i dag et levende hegn.

oplever man tydeligt den ene gravhøj, der ligger op ad
et levende hegn i udkanten af en dyrket mark og bliver
oplevet i et veldefineret rum. Oplevelsen af gravhøjen
bliver på den måde ikke forstyrret af de otte eksisterende vindmøller, der er synlige over bevoksningen. De
øvrige gravhøje ligger omkranset af eller i nærhed til
planteskolens beplantning og fremstår derfor ikke som
markante elementer fra det omkring liggende landskab.
Ifølge arkæologisk udtalelse fra Museum Sønderjylland er der inden for området registreret to væsentlige fortidsminder, der fremgår af kort 4.5. Det nordligste
består af fund af flinteøkse fra bondestenalderen og det
sydligste fund er en lille slibesten af sandsten. Disse fortidsminder skal ifølge Museumsloven udgraves, hvis de
berøres af anlægsarbejdet. Museet anbefaler, at der gennemføres en frivillig forundersøgelse med henblik på at
lokalisere disse fortidsminder. Desuden beskrives det, at
man af erfaring ved, at der ved jordarbejde tæt ved vandløb generelt kan være risiko for at træffe spor efter bopladser eller lignende. Det er Museets vurdering, at der
er risiko for at træffe væsentlige jordfaste fortidsminder

2

Væsentlige fortidsminder hvor
der er gjort fund
Beskyttede sten- og jorddiger
Vindmølle
Adgangssvej, eksisterende
der udvides og forstærkes
Adgangssvej, Nyanlægges
Arbejdsareal
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ved anlægsarbejdet på området. På baggrund af dette anbefaler Museet en frivillig forundersøgelse inden anlægsarbejdet går i gang. Da arealet overstiger 5.000 m2, skal
udgifterne til forundersøgelse, jævnfør Museumslovens
§ 26.2, afholdes af bygherre. Reference /7/.
Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse
på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet,
anbefales det bygherren at kontakte Museum Sønderjylland på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Bygherren bedes under alle omstændigheder kontakte Museum
Sønderjylland i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på arealet.

Sammenfatning
Fortidsmindeområdet nord for Kastrup indeholder ikke synlige kulturhistoriske spor, som kan blive påvirket
af det planlagte vindmølleprojekt ved Kastrup og Tiset
Enge. Kulturmiljøet omkring Gram Slot bliver ikke påvirket visuelt af det planlagte vindmølleprojekt, da det
er vurderet, at vindmøllerne ikke vil være synlige fra
området på grund af afstand, terræn og afskærmende
elementer. Det er muligt at vindmøllerne vil være synlige fra den østlige del af kulturmiljøet syd for Enderupskov, men fra området er der ikke direkte udsigt i
retning mod vindmølleområdet.
Fra Gram Kirke er der ikke udsyn i retning mod
vindmøllerne, og kirkens placering i terrænet og den
omkringliggende bevoksning betyder, at kirken kun er
synlig fra nærmeste veje.
Der er registreret flere steder, hvorfra Højrup Kirke
bliver oplevet i landskabet, og hvor oplevelsen af den
kan blive påvirket af de planlagte vindmøller ved Kastrup og Tiset Enge. Påvirkningen af kirken er blevet
yderligere behandlet i et mindre notat, som Haderslev
Kommune er i besiddelse af. Reference /8/. Konklusionen i dette notat er i overensstemmelse med beskrivelser og vurderinger i VVM-redegørelsen.
Udsigten fra kirkegården ved Højrup Kirke er begrænset, men uden for kirkegårdens mure er der et opholdssted, der er orientret mod udsigten over det flade
landskab med vindmølleområdet.
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I afsnit 4.6 er det vurderet, om vindmøllernes visuelle påvirkning vil forstyrre oplevelsen af Højrup Kirke som kulturhistorisk element og om vindmøllerne vil
påvirke udsigten fra området omkring kirken.
På kanten af vindmølleområdet ligger et enkelt beskyttet dige, hvor en tilkørselsvej vil passere parallelt med
diget. Hvis diget skulle blive beskadiget under anlægsarbejdet, skal det reetableres efter arbejdet er afsluttet.
I selve vindmølleområdet er der ingen synlige gravhøje, som kan blive påvirket af de planlagte vindmøller ved Kastrup og Tiset Enge. Gravhøjene øst for området fremstår ikke som markante fra det omkringliggende landskab, og muligheden for at opleve dem som
de fremstår i dag, vil ikke blive ændret.
Museum Sønderjylland anbefaler, at der laves forundersøgelse ved de to registrerede fortidsminder samt
områder der berøres af anlægsarbejdet med vindmøllerne.

Sammenfatning

Rekreative interesser

Overordnet karakterinddeling

De rekreative interesser i nærzonen knytter sig primært
til kanosejlads på og fiskeri i Gels Å samt vandre- og
rideture i og omkring Stensbæk Plantage.
Ved færdsel på eller langs Gels Å er der åbent, og
hele eller dele af vindmølleanlægget vil formentlig ofte være synligt, og syd for vindmølleområdets østlige
del er man helt tæt på vindmøllerne.
De åbne hedeområder i Stensbæk Plantage er omgivet af skov i retning mod vindmøllerne ved Kastrup og
Tiset Enge, og ved færdsel i området fremstår det lukket og uden udsyn til det åbne land øst for.
Mellem Stensbæk Plantage og Tiset finder man endvidere en mindre vandrerute 'Spor i landskabet'. I den
østlige del af ruten færdes man ofte i områder med tæt
skærmende bevoksning, men det er dog muligt, at vindmøllerne kan være synlige fra en del af ruten.
Kongevej indgår som en del af en cykelrute, og her
passerer man den vestlige del af vindmølleanlægget
omkring 1,2 kilometer vest for området. Vandre- og
cykelruter fremgår af kort 4.4.

På baggrund af besigtigelse og kortanalyser af overornede terrænformer og landskabets dannelse er et større
landskabsområde omkring Kastrup og Tiset Enge inddelt i fire hovedområder, med hver deres karakteristika.
Farven på områdets titel korresponderer med farven på
signatur på kort 4.6 og fotos 4.9 – 4.12.
1. Bakkeø. Mosaiklandskab, hvor terrænet veksler
mellem blødt bølget til småbakket. Her er en del
plantager, skove og større og mindre sammenhængende bevoksninger.
2a. Fladen. Intensivt dyrket landbrugslandskab. Lineært opbygget landskab med lange lige hegn i nord
sydgående retning, lige udrettede vandløb samt lange lige gennemgående veje.
2b. Fladen. Mindre intensivt dyrket bestående af plantager, hede og et mere snoet åforløb med omkringliggende bevoksning samt dyrkede marker. Dog samtidig med en del lige hegn i nord sydgående retning.

Det vil specielt være oplevelser i forbindelse med Gels
Å, der vil blive påvirket af de planlagte vindmøller ved
Kastrup og Tiset Enge. Derudover kan der være lokale naturoplevelser i området, der kan blive påvirket.
I afsnit 7.6 er det vurderet om de planlagte vindmøller vil påvirke oplevelsen af de rekreative interesser i området.

4.3 Landskabelig analyse

Landskabets karakter er et resultat af mængden af og
samspillet mellem landskabselementerne, som er beskrevet i de forudgående afsnit. Det drejer sig om terræn, bevoksning, bebyggelse, tekniske anlæg, kulturhistoriske elementer og rekreative interesser.

3. Overgangslandskab. Overgangen mellem det flade terræn og bakkeøerne, hvor terrænformerne kan
fremstå mere eller mindre markante.
4. Ådal. Ådalen omkring Gram Å ligger som en markant lavning mellem Gram Bakkeø og Rødding
Bakkeø.

Kort 4.6 Overordnede karakterer
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I det nærmeste område omkring Kastrup og Tiset Enge
er landskabets karakter hovedsageligt defineret af terrænet og de geologiske forhold, og her ser man hovedsageligt tre karakteristiske landskabstyper.
- På selve den store flade er der variationer i landskabets karakter. Langt den største del af fladen fremstår som beskrevet tidligere som et styret og opdyrket, lineært opbygget kulturlandskab med jordbrug, der er opdelt af lange lige levende hegn og lige
vandløb. Mod vest og sydvest forandrer landskabet
sig, og der bliver flere mindre bevoksninger samt
nogle større bevoksninger i området ved Tiset Hede. Desuden fremstår Gels Å i dette område mere værdifuld, idet der ofte er mere bevoksning og
marker med engagtig karakter omkring den. Forandringen i landskabet opleves hovedsageligt vest for
Engvej, der ligger mellem Toftlundvej og Kongevej, og i landskabet omkring Gels Å frem til Toftlundvej, se foto 4.13 og 4.15 samt kort 4.7.
- På bakkeøerne ligger byer og boliger i det åbne land
placeret. Landskabet er i høj grad et mosaiklandskab, bestående af bevoksninger og forskellige former for jordbrug. De levende hegn er stadig ofte i
nord-sydgående retning, men landskabet er opbygget med en forskelligartet struktur.
- I overgangslandskabet langs bakkøerandene oplever man ofte de mere eller mindre markante terrænformer, der også ofte kan opleves fra fladen.
Kort 4.7 fortæller tydeligt, at beboelse ligger på bakkeøerne, mens den store flade dyrkes intensivt, hvor det
er muligt. I den vestlige del af fladen er der mere blandet
bevoksning, og her finder man rekreative muligheder.
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Foto 4.9 1. Bakkeø Fra Toftlund Bakkeø, hvor man ofte oplever et mosaiklandskab.

Foto 4.10 2a. Fladen. Det store flade landskabsrum, der er lineært opbygget med lange
lige levede hegn omkring de store dyrkede marker, opleves ofte fra randen af bakkeøen.

Foto 4.11 2b. Fladen. Den vestlige del af fladen er mindre intensivt dyrket og med større og mindre bevoksninger.

Foto 4.12 3. Overgangslandskab. Fra randen af bakkeøen oplever man terrænforholdene samt den forskellige brug af jorden på fladen og på bakkeøen.
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markant det opleves. Fed er mest
markant

Landskabets sårbarhed
Landskabets sårbarhed afhænger af landskabets skala
og mængden af synlige historiske, geologiske og naturmæssigt værdifulde elementer.
På baggrund af registreringen og landskabsanalysen er det vurderet, at de sårbare steder ved Kastrup og
Tiset Enge primært er, hvor man oplever overgangene

Kastrup

Engvej

ge
vej

Tiset

j
Toftlundve

Landskabets skala er en afgørende faktor for en harmonisk indpasning af de planlagte vindmøller. Jo større skala, jo bedre indpasning.
Ved Kastrup og Tiset Enge er det store flade landskabsrum generelt præget af en lineær opbygning med
store åbne marker inddelt af levende hegn og gennemgående lige vandløb samt snorlige veje.
Markernes størrelse og åbenhed betyder, at man de
fleste steder enten kan se langt og dermed opleve store dele af landskabet, eller man bevæger sig fra det ene
store ensartede rum til det andet afgrænset af de levende hegn. Landskabet er et fladt storskalalandskab. Fra
overgangene til bakkeøerne, hvor man har udsigten over
det flade landskab, oplever man også den store skala i
landskabet. I overgangene begynder man dog at bevæge
sig i et landskab, der på bakkeøerne ofte har en mindre
skala. Bakkeøerne er mere varierende i skalaforhold. På
Gram bakkeø finder man ofte et landskab der har en mellemstor skala specielt omkring Gram og vest for Gram.
Hvor man kan se langt og med udsigt, har landskabet
ofte en større skala. På Toftlund Bakkeø er der områder med store åbne landskabsrum eller større plantager
og skove, og her har landskabet ofte en stor skala. Mod
sydvest, hvor terrænet falder mod nord, og der er langstrakte udsigter i den retning, kan man opleve landskabets store skala både på bakkeøen og på den store flade.
På grund af terrænet er udsigtsmulighederne varierende i alle retninger, og da terrænet varierer mellem at være åbent og let bølget til storbakket og småbakket med
mere bevoksning, er skalaforholdet også her varierende.

Gram

Kort 4.7 Landskabets karakterer
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Foto 4.13 Hvor Toftlundvej krydser Gels Å kan man opleve variationen i landskabet.
Mod øst, som på dette foto, fremstår landskabet som på størstedelen af fladen.

Foto 4.14 Det flade lineære landskab set fra Toftlundvej mod nord.

Foto 4.15 Udsigt mod vest hvor Toftlundvej krydser Gels Å. Her oplever man et landskab med lidt mere landskabelig værdi. Det flade landskab afsluttes af Toftlund Bakkeø,
der hæver sig i baggrunden.

Foto 4.16 Overgangslandskabet på randen af Gram Bakkeø.
Terrænet falder mod fladen og på den anden side oplever
man Toftlund Bakkeø, der hæver sig over fladen.
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mellem de to landskabstyper - fladt terræn og bakkeø.
Skalaen er for det meste stor, men både de geologiske
og de kulturelle spor træder ganske tydeligt frem, specielt i disse overgangslandskaber. Dele af overgangslandskaberne kan både opleves fra det lave terræn og
fra dele af randzonerne på bakkeøerne, hvor der er udsigt over det faldende terræn eller terrænstigningen på
den modsatte bakkeø. Bortset fra de steder, hvor overgangen er noget særligt og dermed sårbar, er det generelt et robust landskab, man finder omkring Kastrup
og Tiset Enge, både det store flade slettelandskab og
bakkeøerne.

Uforstyrrede landskaber
Områder, der er udpeget som større uforstyrrede landskaber er besigtiget med henblik på at undersøge, om
de vil blive visuelt påvirket af de planlagte vindmøller
i Kastrup og Tiset Enge. Se kort 4.8.
Indenfor den landskabelige udpegning opleves landskabet ikke lige uforstyrret over det hele. For at give

et bedre overblik over, hvor landskabsoplevelsen kan
blive påvirket af de planlagte vindmøller, er der lavet
en overordnet inddeling af landskabet. Inddelingen er
foretaget ud fra tre kategorier, der definerer landskabets
grad af uforstyrrethed. Her er der kigget på oplevelsen
af landskabet, og i hvilken grad det er påvirket af tekniske elementer som vindmøller, master af forskellig
slags, samlede bebyggelser og byer samt mængde og
synligheden af landbrugsbygninger som siloer og store driftsbygninger. Inddelingen er lavet på baggrund af
den nuværende oplevelse af landskabet, og der er ikke
taget hensyn til fremtidig planlægning. Overgangen er
givetvis mere flydende end angivet på kortet.
Kategori 1: Landskabet er uforstyrret, idet man inden
for større eller mindre områder, kan færdes uden at opleve tekniske elementer.
Kategori 2: Landskabet er påvirket af tekniske elementer i større eller mindre grad, hvilket betyder, at inden
for det markerede område, er graden af uforstyrrethed
varierende.

Kategori 3: Tekniske elementer og bebyggelser opleves ofte i landskabet. Landskabet opleves ikke umiddelbart som uforstyrret.
Analysen viser, at landskabet i nærområdet omkring
Kastrup og Tiset Enge ikke umiddelbart opleves uforstyrret, da det blandt andet er påvirket af eksisterende
små til mellemstore vindmøller samt højspændingsforbindelse. Hvis alle de eksisterende vindmøller, der ifølge kommuneplanen ikke kan udskiftes, nedtages, vil
landskabet, der er defineret som kategori 3 få kategoriseringen 1 - 2 . De områder, der opleves som mest uforstyrrede, ligger sydvest og nord og nordvest for vindmølleområdet og grænser op til de områder, der er registreret som mindst uforstyrrede.
I afsnit 4.4 er synligheden af vindmølleanlægget vurderet og sammenholdt med graden af uforstyrrethed.
Det er vurderet, hvilke dele af de uforstyrrede landskaber, der vil blive påvirket af de planlagte vindmøller.
I afsnit 4.6 er det ud fra visualiseringer fra de pågældende steder vurderet, i hvor høj grad de landskabeligt

Figur 4.1. Landskabssnit

Landskabssnit AA fra Toftlund Bakkeø, sydvest for Højrup, til Gram Bakkeø, nordøst for Kastrup. Højderen er skaleret 10 gange for at tydeliggøre terrænforskelle. Det betyder, at
elementerne i vandret plan synes at stå tættere på hinanden end de gør i virkeligheden. Skulle den vandrette akse have samme målestok som den lodrette ville billedet være 400 cm
langt. Se snitlinje på kort 4.9 Terræn og synlighed. Snittet viser terrænforholdene, med det store flade landskabsrum, der er afgrænset af bakkeøerne. Desuden er der flere boliger
og bevoksning på bakkeøerne. Vindmøllerne udfylder ikke hele det flade landskabsrum.
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udpegede områder påvirkes af de planlagte vindmøller,
og hvilken betydning påvirkningen har.

4.4 Fremtidige forhold

2

Synlighed af vindmølleprojektet

1

3

2

1

Kort 4.8 Uforstyrrede landskaber
2

Uforstyrrede landskaber
Højspændingsforbindelser
Vindmøller 10 - 1500 kW
5 km

68

Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3

På baggrund af kortanalyser og besigtigelse af området
ved Kastrup og Tiset Enge er det vurderet, at de planlagte vindmøller vil være synlige fra de fleste åbne områder
i nærzonen, med undtagelse af den nordligste del, hvor
terrænet falder mod Gram Å. Dette gælder blandt andet fra overgangslandskaberne omkring Højrup og Arnum på Toftlund Bakkeø, fra Udsigtsvejen og Stenholtvej på Gram Bakkeø og fra området ved Enderupskov,
hvor vindmøllerne sandsynligvis vil fremstå markante og visuelt dominerende nede i det flade landskab. På
kort 4.9 viser den hvide skravering det område, hvor
det er vurderet, at vindmøllerne vil fremstå markante.
Fra selve den flade hedeslette er der registreret flere steder, hvor der er udsigt til bakkerandene, der afgrænser den store flade, og det er muligt, at vindmøllerne vil påvirke den visuelle oplevelse af bakkerandede. Dette vil specielt være tilfældet på steder, hvor udsigten til dem giver en særlig landskabelig oplevelse.
I mellemzonen er det vurderet, at der på åbne steder,
specielt hvor man færdes højt i landskabet, vil være udsyn til de planlagte vindmøller. På grund af anlæggets
størrelse er muligheden for, at dele af anlægget er synligt
ligeledes større. Mod nord og vest vil synligheden være
mere begrænset på grund af terrænforhold og bevoksning.
Overordnet set vil vindmølleanlægget være helt eller
delvist synligt fra fladen, mens det ofte vil være synligt fra bakkeørandene i overgangslandskaberne. Fra
selve bakkeøerne vil synligheden være mere varieret.
Der er ikke registreret nogen væsentlige udsigtspunkter i fjernzonen, hvor man kan se langt i retning mod
Kastrup og Tiset Enge. Se kort 4.9.

Kort 4.9 Terræn og synlighed

Jels

Sønder Hygum

Kort 4.9 viser de områder, hvorfra vindmøllerne meget ofte vil være synlige. Områder, hvorfra vindmøllerne sandsynligvis
ikke vil blive set, er markeret med et hvidt
slør. Det ses at vindmøllerne vil blive synlige i næsten hele nærzonen og i størstedelen af mellemzonen.
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Lysafmærkning

Vindmølleanlæggets design

Visualiseringer

Der er i VVM-redegørelsen regnet med, at der som
worst case vil blive krævet at der skal være rødt blinkende belysning på ydermøllerne. Det drejer sig om vindmølle nr. 1, 3, 11, 16, 22, 31 og 39. De resterende vindmøller har fast rødt lys på maksimalt 30 candela. Belysningen vil være synlig fra hele nærzonen samt dele
af nærzonen, specielt den sydøst og østlige del.

Vindmøllernes design svarer til øvrige moderne vindmøller med en 3-vinget rotor på et rørtårn.
Vindmøllen vil have en lys grå farve, der reducerer
synligheden mod himlen. På møllehuset vil fabrikantens logo være påført.
På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning.
Lyset vil være rødt og lyse konstant med en intensitet
på mindst ti candela.
Ti candela svarer til lyset fra en 9 W glødepære eller fra ti stearinlys på en meters afstand.
Der ud over vil cirka seks vindmøller sandsynligvis
blive afmærket med rødt blinkende lys på 20.000 candela af hensyn til beflyvningen af Vojens Lufthavn. Dette lys kan være generende i nærområdet.
Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er
1:1,25, som i dette flade landskab ved Kastrup og Tiset
Enge anses at være acceptabelt.
Rotorens hastighed vil være cirka 9 – 16 omdrejninger
pr. minut afhængig af vindstyrken. De eksisterende vindmøller har en omdrejningshastighed på mindst det dobbelte. De større vindmøller vil dermed få et roligere udtryk.

For at vurdere den visuelle påvirkning fra de planlagte
vindmøller er de visualiseret fra det omgivende landskab. Visualiseringerne er udarbejdet på fotos af de eksisterende forhold. De anvendte fotos er optaget fra flere forskellige fotopunkter i nær- og mellemzonen. Der
er ikke registreret nogen højtliggende punkter i fjernzonen, hvorfra de planlagte vindmøller vil være synlige, bortset fra et enkelt sted syd for Toftlund på grænsen mellem mellem- og fjernzone.

Synlighed fra uforstyrrede landskaber
De planlagte vindmøller vil være synlige fra dele af de
uforstyrrede landskaber omkring projektområdet. Inden
for korte afstande til projektområdet vil vindmøllerne
i høj grad være synlige. Dette vil både være fra områder, der i dag er påvirket af tekniske elementer, og fra
fra landskaber, der er kategoriseret som mere uforstyrrede. Landskabet her har en stor skala, og det opleves
som et robust landskab. Både mod nordvest og sydvest
er der landskaber, der er kategoriseret med en høj grad
af uforstyrrethed, hvorfra vindmølleanlægget vil være
mere eller mindre synligt. Det er dog kun fra det større område mod sydvest, der er betegnet som kategori 1
på kort 4.8, at man fra et væsentligt område har udsigt
over landskabet mod nord. Fra steder i dette område,
hvor man har udsigt mod nord, kan vindmøllerne dermed påvirke oplevelsen af det større uforstyrrede landskab. Det forhold er vurderet i afsnit 4.6.

Samspil med andre vindmøller
Inden for projektets nærzone på 4,5 kilometer vil der
ved realisering af projektet stå de tre eksisterende vindmøller på henholdsvis 660 kW og 800 kW ved Højrup
med en totalhøjde på cirka 68 meter og 71 meter.
Det samlede visuelle udtryk fra både planlagte og
eksisterende vindmølleområder skal anses som være
ubetænkeligt.
Forholdet er undersøgt med flere visualiseringer og
særskilt vurderet i afsnit 4.6.
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Opstillingsmønster
Vindmøllerne opstilles i ni ikke lige lange rækker, der ligger parallelt med Toftlundvej samt en enkelt mølle mod
øst. Der er mellem tre og seks møller i hver række. Afstand
mellem møllerne i rækken og afstanden mellem rækkerne er cirka 400 meter.
Da vindmøllerne opstilles i et gridmønster, kan man
også se parallelle rækker i øst-vestgående retning, samt
diagonalt. Da rækkerne ikke er lige lange og forskudte,
er kanterne på det samlede anlæg ikke lige.
Opstillingsmønsteret er ikke umiddelbart harmonisk, selv om vindmøllerne står i et gridmønster med
lige stor afstand mellem vindmøllerne og rækkerne.
I afsnit 4.5 er opstillingsmønsteret nærmere vurderet, og der er foreslået enkelte tiltag for at gøre det mere harmonisk, som er vurderet i afsnit 4.6.

Metode for visualisering
Alle fotografier, som er brugt til visualiseringerne, er
optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik på 50 mm brændvidde. På grund af vindmølleanlæggets store udstrækning i landskabet, vil det ofte være
nødvendigt at vise panoramafoto, der kan strække sig
over et dobbeltsidet opslag. På trods af dette, er det ikke altid, at hele anlægget kan være på den viste panorama og i det tilfælde, kan der være vist et udsnit med
den mest markante del. I sådanne tilfælde vil der desuden være indsat et mindre billede, der viser hele anlægget. Alternativet ville være at sætte billederne ned
i størrelse for at holde dem på et enkelt eller et dobbelt
opslag, hvor hele anlægget vises. Det ville betyde, at der
ville forekomme forskellige forstørrelsesgrader, hvilket
kan gøre det svært at sammenligne vindmøllernes størrelse og betydning i landskabet. Derfor er ovenstående
metode valgt. Normal synsvinkel svarer til omkring 45
grader, hvilket svarer til en enkelt side i denne rapport.
Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordinater. Foto er taget i sommeren 2013 og 2014 samt i
marts 2015. Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro, hvor hver enkelt visualisering er kontrolleret ud fra kendte elementer i landskabet. Det drejer
sig især om vindmøller, bygninger og højspændingsmaster. Hvor eksisterende vindmøller er svære at se på
grund af vejrforholdene eller afstanden, er de genoptegnet. Det kan de også være for at gengive en rotor-

stilling, der illustrerer ‘mest markante tilfælde’ for både de gamle og de nye vindmøller.
Endvidere vil vindmøllerne ofte være gengivet overdrevent tydelige på visualiseringerne sammenlignet
med et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne
vurdere vindmøllernes indvirkning på landskabet i de
situationer, hvor man har en usædvanlig god sigt.
Ideel betragtningsafstand
For at visualiseringerne skal være sammenlignelige,
er alle foto gengivet i samme forstørrelse, 7,8 gange.
Det giver ved den trykte A4-udgave af rapporten en
ideel betragtningsafstand på 39 centimeter med hensyn
til sammenligning af elementerne i billedet.
Ideel betragtningsafstand skal ikke forveksles med
læserens foretrukne læseafstand.

Valg af fotopunkter
Overordnet er fotopunkterne til visualiseringerne i dette kapitel udvalgt, så de illustrerer, hvordan vindmøllerne vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvor
mange mennesker normalt har deres daglige færden.
Fotopunkterne er ligeledes valgt med henblik på at vise, hvordan de planlagte vindmøller visuelt vil påvirke markante og væsentlige landskabselementer som eksempelvis kirker og særlige naturområder eller væsentlige landskabelige karaktertræk. Derudover er der valgt
fotopunkter, hvorfra visualiseringen kan vise det samlede udtryk fra eksisterende og planlagte vindmøller.
Der er visualiseret en vindmølle på 80 meter i navhøjde og 100 meter i rotordiameter.
De udvalgte standpunkter er markeret på kort 4.10.
Af kortet fremgår også punkter, som i den forudgående
analyse har givet en formodning om, at vindmøllerne
ved Kastrup og Tiset Enge vil være synlige, men som
der alligevel ikke er lavet visualisering fra. Det kan enten skyldes, at efterfølgende besigtigelse, fotografering
og visualisering har vist, at vindmøllerne sandsynligvis ikke er synlige fra de pågældende steder, at det er
marginalt, hvad der kan ses, eller at den samme oplevelse kan ses på en anden visualisering.

Nærzone, 0 – 4,5 kilometer
Nærmeste byer og bebyggelser

1. Fra den sydøstlige udkant af Gram kan man se vindmøllerne over terræn og bevoksning.
2. Fra den sydligste del af Kastrup på vej ind i landsbyen kan man se vindmølleanlægget delvist i landskabet og delvist bag boligerne i landsbyen.
3. I den nordøstlige udkant af Arnum er der udsigt
over fladen, og her kan man se vindmøllerne over
bevoksningen.
Kulturhistorie
4. Fra udsigtspunkt øst for kirkegården ved Højrup
Kirke er der udsigt over landskabet, og her har man
tydeligt oplevelsen af, hvor stort et landskabsrum
der skabes på fladen mellem de to bakkeøer. Vindmøller opleves i dette store landskabsrum.
Landskab - Overgangslandskabet
5. På Udsigtsvejen kan man opleve overgangen mellem
bakkeø og fladen, og de forskellige karakteristika
landskaberne har. Der er desuden udsigt over fladen,
hvor vindmøllerne står i det lineære landskab.
6. Fra Rute 24, Haderslevvej lige ved Kastrupvej kan
man se vindmøllerne i det flade landskab samt bag
terrænet i overgangen.
7. Fra Ørderup, der ligger på randen af Toftlund Bakkeø, er der udsigt over det faldende terræn til den
store flade. Herfra oplever man vindmøllerne nede
i landskabet.
8. Rute 179, Ribevej følger på en strækning randen af
Toftlund Bakkeø sydøst for Højrup. Fotoet er fra et
af de højest beliggende steder på denne strækning,
hvor der samtidig er udsigt ud over det flade lineære
landskab. Vindmølleanlægget opleves fra den vinkel,
hvor det har videst udstrækning i landskabet.
Landskab - Bakkeølandskabet
9. Vindmøllerne opleves fra landskabet nordøst for
Kastrup, hvor der dog ikke er fundet steder med
vid uhindret udsigt over den store flade.

10. Fra Rute 24, Ribevej mellem Gabøl og Ålkær er der
steder med udsigt, hvor man mellem terræn og bevoksning kan skimte en mindre del af fladen. Herfra er vindmøllerne synlige nede i landskabet og
over bevoksning og terræn.
11. På Toftlundvej vest for Stenderup stiger terrænet
en smule, inden det falder jævnt mod fladen. Herfra oplever man en del af vindmølleanlægget komme op af det lavereliggende landskab.
12. Størstedelen af Rute 24, Ribe landevej ligger vest
for Gram midt på Gram bakkeø og her er landskabet
blødt bølget til storbakket, men stadig åbent. Her kan
man opleve vindmøllerne over bevoksningen.
Landskab -Fladen
13. Toftlundvej er en lang snorlige vej tværs gennem fladen og vindmølleanlægget. Her oplever man vindmøllerne på rækker parallelt med vejen.
14. Øst for vindmølleområdet løber Koldingvej i nord
sydgående retning på tværs af det flade landskab.
Her er landskabet åbent og vindmøllerne opleves
fra det flade landskab over de levende hegn og få
mindre sammenhængende bevoksninger.
15. Mellem Tiset og Arnum ligger Kongevej gennem
området med flere bevoksninger, hvorfor man ofte
kun kan se dele af vindmølleanlægget.

Mellemzone, 4,5 – 10 kilometer
Byer og bebyggelser

16. Fra den lille landsby Tirslund sydøst for vindmølleområdet er der langstrakt udsigt over det åbne landskab, hvor vindmøllerne vil være synlige i det flade landskab.
17. Fra den østligste del af samlingen af huse Enderupskov, der ligger på randen af Gram Bakkeø, er
der udsigt over det faldende terræn.
Landskab
18. På dele af den sydøstlige del af Rødding Bakkeø er
landskabet åbent med langstrakte udsigter i mange
retninger. Ved Vester Lindet kan man se langt også i
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Foto 4.17

Foto 4.18

Foto 4.17 og 4.18 Motiv fotograferet i Randers Kommune.
De to fotos, der er taget fra samme punkt med henholdsvis
300 mm objektiv, foto 4.17, og 45 mm objektiv, foto 4.18, illustrerer den ideelle betragtningsafstand. Begge fotos er
forstørret til en bredde på 84 mm fra 36 mm = 2,33 gange liniært. Perspektivet er ens i de to fotos, hvis øjet indtager samme stilling i forhold til billedet, som objektivet indtog til motivet ved optagelsen, så skal man sammenligne
forholdene i de to billeder med hinanden, bør foto 4.17 betragtes på en afstand af 70 cm og foto 4.18 på en afstand
af 10 cm i VVM-redegørelsen trykte udgave på A4-papir.
Begge afstande er nok urealistiske i forhold til den foretrukne læseafstand, men fotografierne viser, at optik og
forstørrelsesgrad - sammen med optagelsesstandpunkt naturligvis indvirker på oplevelsen af billedmotivet.
Foto 4.19 Det tredje billede er foto 4.18 forstørret til en
bredde på 560 mm, så det viser cirka samme udsnit af motivet som foto 4.17. Ideel betragtningsafstand er 70 cm.

19.

20.

21.

22.

retning mod vindmølleområdet, og her vil vindmøllerne være synlige over terræn og bevoksning
Fra Ribevej er der fra et punkt mellem Skrydstrup
og Gabøl udsigt over landskabet, der er præget af
mindre vindmøller og den store højspændingsforbindelse. Vindmøllerne er synlige i landskabet.
Øst for Hønning Plantage falder terrænet mod nordøst, og der er udsigt til det flade landskab og Gram
Bakkeø i baggrunden, hvor vindmøllerne vil være
synlige foran bakkeøen.
Øst for Fole på Rødding Bakkeø er der udsigt over
terrænet, der falder mod Gram Å, og Gram Bakkeø,
der stiger svagt på den anden side. Her vil vindmøllerne blive synlige bag Gram Bakkeø.
Fra Toftlund Bakkeø sydvest for Arnum kan vingerne fra dele af vindmølleanlægget være synlige
over bevoksningen.

Rekreativt
23. Fra caféområdet ved klubhuset ved Toftlund Golf
Club vil vindmøllerne blive synlige over og mellem bevoksningen.

Fjernzone over 10 kilometer
24. Mod syd fra det midterste af den østlige del af Toftlund Bakkeø vil øverste del af vindmøllerne blive synlige over bevoksningen i det åbne landskab
Foto 4.19
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Kort 4.10 Visualiseringspunkter
10 km

4,5 km

Nummer for fotopunkt
Fotopunkter for
visualiseringer
Fotopunkter, hvorfra de nye
vindmøller sandsynligvis ikke
vil være synlige
Vindmølleområde
Uforstyrede landskaber
Afstandszonens grænse

5 km
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Visualiseringer i nærzone
Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

1

1

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Eksisterende forhold mod syd fra Østergade i den sydøstlige udkant af Gram. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle i Kastrup Enge er cirka 3,6 kilometer. Det mindre bakkedrag syd for byen skærmer for udsigt over landskabet, men mølle74

vingerne over terænet giver en fornemmelse af, at terænet falder
på den anden side. Landskabet fremstår åbent og har en mellemstor skala. De eksisterende vindmøller er tegnet op med grå for
synlighedens skyld.

1

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Eksisterende forhold.

75

1

1

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Visualisering fra Østergade i Gram. Vindmølleanlægget har en
stor horisontal udbredelse, og fylder stort set hele udsigten på denne strækning af Østergade, hvorfra vindmøllerne fremstår markante. På grund af terræn og bevoksning er opstillings76

mønsteret ikke aflæseligt og vindmøllerne fremstår fragmenteret
over bevoksningen. Landskabet har en mellemstor skala, og det
er vurderet, at vindmøllerne virker harmoniske i forhold til skalaforholdet i landskabet, men at der er en moderat påvirkning af
udsigten. Afstand til nærmeste nye vindmølle er cirka 3 kilome-

ter. Vindmøllerne er tegnet op med grå, da de ellers var meget lidt
synlige mod den lysegrå himmel.

1

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Visualisering.

77

Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

2

2

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Eksisterende forhold. Fra den sydlige udkant af Kastrup har
man, fra en lille vejstrækning udsigt over det åbne landskab, inden man kører helt ind i byen og har huse på begge side af vejen. Det bølgede terræn skærmer til dels for udsigt over
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længere afstande. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle i Kastrup Enge er cirka 1,3 kilometer. På dette foto er de eksisterende vindmøller ikke tegnet op, og rotoren er drejet ind mod
vindretning fra nordøst.

2

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Eksisterende forhold.
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2

2

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Visualisering fra den sydøstlige udkant af Kastrup, hvor størstedelen af anlægget er synligt over bevoksning og by. Udbredelsen af anlægget er stor og fylder en dobbelt synsvinkel. Nogle få steder kan man fornemme nogle rækker, men overordnet
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set er opstillingsmønsteret ikke opfatteligt. Visualiseringen viser,
at nogle af vindmøllerne formentlig vil være synlige flere steder
i Kastrup, men det vil aldrig være muligt at opleve hele anlægget. Fra dette punkt opleves vindmøllerne både i det åbne land og
i sammenhæng med landsbyen, men vindmøllerne forstyrrer ikke

oplevelsen af landsbyen. Vindmøllernes rotor er vendt mod nordøst, ligesom de eksisterende. Afstand til nærmeste nye vindmølle
er cirka 1,6 kilometer.

2

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Visualisering.
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Vindmølle ved Sydvejen med totalhøjde 41,5 m.
Tre vindmøller ved Kastrup med totalhøjde ca. 70 m.

Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

3

3

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Eksisterende forhold. Fra den nordøstlige udkant af Arnum er
der udsigt over den store flade mod nord og øst. Herfra
har man oplevelsen af det store flade landskabsrum, der strækker sig over mange kilometer mod øst, mens overgangen til Gram
82

Bakkeø i stort omfang er sløret af bevoksningen. Til venstre ses
tydeligt de små og større sammenhængende bevoksninger, mens
man til højre oplever det opdyrkede landskab, hvor bevoksningen
består af de lange lige hegn. Landskabet er åbent og har en stor
skala. Afstand til nærmeste eksisterende vindmølle ved Sydvejen

Vindmølle ved Gelsåvej med totalhøjde 63,5 m.
To vindmøller ved Gelsåvej med totalhøjde 41,5 m.
Seks vindmøller ved Toftlund med totalhøjde ca. 99 m.

To vindmøller ved Sydvejen med totalhøjde 41,5 m.

er cirka 5,4 kilometer. Alle eksisterende vindmøller er tegnet op
med mørk grå for synlighedens skyld.

3

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Eksisterende forhold.
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3

3

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Visualisering mod øst fra den nordøstlige udkant af Arnum. Vindmølleanlægget har en stor udbredelse i landskabet, og fylder en hel normal synsvinkel. Herfra er udbredelsen både stor
horisontalt og vertikalt. De 3-4 vestligste rækker opfattes tydeligt,
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men resten af vindmøllerne opleves som en samlet gruppe med
et svært opfatteligt mønster. Vindmøllerne opleves som et samlet anlæg. Herfra oplever man tydeligt det store rum, der er på
den store flade. Selv om vindmøllerne ikke optager hele rummet,
er det tydeligt, at det er et stort anlæg, der betyder, at oplevelsen

af landskabet i denne retning er meget forandret. Det er her vurderet, at vindmøllerne er markante og dominerende i landskabet.
Afstand til nærmeste nye vindmølle er cirka 2,7 kilometer. Vindmøllerne er trukket op med grå for synlighedens skyld.

3

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Visualisering.
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Tre vindmøller øst for Brændstrup med totalhøjde 68,5 meter

4

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Eksisterende forhold. Højrup Kirke ligger på en markant flig af
bakkeøranden ved Toftlund Bakkeø. Fra en udsigtsplads
på et lille plateau uden for kirkegården ved Højrup Kirke er der
panoramaudsigt over det meget store landskabsrum, som fladen
86

danner mellem de to bakkeøer. Overgangen mellem det flade terræn og bakkeøerne fremstår tydeligt. På den modsatte side hæver Gram Bakkeø sig, og terrænformerne fremstår specielt tydelige ved den vestlige del. Den lineære opdeling af fladen, der især
er markant mod øst, fremgår tydeligt fra dette punkt, og man op-

4

Tre vindmøller ved Kastrup med totalhøjde ca. 70 m.

Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.
Vindmølle ved Sydvejen med totalhøjde 41,5 m.

To vindmøller ved Sydvejen med totalhøjde 41,5 m.

lever her et intenst opdyrket kulturlandskab. Nærmeste vindmølle er de to vindmøller ved Sydvejen cirka 4,3 kilometer væk. Alle
eksisterende vindmøller er tegnet op med mørk grå for synlighedens skyld.

4

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Eksisterende forhold.
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Mølle 3

4

Mølle 2

Mølle 6

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Visualisering over det store landskabsrum i det flade landskab fra
udsigtssted uden for kirkegården ved Højrup Kirke. Vindmølleanlægget har en stor horisontal og vertikal udbredelse.
Vindmølleanlægget fylder dog ikke hele det store landskabsrum,

88

idet den store flade fortsætter mod både nordvest og øst, hvilket vil
sige til højre og venstre for fotoet. Opstillingsmønsteret er generelt
ikke letopfatteligt, men enkelte steder fornemmer man nogle korte rækker. Fra denne vinkel kommer mølle 2, 3 og 6 til at stå som
enkelte møller, men bliver dog stadig oplevet som en del af anlæg-

4

Fuldt panorama

get. Vindmøllerne fremstår markante og dominerende, og giver en
væsentlig forandring af landskabsoplevelsen. Vindmøllerne overstiger skalamæssigt alle andre elementer i landskabet og udvisker visuelt terrænstigningerne ved Gram Bakkeø. De store træk i
landskabet danner et landskab med så stor en skala, at det er vur-

deret, at det kan bære det store vindmølleanlæg. Der vil dog være
en visuel forstyrrelse af de enkelte elementer og detaljeringsgraden og skalaen i landskabet. Afstand til nærmeste nye vindmølle er
cirka 3,2 kilometer. Vindmøllerne er trukket op med grå for synlighedens skyld. Ovenover er vist fuld panorama i mindre format.

4

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Visualisering.
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To vindmøller ved Sydvejen med totalhøjde 41,5 m.

5

5

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Eksisterende forhold. På Udsigtsvejen mellem Kastrup og Tiset
bevæger man sig langs randen af Gram Bakkeø, hvor der
er udsigt over fladen, der ofte er tydeligt afgrænset af Toftlund
Bakkeø på den modsatte side. Herfra får man en tydelig oplevel90

se af det lineære landbrugslandskab, der er inddelt af de lange levende hegn, der oftest er orienteret i samme retning. Terræn og
landskabselementer på fladen danner tilsammen et landskab med
stor skala, mens landskabet langs randen af bakkeøen ofte har en
mellestor skala. Fra store dele af Udsigtsvejen, kan man se Høj-

Højrup Kirke

Tre vindmøller ved Højrup med totalhøjde 68-71 m.

Fuldt panorama

rup Kirke ligge højt på Toftlund Bakkeø, men den fremstår ikke
markant. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle i Kastrup
Enge, der er synlige på det lille panoramafoto, er cirka 1,1 kilometer. De eksisterende vindmøller tilfører en del af det store landskabsrum et teknisk præg, men skalamæssigt er de godt indpas-

set til øvrige størrelsesforhold i landskabet. De eksisterende vindmøller er tegnet op, for at gøre dem mere tydelige og vendt mod
en vindretning, hvor vingerne ses tydeligt. Se det lille panorama.

5

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Eksisterende forhold.
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5

5

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Visualisering fra Udsigtsvejen langs randen af Gram Bakkeø. På
denne strækning af Udsigtsvejen er man tæt på vindmøllerne og anlæggets udbredelse er meget stor, og for at overskue
hele anlægget skal man dreje hovedet 180 grader. På modsatte si92

de er vist et lille panorama, hvor hele vindmølleanlæggets udbredelse er vist. Det er muligt at fornemme møllerækkerne, men det
er ikke muligt at aflæse anlæggets opstillingsmønster. Fra denne
afstand er vindmøllerne meget dominerende, og man oplever stort
set ikke andet i landskabet. Landskabets karakteristika med den

Fuldt panorama

lineære opbygning kan stadig opleves, men overgangene i landskabet bliver visuelt udvisket og domineret af vindmøllerne. Afstand til nærmeste nye vindmølle er cirka 1 kilometer. Vindmøllerne er trukket op med grå, da de ellers fremstår meget utydeligt
mod den lysegrå himmel.

5

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Visualisering.
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To vindmøller ved Sydvejen med totalhøjde 41,5 m.

Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

6

6

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Eksisterende forhold. Syd for Kastrup er der fra Haderslevvej
kig langs Kastrupvej. Det er ikke muligt at se ud over fladen, men man fornemmer et lavereliggende landskab, og bag det
hæver Toftlund Bakkeø sig i horisonten. Landskabet er åbent med
94

store marker og har en stor skala. De otte eksisterende vindmøller i Kastrup Enge fremstår markante, men er tilpasset de øvrige dimensioner i landskabet. Afstand til nærmeste eksisterende
vindmølle i Kastrup Enge er cirka 1,4 kilometer. Alle eksisterende

Tre vindmøller ved Højrup med totalhøjde 68-71 m.

vindmøller, bortset fra Kastrup Enge, er tegnet op med mørk grå
for synlighedens skyld

6

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Eksisterende forhold.
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6

6

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Visualisering fra Haderslevvej ved Kastrup. Udbredelsen af anlægget er stor og fylder mere end det dobbelte af synsvinklen. I den højre del af panoramaet fremstår fire rækker tydeligt og med op til seks møller i hver. I den venstre del af pano96

ramaet opleves rækkerne ikke tydeligt, og vindmøllerne opleves mere tilfældigt mellem hinanden og som to og to. Herfra er
overgangen til det flade landskab næsten ikke opfattelig og vindmøllerne opleves over terræn og levende hegn. De er markante i landskabet, men det er vurderet, at der ikke er nogen væsent-
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lig forstyrrelse af oplevelsen af landskabelige værdier. Afstand til
nærmeste nye vindmølle er cirka 1,7 kilometer. Vindmøllerne er
trukket op med lys grå for synlighedens skyld.

6

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Visualisering.
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To vindmøller ved Sydvejen med totalhøjde 41,5 m.

7

Nærzone. Eksisterende forhold. Ørderup består af en samling af omkring 15 gårde og huse, der ligger på randen
af Toftlund Bakkeø. Fra den vest- og nordlige del er der
punktvis udsigt over overgangen til det flade landskab og Gram
Bakkeø på den anden side. De eksisterende vindmøller i Kastrup
98

Fem af otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

Enge er ligeledes punktvis synlige og fremstår harmoniske i landskabet. Fra dette punkt oplever man de store linjer i landskabet,
der har en stor skala. Afstand til nærmeste eksisterende og synlige vindmølle ved Sydvejen er cirka 3,8 kilometer. De eksisterende
vindmøller er tegnet op med grå for synlighedens skyld.

7

7

Nærzone. Visualisering mod nordvest fra Ørderup.
Vindmølleanlægget har en stor horisontal og vertikal udbredelse og fylder næsten hele synsvinklen.
Fra denne vinkel femtræder et par rækker tydeligt, mens
vindmøllerne i resten af anlægget står mellem hinanden i

et uforståeligt mønster. Anlægget fylder tilsammen meget
i landskabet, og overstiger dimensionerne på alle andre
elementer. Det slører landskabsoplevelsen og detaljerne i
landskabet. Det er vurderet, at vindmøllerne giver en forandring af landskabet ved kig i denne retning. Afstand til

nærmeste nye vindmølle er cirka 3,7 kilometer. Vindmøllerne er trukket op med grå, da de ellers fremstår meget
utydeligt mod den lyseblå himmel.
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Tre vindmøller øst for Brændstrup
med totalhøjde 68,5 meter

8

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Eksisterende forhold. På Rute 179, Ribevej, færdes man på en
længere strækning langs randen af Toftlund Bakkeø, hvor
der ofte er udsigt til det flade landskab samt overgangen mellem
fladen og bakkeøen. Det flade landskab strækker sig langt mod
100

øst og nordvest, og har en stor skala. Fra denne strækning får
man oplevelsen af, hvor stort dette flade landskabskabsrum er. De
eksisterende vindmøller fylder meget lidt af det store rum. Afstand
til nærmeste vindmølle, der er husstandsmøllen ved Sydvejen er

8

Otte vndmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

Husstandsvindmølle

Tre vindmøller ved Kastrup

ved Sydvejen med

med totalhøjde 70 m.

To vindmøller ved Sydvejen med
totalhøjde ca. 41,5 m

totalhøjde 16,5 m

2,2 kilometer. De eksisterende vindmøller er trukket op med meget lys grå for at fremhæve dem mod den mørke himmel..

8

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Eksisterende forhold.
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8

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Visualisering mod nord fra Ribevej. På trods af afstanden fylder
anlægget fra denne vinkel mere end det dobbelte af synsvinklen. Til højre i billedet ses kun vingerne fra to vindmøller og
uden for billedets højre side den østligste. Vindmøllerne frem102

står som et samlet anlæg, hvor man indimellem kan opleve rækker med 3-4 vindmøller. Man oplever sjældent flere møller mellem
hinanden, og det er vurderet, at de trods det uaflæselige opstillingsmønster står rimeligt harmonisk i landskabet. Vindmøllerne
er dominerende og deres størrelse betyder, at den bagvedliggen-

8
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de bakkeø krymper visuelt. Det er derfor vurderet, at vindmøllerne forandrer oplevelsen af landskabet i væsentlig grad. Dog oplever man herfra landskabets store skala, og det er muligt at opleve
det store landskab på begge sider af anlægget. Afstanden til nærmeste nye vindmølle er cirka 2,9 kilometer. Vindmøllerne er teg-

net op med meget lys grå og fremstår langt tydeligere end de ville
gøre i virkeligheden i det disede vejr.

8

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Visualisering.
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Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.
To vindmøller ved Sydvejen med totalhøjde 41,5 m.

9

9

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Eksisterende forhold. Fra Nørremarksvej nord for Kastrup, hvor man
færdes højt i landskabet på Gram Bakkeø, er der ofte langstrakt udsigt over landskabet mod nord i modsat retning af fotoet, og man kan opleve, at landskabet falder mod ådalen omkring
104

Gram Å. Derimod er udsigten mod mod syd og vest ofte helt eller
delvist afskærmet af terrænet, som vist på fotoet. Mod syd er der
punktvis udsigt mellem terræn og bevoksning til dele af fladen. På
grund af terrænet er der dog ikke rigtig udsigt over fladen, men
fra boliger på sydsiden af Nørremarksvej, kan der være nogle, der

har udsigt over overgangslandskabet og fladen. Punktet ligger inden for uforstyrrede landskaber, men har et teknisk præg i form
af højspændingsforbindelse og vindmøller. Afstand til nærmeste
eksisterende vindmølle i Kastrup Enge er cirka 2,5 kilometer.

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Eksisterende forhold.

9
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9

9

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Visualisering mod sydvest fra den østlige del af Gram Bakkeø.
Vindmølleanlæggets horisontale udbredelse er stor og fylder mere end det dobbelte af synsvinklen. Mølle 3, 6, 10 og 16
står på en række er uden for billedets højre side. Af det lille pa106

norama på modsatte side fremgår det samlede anlæg. Både i den
vestlige og den østlige del af anlægget kan rækker opleves, mens
vindmøllerne i den midterste del står imellem hinanden. Fra denne vinkel er det vurderet, at opstillingsmønsteret opleves uharmonisk. Anlægget opleves delvist over bevoksningen ved det højere-
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liggende område på bakkeøen, men mod syd hvor terrænet falder
tydeligt mod fladen, vil 7-10 vindmøller være fuldt synlige. Oplevelsen af vindmøller er mere forståelig og enkel, hvor rotor er
frit overbevoksningen. Oplevelsen af landskabet er forandret på
grund af det tekniske præg. Det er dog vurderet, at det stadig er

muligt at opleve landskabets særlige træk, som her specielt er terrænbevægelserne og overgangene mellem landskabstyper. Afstand til nærmeste nye vindmølle er cirka 2,2 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op grå og fremstår langt tydeligere end de ville
gøre i virkeligheden i det disede vejr.

9

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Visualisering.
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Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

Tre vindmøller ved Højrup med totalhøjde 68-71 m.

10

10

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Eksisterende forhold mod sydvest. Fra Rute 24, Ribevej
mellem Kastrup og Gabøl oplever man terrænet falde
mod syd og sydøst. Fotopunktet er fra det sted, hvor der er størst
udsigt til fladen, og man kan fornemme forskellen mellem de to

108

landskabstyper, bakkeø og fladen, samt hvor man oplever de eksisterende vindmøller i Kastrup Enge. Fotoet er taget på en diset dag og den bagvedliggende bakkeø fremstår lidt udvisket. Afstand til nærmeste synlige vindmølle i Kastrup Enge er cirka 2,2
kilometer.

10

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Eksisterende forhold.
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10

10

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Visualisering fra Ribevej mellem Kastrup og Gabøl,
hvor man på en kort strækning har udsigt til en mindre del af fladen og den bagvedliggende bakkeø. Hele anlægget
er synligt, dog kun øverste del af vingerne på de vestligste vind-
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møller. Alligevel har anlægget en stor udbredelse i landskabet, og
fylder en halv gang mere end den normale synsvinkel. Den sydøstligste mølle, nr. 36, mangler i venstre side af billedet. Fra denne vinkel oplever man det samlede anlæg som bestående af ikke
lige lange rækker med 4-7 vindmøller i hver række. Specielt den

østlige del af anlægget er dominerende og overskygger alt andet i
landskabet, mens den vestlige del opleves over og mellem bevoksningen. Den vestlige del virker mindre forstyrrende på landskabsoplevelsen, selv om rotor opleves som brudstykker over bevoksningen. Afstand til nærmeste nye vindmølle er cirka 2,2 kilometer.

10

Nærzone.
Vindmøllerne fremstår tydeligere end de vil gøre på en diset dag,
Anden del af dobbeltsidet panorama.
som den hvor fotoet blev taget.
Visualisering.
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11

Nærzone. Eksisterende forhold. Stenderup er som Ørderup en mindre samling af gårde og boliger, der ligger på randen af Toftlund Bakkeø. På grund af bevoksning er der ved besigtigelse ikke fundet steder med kig over landskabet mod nord. Fra Gramvej er der derimod åbent på den syd-
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ligste strækning, men her skærmer terrænet for en stor del af udsynet mod nord. Længere mod nord er der mere lukket af bevoksning, hvorfor der er fotograferet fra dette sydlige punkt. Herfra
opleves overgangen mellem fladen og bakkeøen ikke.

11

11

Nærzone. Visualisering fra Gramvej mod nord.
Kun en del af anlægget er synligt mellem bevoksningerne og man oplever rækkerne tydeligt.
Vindmøllerne opleves over terrænet, og vindmølleanlægget fylder hele det åbne rum mellem bevoksningerne, men

vindmølleparken bliver opfattet harmonisk og letopfattelig, og der er ikke nogen væsentlig påvirkning af udsigten.
Afstand til nærmeste nye synlige vindmølle er cirka 3,4 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med hvid for synlighedens skyld.
113

12

12

Nærzone. Eksisterende forhold. Fra Ribe Landevej
mellem Gram og Brogård Plantage er landbrugslandskabet åbent til halvåbent, men de levende hegn og
anden bevoksning skærmer for langstrakt udsyn, hvilket er typisk
for denne del af Gram Bakkeø.
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12

Nærzone. Visualisering mod sydøst fra Ribe
Landevej. Vindmølleanlægget har en stor udbredelse og fylder stort set hele synsvinklen.
Kun enkelte rækker fremstår tydeligt, mens opstillingsmønsteret for resten af vindmøllerne ikke kan aflæses. Ro-

torerne er helt eller delvist synlige over bevoksningen for
størstedelen af vindmøllerne. Dette kan medføre en oplevelsen af uro over bevoksningen. Set i forhold til landskabets skala og oplevelsesværdi er det vurderet, at der ikke er en væsentlig påvirkning på oplevelsen af landskabet.

Afstand til nærmeste nye vindmølle er cirka 3,1 kilometer.
Vindmøllerne er tegnet op med mørk grå, for at synliggøre
dem over bevoksningen mod den grå himmel.
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13

13

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Eksisterende forhold. Fra den nordlige del af Toftlundvej, hvor man bevæger sig fra bakkø og ned på
den store flade, har man et langt kig henover fladen via den snorlige vej gennem området. Man oplever her det intensivt dyrke-
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de landbrug med de lange lige hegn i nord-sydgående retning,
og de tværgående vandløb kan også fornemmes mellem markerne. Overgangen til Toftlund Bakkeø opleves, men er ikke markant.
Landskabet er ikke totalt uforstyrret, idet man både ser de eksisterende vindmøller i Kastrup Enge, højspændingsforbindelsen
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og landbrugsanlæg. Afstand til nærmeste eksisterende vindmølle i Kastrup Enge, der er synlige på det lille panoramafoto, er cirka 2,8 kilometer.

13

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Eksisterende forhold.
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13

13

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Visualisering mod syd på Toftlundvej. Punktet er meget tæt på vindmølleanlægget, og det store anlæg
der strækker sig over cirka fire kilometer, har derfor en temmelig
stor udbredelse, og man vil se vindmøller til begge sider. Rækker118

ne fremstår tydeligt parallelt med Toftlundvej og bliver lidt mere
udflydende i siderne. På grund af bevoksning skal man nærmest
ned fra bakkeøen, for at man fra Toftlundvej får hele kigget til alle møllerne. På denne afstand er vindmøllerne altdominerende,
og man får en helt anden oplevelse ved færdsel gennem landska-
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bet og rækkerne parallelt med vejen. Landskabets store skala og
det store landskabsrum kan bære det store anlæg, og oplevelsen
af det intensivt udnyttede landbrugsområde, gennemskåret af de
snorlige veje, vil blive forstærket. Man oplever tydeligt, at vindmøllerne holder en god afstand til vejen. Elmasterne der før var

13

Nærzone.
mest dominerende tekniske element bliver nu overskygget af vindmøllerne. Afstand til nærmeste nye vindmølle er cirka 905 meter. Anden del af dobbeltsidet panorama.
Visualisering.

119

To vindmøller ved Sydvejen med
totalhøjde ca. 41,5 m

Vindmølle ved Sydvejen

To vindmøller ved Gelsåvej med

med totalhøjde ca.

totalhøjde ca. 41,5 m

41,5 m

Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

Vindmølle ved
Gelsåvej med
totalhøjde ca.
63,5 m

14

Nærzone. Eksisterende forhold. Fra store dele af Koldingvej syd og nord for Åbøl er der kig over det store flade og åbne landskab, der har en stor skala. Her
oplever man de eksisterende vindmøller i Kastrup Enge som godt
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indpassede i landskabet. Afstand til nærmeste eksisterende vindmølle ved Gelsåvej er cirka 3,4 kilometer.

14

14

Nærzone. Visualisering. Hvor Koldingvej krydser Gabøl Bæk er der udsigt over det åbne
landskab, hvor Gram Bakkeø afgrænser fladen
i højre side af billedet. Fra denne vinkel og afstand har
vindmølleanlægget en mindre udbredelse, der fylder om-

kring halvdelen af synsvinklen. Opstillingsmønsteret opleves rodet med mange møller mellem hinanden, men stadig
samlet. Det er stadig muligt at opleve Gram Bakkeø, der
hæver sig fra det flade landskab. Den store skala i landskabet medfører, at det kan bære det store anlæg. Vind-

mølleanlægget er markant og vil forandre oplevelsen, men
det er vurderet, at der ikke vil være en væsentlig negativ
påvirkning, da landskabet stadig kan opleves sammen med
vindmøllerne. Afstand til nærmeste nye vindmølle er cirka
3,5 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med hvid.
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15

15

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Eksisterende forhold. Fra Kongevej mellem Arnum og
Tiset får man mellem bevoksningerne og de levende
hegn et kig langs Enggård Bæk mod sydøst. Det nære landskab
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har en mellemstor til lille skala, men man fornemmer den store
skala i landskabet bag de nærmeste levende hegn.

15

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Eksisterende forhold.
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15

15

Nærzone. Første del af dobbeltsidet panorama. Visualisering fra Kongevej mod sydøst. I denne del af det
flade landskab, hvor der er flere større og mindre sammenhængende bevoksninger oplever man som på visualiseringen
vindmølleanlægget delvist og glimtvis mellem og over bevoksnin-
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gen. Dette medfører, at man ikke oplever hele anlægget og møllerne vil opleves fragmenteret over bevoksningen. Det er vurderet, at den visuelle påvirkning er moderat til lille set i forhold til
nærhed til vindmøllerne. Afstand til nærmeste synlige vindmølle
er cirka 1,3 kilometer.

15

Nærzone.
Anden del af dobbeltsidet panorama.
Visualisering.
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Visualiseringer i mellemzonen

16

Mellemzone. Eksisterende forhold. Tirslund ligger på
randen af Toftlund Bakkeø, men herfra har man ikke en markant overgang mellem bakkeø og flade. Fra
fotostandpunktet er der et langt kig over landskabet, der er rimeligt åbent. Det er vurderet, at landskabet har en stor skala. Land-
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Vindmølle ved Gelsåvej med totalhøjde 63,5 m.
To vindmøller ved
Sydvejen med

To vindmøller ved Gelsåvej

totalhøjde 41,5 m.

med totalhøjde 41,5 m.

Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

skabet er præget af en del mindre vindmøller. Afstand til nærmeste eksisterende vindmølle ved Gelsåvej er cirka 5,2 kilometer. De
eksisterende vindmøller er tegnet op med mørk grå for synlighedens skyld.

16

16

Nærzone. Visualisering fra Tirslund på randen af Toftlund Bakkeø. Herfra ser man ind
på den smalleste side af vindmølleanlægget,
og udbredelsen er noget mindre, idet anlægget fylder omkring en tredjedel af synsvinklen. I den nordlige del af an-

lægget, til højre i billedet, fremgår rækkerne tydeligt, men
den i den sydlige del, til venstre i billedet, er de sværere at
opfatte, men kan dog fornemmes. Anlægget er stadig markant, men det er vurderet, at fra denne afstand harmonerer vindmøllerne bedre med de andre elementer i landska-

bet, der samtidig har en stor skala. Afstand til nærmeste
nye vindmølle er cirka 5,7 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med mørk grå for synlighedens skyld.
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Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

Vindmølle ved Gelsåvej med totalhøjde 63,5 m.

Vindmølle ved
Sydvejen med
totalhøjde 41,5 m.

To vindmøller ved Gelsåvej med totalhøjde 41,5 m.

Seks vindmøller ved Toftlund med totalhøjde ca. 99 m.

En af to vindmøller ved Sydvejen
med totalhøjde 41,5 m.

17

17

Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra østlige udkant
af Enderupskov, hvor der et enkelt sted syd for Stensbæk Plantage er langstrak udsigt over landskabet. De
eksisterende vindmøller omkring Kastrup og Tiset Enge opleves
her tydeligt, men området er alligevel vurderet at være i kategori
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1, det vil sige uforstyrret landskab, da det er en punktvis oplevelse. Afstand til nærmeste eksisterende vindmølle i Kastrup Enge er
cirka 8,2 kilometer. De eksisterende vindmøller er tegnet op med
grå for synlighedens skyld.

17

Mellemzone. Visualisering fra udkanten af Enderupskov. Vindmølleanlæggets udbredelse
fylder under halvdelen af synsvinklen. De midterste rækker fremgår mere eller mindre tydeligt, mens
vindmøllerne i den nordligste del står imellem hinanden,

og i den sydligste del står mølle 1 og 11 lidt alene. Vindmøllerne fremstår markante i landskabet og overstiger dimensionerne i de øvrige landskabselementer, men det er
dog stadig muligt at opleve karakteristika i landskabet. I
forhold til uforstyrrede landskaber er dette en oplevelse,

der kun er observeret dette sted. På baggrund af ovenstående er det vurderet, at vindmøllerne har en moderat påvirkning. Afstand til nærmeste nye vindmølle er cirka 4,8
kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med grå for synlighedens skyld.
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Tre vindmøller ved Højrup med totalhøjde 68-71 m.

Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

18

18

Mellemzone. Eksisterende forhold. Nord for landsbyen
Vester Lindet på Rødding Bakkeø falder terrænt mod
Gram Ådalen, og man har en langstrakt udsigt, hvor
man blandt andet kan se vindmøllerne ved Højrup og Kastrup
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Enge, der står omkring 7,8 kilometer væk. De eksisterende vindmøller er tegnet op med grå.

18

Mellemzone. Visualisering nord for Vester Lindet. Vindmølleanlægget har en stor udbredelse
og fylder næsten hele synsvinklen. Nogle få rækker, hvor møllerne står næsten bag hinanden, er synlige,
men overordnet set er opstillingsmønsteret ikke opfatte-

ligt. Terrænet falder mod Gram Å og vindmøllerne opleves
i det lavereliggende landskab bag Gram Bakkeø. Vindmøllerne bryder den langstrakte udsigt, hvor man kan se helt
til Toftlund Bakkeø, og forstyrrer oplevelsen af landskabet herfra. Området ligger indenfor uforstyrret landskab

mellem kategori 1 og 2. Vindmøllerne medfører, at landskabet ikke opleves uforstyrret. Afstand til nærmeste nye
vindmølle er cirka 7,8 kilometer. Vindmøllerne er tegnet
op med grå for synlighedens skyld, og vil fremstå mindre
markante i virkeligheden.
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En af to vindmøller ved
Sydvejen med totalhøjde ca.
41,5 m

Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

Vindmølle ved Sydvejen
med totalhøjde ca.

Vindmølle ved

41,5 m

Gelsåvej med
totalhøjde ca.
63,5 m

Tre vindmøller ved Højrup med totalhøjde 68-71 m.

To vindmøller ved Gelsåvej med
totalhøjde ca. 41,5 m

19

19

Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra rute 47, Ribevej færdes man langs randen af den østlige del
af Gram Bakkeø og har et langstrakt kig over landskabet mod syd og vest. Landskabet er et teknisk landbrugsland,
der har en stor skala. Afstand til nærmeste eksisterende vindmøl-
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le ved Sydvejen er cirka 7,3 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op
med mørk grå for at gøre dem tydeligere mod himlen.

19

Mellemzone. Visualisering mod vest fra Ribevej. Fra denne vinkel er udbredelsen af anlægget mindre og fylder lidt mere end en tredjedel af synsvinklen. Rækkerne er fremtrædende i den sydlige del af anlægget, til venstre i billedet, mens vindmøl-

lerne i den nordlige del fremstår mere rodet mellem hinanden, men dog som et samlet anlæg. Vindmøllerne opleves i landskabet sammen med den store 400 kV højspændingsforbindelse i nord-sydgående retning og landskabets
tekniske præg forøges. Landskabets terrænformer frem-

hæves af vejforløbet, hvilket ikke forstyrres af vindmøllerne. Afstand til nærmeste nye vindmølle er cirka 7,4 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med mørk grå for synlighedens skyld.
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Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.
Enkeltstående vindmølle nord

Tre vindmøller øst for

for Brændstrup med totalhøjde

Brændstrup med totalhøjde

69,5 m

69,5 m

Tre vindmøller
ved Kastrup med
totalhøjde 70 m

20

Mellemzone. Eksisterende forhold. Langs den østlige del
af Hønning Plantage har man plantagen på den ene side, og det åbne terræn der falder mod nordøst på den
anden side. Her er der fra en strækning af Arnumvej langstrakt kig
over landskabet, hvor Gram Bakkeø hæver sig i horisonten. Afstand
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til den nærmeste af de otte vindmøller i Kastrup Enge er cirka 10,1
kilometer. De eksisterende vindmøller er tegnet op med mørk grå
for at fremhæve synligheden. Punktet er taget fra den sydlige udkant af det større område med uforstyrret landskab mod syd og har
fået kategorien 1, det vil sige uforstyrret.

20

20

Mellemzone. Visualisering mod nordøst øst for
Hønning Plantage. Vindmølleanlægget har en
stor udbredelse, der fylder 2/3 af synsvinklen.
Rækkerne opleves tydeligt i den østlige del, mens vindmøllerne i den vestlige del står imellem hinanden. Vindmøller-

ne opleves som et stort samlet anlæg, og det er vurderet, at
det ikke letopfattelige opstillingsmønster ikke har en negativ påvirkning fra dette standpunkt. Vindmøllerne er tegnet
kraftigt op, og vil ikke stå så tydeligt i virkeligheden, men i
kraft af anlæggets udbredelse vil det virker forstyrrende på

oplevelsen af udsigten over landskabet. Det er vurderet, at
vindmøllerne ændrer oplevelsen af landskabet, så det ikke
længere er uforstyrret. Afstand til nærmeste nye vindmølle
er cirka 8,8 kilometer.
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Otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

21

21

Mellemzone. Eksisterende forhold. Omkring Fole på
Rødding Bakkeø færdes man langs randen af bakkeøen, og herfra oplever man terrænet falde mod ådalen omkring Gram Å og derefter stige på Gram Bakkeø på den anden side. Landskabet er åbent med langstrakt udsigt mod øst, syd
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og vest, og det er vurderet, at det har en stor skala. Vingespidserne fra de eksisterende vindmøller er tegnet op med sort for at gøre
den tydelige over bevoksningen. Punktet ligger inden for uforstyrrede landskaber, kategori 1.

21

Mellemzone. Visualisering mod syd fra vejen øst
for Fole. Anlægget har en rimelig stor horisontal udbredelse og fylder 2/3 af synsvinklen. Opstillingsmønsteret er ikke opfatteligt. Vindmøllerne skaber
uro over bevoksningen, i et landskab der ellers stort set ik-

ke er forstyrret af andre elementer i denne retning. Det er
vurderet, at den visuelle påvirkning er moderat, da landskabet har en meget stor skala og vindmølleanlægget ikke
er dominerende. Samtidig kan man opleve landskabet som
uforstyrret i alle andre retninger. Afstand til nærmeste nye

vindmølle er cirka 6,4 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op
med hvid for synlighedens skyld.
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Tre vindmøller ved Højrup med totalhøjde 68-71 m.

23

22

Mellemzone. Eksisterende forhold. Fra Østerlundvej
sydvest for Arnum, hvor man bevæger sig i et landskab,
der er typisk for denne del af Toftlund Bakkeø. Her er
afskærmet for langstrakt udsigt over landskabet, men høje elementer ses over bevoksningen, som de tre vindmøller ved Højrup, der
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står omkring 2,2 kilometer væk. Punktet er taget fra udkanten af
den sydvestlige del af det uforstyrrede landskab og har kategori 2.

Vinger og vingespidser fra planlagte vindmøller i Kastrup-Tiset Enge

22

Mellemzone. Visualisering fra landskabet sydvest
for Arnum på Toftlund Bakkeø. Vindmøllerne er
knap synlige over bevoksningen, men deres bevægelse over bevoksningen vil sandsynligvis give uro. Det
er dog vurderet, at det ikke forandrer oplevelsen af landska-

bet i væsentlig grad. Ligesom der heller ikke er en væsentlig grad af påvirkning på det uforstyrrede landskab. De to
vindmølleanlæg kan let adskilles, men oplevelsen af vindmøller i landskabet forøges. Afstand til nærmeste nye vind-

mølle er cirka 5,6 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med
sort for synlighedens skyld.
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Syv af otte vindmøller ved Kastrup Enge med totalhøjde ca. 70 m.

23

Mellemzone. Eksisterende forhold. Toftlund Golf Club
ligger nord for Toftlund, på et terræn der er faldende
mod nord. På og omkring golfbanen er der en del bevoksning, men det er dog muligt at se de otte eksisterende vindmøller i Kastrup Enge, der står 5,8 kilometer væk, over bevoksningen.
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Fotostandpunktet er fra klubbens caféområde, der ligger på højeste punkt, og derfor er der overblik over den første del af banen.

23

23

Mellemzone. Visualisering fra golfbanen nord
for Toftlund. Dele af anlægget er synligt over
og mellem bevoksningen omkring golfbanen og
dermed er opstillingsmønstret ikke opfatteligt. Vindmøllernes synlighed vil være varierende rundt på banen. Vind-

møllerne fremstår ikke markante og det er vurderet, at de
har en ubetydelig til mindre forstyrrende påvirkning på oplevelsen af golfbanen. Afstand til nærmeste nye vindmølle
er cirka 5,2 kilometer. Vindmøllerne er tegnet op med mørk
grå for synlighedens skyld.
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Visualiseringer i fjernzonen

24

Fjernzone. Eksisterende forhold. Fra det midterste af
den østlige del af Toftlund Bakkeø er terrænet højt og
jævnt faldende mod nord. Da landskabet ofte er åbent,
er der herfra flere steder med langstrakte udsigter over landskabet
mod nord, og også ofte mod syd
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Toftlund Kirke

24

24

Fjernzone. Visualisering mod nordvest fra midten af Toftlund Bakkeø. Vindmølleanlægget har
fra denne vinkel stadig en stor udbredelse, der
dog fylder mindre en halvdelen af synsvinklen. Nogle få rækker kan fornemmes, men ellers står vindmøllerne imellem

hinanden. Vindmøllerne vil stå svagere end gengivet på visualiseringen, hvor de er tegnet op med mørk grå, og landskabets terrænbevægelser og elementer fremstår tydeligt.
På baggrund af dette og på grund af udbredelsen har anlægget en moderat til lille visuel påvirkning på landskabet.

Afstand til den nærmeste nye vindmølle er cirka 10,3 kilometer.
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4.5 Visuel optimering af opstillingsmønster
For at se på virkningen af anlæggets fremtræden, i det
tilfælde det reduceres, er der lavet tre forslag til reducerede anlæg, som beskrevet i kapitel 3.1.
De tre forslag er lavet på baggrund af visualiseringerne af de 39 planlagte vindmøller. Her er der set på
anlægget fra forskellige vinkler i landskabet og lavet
en vurdering af, hvor oplevelsen af anlæggets opstillingsmønster eventuelt ville kunne forenkles eller tydeliggøres. Der er udvalgt fem punkter, hvor man særligt kan opleve vindmølleparken i sin helhed og også
kan opleve opstillingsmønsteret. Det drejer sig om visualisering nr. 9 fra den østlige del af Gram Bakkeø,
nr. 4 fra udsigtsplads ved Højrup Kirke på kanten af
Toftlund Bakkeø, nr. 16 fra Tirslund på kanten af Toftlund Bakkeø, nr. 17 i udkanten af Enderupskov og nr.
14 på Koldingvej ved Gabøl Bæk, hvor man ser henover
fladen, mens man fra de fire første er på bakkeøerne
og ser ned mod vindmøllerne i Kastrup og Tiset Enge.
I kapitel 3 er der vist hovedlinjerne i opstillingsmønsteret, se figur 4.2. Ud fra geometrien i opstillinen, som
er et gridmønster, er der analyseret tre forskellige reduktioner af opstillingen, som samtidig umiddelbart skulle
gøre mønstret mere enkelt set fra de fem punkter, hvor
man særligt vil opleve det. Det drejer sig om følgende
tre reducerede opstillinger, se figur 4.3.:
1. Ser man på linjerne, springer det i øjnene at vindmølle nr. 1 og nr. 11 ligger udenfor de øvrige. Det
vil derfor umiddelbart være en forenkling af opstillingsmønsteret, hvis vindmølle nr. 1 og 11 fjernes.
De resterende 37 møller bliver lidt forenklet.
2. For at reducere vindmølleparken set fra udsigtsplads
ved Højrup Kirke er vindmølle nr. 2 og 3 yderligere fjernet ud over nr. 1. og 11.
3. For at forenkle vindmølleparken set fra nordvest og
sydøst er opstillingen reduceret til 5 parallelle rækker, idet vindmølle nr. 31, 35, 38 og 39 er fjernet ligesom nr. 1 og 11. Dermed er der reduceret med 6
vindmøller, hvilket kan have indflydelse på mulighederne for at gennemføre projektet.
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Umiddelbart set ud fra figur 4.3, vil der være en væsentlig forenkling ved den reducerede opstilling nr. 3. På de
kommende sider er projektforslaget og de tre reducerede opstillinger visualiseret, så man kan se effekten af
at reducere opstillingsmønsteret. I afsnit 4.6 er det vurderet, hvordan de reducerede opstillinger vil ændre påvirkning af oplevelsen af vindmølleparken i landskabet.

Figur 4.2 Hovedlinjer i opstillingsmønster.
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Figur 4.3 Hovedlinjer i reducerede opstillinger

Kort 4.11 Visualiseringspunkter for vurdering opstillingsmønster

1. 37 vindmøller

2. 35 vindmøller

3. 33 vindmøller
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Visualisering nr. 9 fra den østlige del af Gram Bakkeø set mod sydvest

9
4

Projektforslag med 39 vindmøller.

Reduceret opstilling nr. 1. 37 vindmøller. Mølle 1 og 11 er fjernet. Fra denne vinkel ses ingen forskel.
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Reduceret opstilling nr. 2. 35 vindmøller. Mølle 1, 2, 3 og 11 er fjernet. Fra denne vinkel ses ingen forskel,
da vindmølle nr. 2 og 3 står bag bevoksningen.

Reduceret opstilling nr. 3. 33 vindmøller. Mølle 1, 11,31, 35, 38 og 39 er fjernet. Ved at nedtage de fire nordøstligste vindmøller, vil man fra denne vinkel
opleve, at der bliver færre møller, men opstillingen er ikke forenklet. Udbredelsen bliver lidt mindre til venstre, men det har en begrænset betydning.
147

Visualisering nr. 4 fra udsigtsplads vedHøjrup Kirke på randen af Toftlund Bakkeø set mod øst-nordøst

4

Projektforslag med 39 vindmøller.

Reduceret opstilling nr. 1. 37 vindmøller. Mølle 1 og 11 er fjernet. Nr. 1 var relativt tæt på, så der er en mindre forbedring,
men dog uden større betydning.
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Reduceret opstilling nr. 2. 35 vindmøller. Mølle 1, 2, 3 og 11 er fjernet for at skabe afstand mellem bevoksningen og vindmøllerne. Vindmølle nr. 6
står nu alene til venstre i stedet for nr. 3. Den horisontale udbredelse reduceres, og der er en mindre forbedring af udsigten i venstre side.

Reduceret opstilling nr. 3. 33 vindmøller. Mølle 1, 11,31, 35, 38 og 39 er fjernet. Reduktionen mod nordøst af de fjerneste vindmøller gør rækkerne til
højre lidt mere tydelige, da de ikke lapper over hinanden.
149

Visualisering nr. 16 fra Tirslund på kanten af Toftlund Bakkeø set mod nordvest

16

Projektforslag med 39 vindmøller. Rækkerne opleves tydeligt fra denne vinkel. Yderste til venstre står vindmølle nr. 11 udenfor rækkerne,
mens nr. 1 står som nr. 3 fra venstre.

Reduceret opstilling nr. 1. 37 vindmøller. Mølle 1 og 11 er fjernet. Mønsteret er lidt mindre udbredt, den enlige mølle er væk og de 6 rækker
kan opfattes. Den horisontale udbredelse har en mindre betydning.
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Reduceret opstilling nr. 2. 35 vindmøller. Mølle 1, 2, 3 og 11 er fjernet. Rækkerne bliver lidt tydeligere,
idet de to rækker længst til venstre ikke lapper over hinanden.

Reduceret opstilling nr. 3. 33 vindmøller. Mølle 1, 11,31, 35, 38 og 39 er fjernet. Udbredelsen bliver væsentligt mindre, men ikke enklere.
De 5 rækker kan opfattes.
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Visualisering nr. 17 fra udkanten af Enderupskov set mod sydøst

17
4

Projektforslag med 39 vindmøller. Herfra opleves vindmølle nr. 1 og 11 som klart adskilte udenfor vindmøllerækkerne.
Man oplever tydeligt 3-4 rækker, mens de to - tre længst til venstre er svære at opfatte mønsteret i.

Reduceret opstilling nr. 1. 37 vindmøller. Mølle 1 og 11 er fjernet. Udbredelsen bliver mindre, og rækkerne mere harmoniske.
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Reduceret opstilling nr. 2. 35 vindmøller. Mølle 1, 2, 3 og 11 er fjernet. De to rækker længst til højre er blevet kortere og kommet på større afstand.
Men selve oplevelsen af parkmønsteret er ikke væsentlig forskelligt fra reduceret opstilling nr. 1.

Reduceret opstilling nr. 3. 33 vindmøller. Mølle 1, 11,31, 35, 38 og 39 er fjernet. Der er mindre overlap mellem rækkerne til venstre,
og opstillingsmønsteret er blevet lidt nemmere at opfatte. Udbredelsen er en ubetydelighed mindre.
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Visualisering nr. 14 fra Koldingvej ved Gabøl Bæk set mod vest

14

Projektforslag med 39 vindmøller. Man kan ikke opfatte noget mønster. Der kan dog opfattes 2 rækker i den venstre side.

Reduceret opstilling nr. 1. 37 vindmøller. Mølle 1 og 11 er fjernet. Fra denne vinkel gør det ingen forskel, at man fjerner nr. 1 og 11.
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Reduceret opstilling nr. 2. 35 vindmøller. Mølle 1, 2, 3 og 11 er fjernet. Man oplever ikke umiddelbart nogen forskel fra projektforslaget.

Reduceret opstilling nr. 3. 33 vindmøller. Mølle 1, 11,31, 35, 38 og 39 er fjernet. Man kan se, at der er tyndet ud længst til højre, men der er ikke nogen
væsentlig forskel. Opstillingen virker stadig lige uforståelig.
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4.6 Vurdering af landskabspåvirkningen
På baggrund af landskabsanalysen og visualiseringerne er det vurderet, hvordan de planlagte vindmøller ved
Kastrup og Tiset Enge vil påvirke det omkringliggende
landskab. Vurderingen er foretaget tematisk i henhold
til de fokusområder, som er beskrevet i kapitel 1 samt
emner behandlet i landskabsbeskrivelsen og analysen.

Landskab
I forbindelse med landskabsanalysen er det blandt andet
blevet undersøgt, hvordan landskabet og herunder de
forskellige landskabstyper, der er fundet, vil blive påvirket af det store planlagte vindmølleprojekt ved Kastrup og Tiset Enge.

Nærzone
Hele den store flade samt dele af nordlige og sydlige
bakkeøer ligger inden for nærzonen på 4,5 kilometer
fra vindmøllerne. Hele eller dele af anlægget er stort
set synlig fra hele nærzonen bortset fra den nordligste
del, der omfatter den del af Gram Bakkeø, der falder
mod nord. På grund af anlæggets dimensioner, der både er stort horisontalt og vertikalt, fremstår anlægget
ofte både markant og også ofte dominerende fra det
meste af nærzonen.
Fladen
Det store flade drænede slettelandskab, der hovedsageligt er intensivt dyrket, opleves mellem de to bakkeøer og har en stor skala. Ved færdsel på den åbne del
af fladen eller langs bakkeørandende, hvor der er udsigt over landskabet, vil man ofte opleve hele eller store dele af vindmølleanlægget. Det vil ofte være meget
af tårnet og hele rotoren, der er synlig over bevoksningen. På baggrund af dette og anlæggets horisontale udstrækning, cirka 4 kilometer, i øst-vestgående retning
samt antallet af vindmøller, er det vurderet, at vindmøl156

leparken ofte vil overskygge alt andet i landskabet og
tage opmærksomheden fra den resterende landskabsoplevelse, se visualisering 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 og 14.
Den store flade er et meget stort landskabsrum, der
opleves velafgrænset af bakkeøerne og specielt fra syd,
sydvest og øst kan man opleve det store landskabsrum
omkring vindmølleanlægget. Dette fremgår sjældent
af visualiseringerne, da det på grund af anlæggets udstrækning kun lige akkurat er muligt at vise vindmølleanlægget. På snittet på figur 4.1 fremgår det, at vindmølleanlægget ikke udfylder hele det store landskabsrum. Samtidig fremgår det også af snittet, at der holdes en god afstand til Toftlund Bakkeø, der har de mest
markante terrænformer i overgangslandskabet. Fladens
rummelighed og den store skala i landskabet opleves
idet vindmøllerne ikke fylder hele rummet, men de vil
dog altid være synlige og markante. Oplevelsen af terrænbevægelserne kan dog forstyrres visuelt, idet terrænbevægelsernes skala reduceres af vindmølleanlæggets dimensioner.
I forhold til Gels Å har anlægget en god afstand til
åen vest for Toftlundvej, hvor åen har den højeste landskabelige værdi. Mød øst, hvor åen er meget udrettet og
landskabet omkring den er meget intensivt dyrket, oplever man vindmøllerne i nærhed til åen. Se foto 4.13
og 4.15 og kort 4.7, der viser møllernes placering i forhold til åens placering i landskabet. Den visuelle påvirkning af åen og dens nærmeste omgivelser er derfor
meget begrænset fra steder, hvor den har størst landskabelig værdi.
Overgangslandskaberne
Hvor overgangene til bakkeøerne opleves i landskabet
fra fladen, som på visualisering 13, eller den modsatte bakkeø, som på visualisering 4 og 5, vil vindmølleanlæggets dimensioner ofte medføre, at terrænstigningerne udviskes visuelt, og dermed mister beskueren oplevelsen af afgrænsningen af fladen eller oplevelsen af de til tider markante terrænformer, der tegner

landskabet. Hvor man færdes oppe i landskabet langs
bakkeørandende, som langs Udsigtsvejen og Stenholtvej på Gram Bakkeø og Ribevej, rute 179 på Toftlund
Bakkeø har man ofte oplevelsen af at færdes imellem
de to landskabstyper. I disse områder oplever man på
tæt hold terrænforholdene og forskellighederne mellem landskabstyperne. Vindmøllerne er dominerende
i landskabet, men det er vurderet, at det stadig er muligt at opleve de nære forhold, der ligger foran vindmølleanlægget.
Bakkeøerne
Fra landskabet på selve bakkeøerne, Gram og Toftlund
Bakkeøer, er det ofte dele af det samlede anlæg, der opleves over terræn og bevoksning. Samtidig er kun dele af de enkelte vindmøller synlige, som vist på visualisering 9, 12, 19, 22 og 23. Oplevelsen af vindmøller
bag bevoksning eller terræn betyder, at man ikke oplever hele rotorens cirkulære bevægelse. Dette kan betyde, at vindmølleanlægget fremstår mere uforståeligt.
Samtidig kan det tilføre uro over bevoksningen. Generelt er det dog sjældent et væsentligt problem og det er
ikke noget der kan undgås, da vindmøllerne er synlige
over store afstande, og derfor vil blive set overbevoksningen. Der er ikke fundet steder, hvor denne oplevelse af vindmøllerne har en væsentlig negativ påvirkning
på oplevelsen af landskabet og eventuelle landskabelige værdier. På grund af anlæggets udstrækning kan det
stadig fremstå som markant og have en moderat påvirkning af udsigten, som på visualisering 19.

Mellemzone
Inden for mellemzonen er det meget varieret, hvorfra man kan se vindmølleanlægget, og hvor meget af
det der er synligt over og mellem bevoksning og terræn. Der er også forskel på vindmøllernes påvirkning
af landskabsoplevelsen, alt efter hvilke landskabstyper
vindmøllerne opleves fra. Der er store områder, hvor
man ikke vil kunne se vindmølleanlægget eller kun en
meget lille del af det, som oftest øverste vingespids fra
dele af anlægget.

Overgangslandskaberne
Der er steder på randene af bakkeøerne, både Gram og
Toftlund, hvor der er langstrakt udsigt over landskabet, og man mere eller mindre oplever det lavereliggende slettelandskab og terrænet, der falder mod dette. Fra de områder kan man ofte opleve hele vindmølleanlægget, som på visualisering 17 og 19 fra Gram
Bakkeø og 16 på en flig af Toftlund Bakkeø. Fra disse
steder opleves vindmølleanlægget på den korte led. På
grund af vindmølleanlæggets store udbredelse fremstår
det stadig markant i landskabet, men afstanden betyder, at vindmøllerne harmonerer bedre med andre elementer i landskabet. Samtidig har landskabet disse steder en stor skala, hvilket medfører, at det store anlæg
bedre kan indpasses.
Bakkeøerne
Fra Rødding Bakkeø, der ligger nord for Gram Bakkeø, er der ofte langstrakte udsigter i flere retninger.
Ofte vil Gram Bakkeø og bevoksning skærme for udsyn til vindmøllerne, men fra de højest liggende områder samt i landskabet omkring Fole, er det vurderet,
at vindmølleanlægget vil være synligt, som på visualisering 21. Her er det igen anlæggets udbredelse i landskabet, der betyder, at landskabsoplevelsen blive påvirket, idet udsigten nu forandres, og man oplever et stort
teknisk anlæg, som på visualisering 18 og 21. Dette er
inden for de uforstyrrede landskaber, men da man ofte har udsigt til flere sider, er det ikke en enkeltstående landskabsudsigt, der bliver forstyrret.
Fra Toftlund Bakkeø vil vindmølleanlægget ofte være mere eller mindre synligt. Der er dog kun fundet få
steder, hvor der er langstrakt udsigt over landskabet
mod nord, da der dels er et lavtliggende område mellem Arrild og Toftlund samt en del bevoksning og terrænbevægelser, der skærmer for udsyn. Vindmøllerne
vil formentlig ofte blive oplevet som på visualisering 23
fra Toftlund eller 24, der dog ligger lige uden for mellemzonen. I sådanne tilfælde kan anlæggets størrelse
virke uforståeligt og vingerne kan skabe uro over bevoksningen. I området nord for Arrild, øst for Hønning
Plantage, falder terrænet jævnt mod nord og nordøst,

og her vil vindmølleanlægget fremstå markant i landskabet og forstyrre oplevelsen af horisonten. Se visualisering 20. Området ligger inden for udpegningen med
uforstyrrede landskaber.

Fjernzone
Fra fjernzonen, som er mere end 10 km væk vil anlægget sjældent være synligt, men fra høje punkter fra
bakkeøerne er det muligt, at hele eller dele af anlægget
vil være synligt. Hvor anlægget opleves, som på visualisering 24, vil det stadig være et betydende element
i landskabet og skabe uro over bevoksningen, men det
er vurderet, at det ikke vil være væsentligt forstyrrende. Her kan man oftest opleve landskabet omkring og
detaljerne i det nære landskab.

Værdifuldt landskab
Vindmøllerne bliver ikke placeret inden for værdifulde landskaber, men de vil ofte være synlige fra det omkringliggende værdifulde landskab. Påvirkningne af
landskabsoplevelsen fra de værdifulde landskaber vil
hovedsageligt være fra de højtliggende steder, som randene af bakkeøerne, specielt fra nord, vest og sydvest.
Den visuelle påvirkning af oplevelsen af landskabet
er beskrevet under den øvrige vurdering af visuelle påvirkning af landskabet samt de uforstyrrede landskaber.

Uforstyrrede landskaber
De uforstyrrede landskaber i den vestlige del af Haderslev Kommune, der strækker sig på tværs af kommunegrænserne, fremstår i dag med en varieret grad af
uforstyrrethed og samtidig er landskabernes karakter
og sårbarhed også varierende. Kommunen har et tilsvarende stort areal udpeget som uforstyrrede landskaber
i den østlige del af kommunen langs hele kystbåndet.
Set i forhold til graden af uforstyrrethed i landskaberne, er det vurderet, at vindmøllerne potentielt har den
største påvirkning fra de steder, der har den højeste grad
af uforstyrrethed, altså fra de landskaber, der er udpeget

som kategori 1. Men afstand og dermed vindmøllernes
tydelighed og dominans er også en afgørende faktor i
forhold til påvirkningen af de uforstyrrede landskaber.
Ud fra besigtigelse og analyse er det vurderet, at selve vindmølleområdet ligger i den del af det udpegede
uforstyrrede landskab, der i dag fremstår som mindst
uforstyrret, det vil sig som kategori 3. De omkringliggende landskaber er defineret som de mest uforstyrrede, i kategori 1, ifølge kort 4.8.
Kategori 1
Fra området mod nord, der er vurderet som kategori
1, vil vindmøllerne oftest være synlige i den grad, der
er vist på visualisering 12. Visualiseringerne 17, 18 og
21 er udvalgt fra steder, hvor man netop har bedst udsigt over landskabet, og de giver et billede af den værst
mulige visuelle påvirkning. I områderne omkring de
nordligste punkter 18 og 21, som ligger højt i landskabet, har man ofte udsigt til alle sider. Herfra er vindmøllerne forstyrrende i horisonten og kan påvirke oplevelsen af uforstyrrethed. Da man netop i disse områder har oplevelsen af et stort landskab med en stor skala, er det vurderet, at anlægget kun fylder en lille del af
den samlede landskabsoplevelse. På baggrund af dette
er det vurderet, at i forhold til den samlede landskabsoplevelse fra disse områder, har vindmølleanlægget en
moderat betydning. Det er vurderet ud fra landskabets
størrelse og robusthed, der bevirker, at man på trods af
udsigt til vindmøllerne, der oveni købet kan virke forstyrrende, stadig kan have oplevelsen af, at færdes i et
landskab, der primært er uforstyrret. Den vestlige del
af dette område, der er vurderet som værende i kategori 1, er enten lavtliggende eller præget af en del bevoksning, som lukker for udsigten. Fra et enkelt sted i den
østligste del af Enderupskov er der udsigt som vist på
visualisering 17. Dette er et af de få steder fra området,
hvor de eksisterende vindmøller opleves i landskabet.
De planlagte vindmøller i Kastrup og Tiset Enge har en
langt større visuel påvirkning, og landskabet opleves ikke længere som uforstyrret. Da påvirkningen er meget
punktfast og lokal, og derfor ikke er generel for det omkringliggende landskab, er det vurderet, at vindmølle157

anlægget har en moderat visuel betydning fra denne del
af de uforstyrrede landskaber. For det øvrige landskab,
i den vestlige del af kategori 1, er det vurderet, at vindmølleanlægget ikke vil påvirke oplevelsen af det uforstyrrede landskab, da synligheden vil være begrænset.
Fra området mod syd, der er vurderet som tilhørende
kategori 1, er der fra et område øst for Hønning Plantage og Lindet Skov, se kort 4.6 og 4.8, delvist udsigt over
landskabet, der falder mod nord og nordøst. Herfra vil man
opleve vindmølleanlægget som vist på visualisering 20.
Udbredelsen er stor, og de mange vindmøller over horisonten skaber uro. På baggrund af dette er det vurderet,
at anlægget vil virke forstyrrende på oplevelsen af landskabet fra dette område, og her vil være en væsentlig påvirkning af oplevelsen af det uforstyrrede landskab. Fra
den resterende del af det sydlige område, der er vurderet
som kategori 1, vil vindmølleanlægget ofte være punktvis helt eller delvist synligt over terræn og bevoksning,
som på visualisering 22. Da der ikke er fundet væsentlige
landskabeligt værdifulde udsigtslinjer i retning af vindmøllerne, er det vurderet, at vindmøllernes påvirkning
på oplevelsen af de uforstyrrede landskaber vil være lille.
Kategori 2
De tre områder, der er vurderet som kategori 2, ligger
i yderkanterne af de uforstyrrede landskaber, og ofte
med en afstand på mere en 10 kilometer fra den planlagte vindmøllepark. Vindmøllerne vil sjældent være markant synlige. Hvor de er synlige, er det vurderet, at der på
grund af afstande ikke vil være en væsentlig påvirkning
af oplevelsen af de uforstyrrede landskaber. Samtidig er
områderne i forvejen påvirket af eksisterende vindmøller
eller andre elementer i nærområdet, som højspændingsforbindelse og større anlæg i forbindelse med landbrug.
Kategori 3
Indenfor området, der er vurderet som kategori 3, medfører de eksisterende vindmøller og andre tekniske elementer, der står i området, at landskabet i dag ikke opleves uforstyrret.
Størstedelen af dette landskab er meget åbent, hvilket medfører, at de nye store vindmøller vil blive me158

get tydelige. Landskabet vil blive væsentligt mere påvirket af tekniske elementer. Landskabet vil ikke længere opleves som uforstyrret, og vindmølleparken vil
ofte være dominerende.
Vindmølleanlæggets samlede påvirkning
På baggrund af ovenstående vurderinger af landskabernes uforstyrrethed i forhold til eksisterende forhold og
landskabets sårbarhed sammenholdt med en vurdering
af projektets synlighed og visuelle påvirkning fra udvalgte punkter er det vurderet, at den største påvirkning
vil forekomme i det omkringliggende landskab indenfor cirka fire kilometer, samt fra området vurderet som
kategori 1 øst for Hønning Plantage og Lindet Skov, se
kort 4.5, 4.8 og 4.9. I området ved Hønning Plantage
har landskabet en stor skala, hvilket betyder bedre indpasning i landskabet af større tekniske elementer. Der
er langstrakt udsigt over et landskab, der er opbygget
af få elementer og et jævnt faldende terræn, og det kan
derfor defineres som et robust landskab. Opstilling af
de planlagte vindmøller er ikke irreversibelt, og den
nuværende oplevelse af landskabet kan derfor genskabes ved nedtagning af vindmøllerne. På baggrund af
ovenstående er det vurderet, at vindmølleparken i væsentlig grad er forenelig med den landskabelige udpegning, fra store dele af det omkringliggende landskab,
der ligger 4 – 5 kilometer væk fra vindmølleområdet.
Inden for nærområdet omkring fire kilometer fra
vindmølleområdet Kastrup Enge vil de uforstyrrede
landskaber, der er inddelt i kategori 1 og 3, blive påvirket mest. Landskaberne vil ikke blive oplevet som
uforstyrret landskab så længe vindmøllerne står der.

Vindmølleparkens fremtræden
Opstillingsmønster

Vindmølleanlæggets opstillingsmønster medfører, at
det opleves forskelligt afhængigt af, hvorfra det ses. På
grund af gridmønsteret er det ofte muligt at opfatte nogle korte eller længere rækker fra stort set alle vinkler,
men på grund af anlæggets størrelse, er det aldrig mu-

ligt, at opleve alle rækker på en gang. Projektets ydre
afgrænsning medfører, at man fra nogle vinkler vil opleve enkeltstående vindmøller som afslutning på anlægget. De enkeltstående vindmøller vil altid opleves som
en del af det samlede anlæg, og det er derfor vurderet,
at det ikke er et væsentligt problem. Ud fra visualiseringerne er det vurderet, at projektets ydre linjer ikke
er opfattelige, og derfor virker det ikke uharmonisk at
kanterne er uens og hakkede. Overordnet kan man sige
at anlægget opleves på tre forskellige måder:
Flere rækker opfattes tydeligt, mens resten af møllerne står mellem hinanden i en klump som for eksempel på visualiseringerne 3, 16 og 17.
Korte rækker opleves tydeligt, mens resten af møllerne står spredt mellem hinanden som på en uens række, som for eksempel på visualisering 20.
Ingen eller få korte rækker opleves, mens resten af
vindmøllerne står mellem hinanden, som for eksempel
på visualiseringerne 2, 12 og 14.
På grund af udformningen vil oplevelsen af opstillingsmønsteret være varierende ved færdsel i landskabet. Det
vil aldrig være muligt at aflæse opstillingsmønsteret fuldstændigt, og det er derfor vurderet, at det ikke er et letopfatteligt mønster. Landskabets karakter og opbygning betyder i denne sammenhæng meget. I størstedelen af det
store landskabsrum har landskabet en stor skala og en relativt enkel og letopfattelige struktur, der er meget markant. Derfor er det muligt, at tilføre et stort anlæg, der ikke består af enkle linjer, og samtidig bibeholde oplevelsen
af landskabets særlige struktur. Se visualisering 4 og 5.

Lysafmærkning
Lysafmærkningen vil især være synlig fra fladen og fra
overgangslandskaberne samt åbne højdepunkter på bakkeøerne, hvor man oplever vindmøllerne stå nede i landskabet som på visualisering 20. De røde blinkende lys
samt de faste lys vil være mest markante i nærzonen. Lysene vil betyde, at man i det nære landskab vil opleve
mere lys over en længere strækning, hvilket kan påvirke oplevelsen i landskabet, hvor der idag ikke er nogen
lyspåvirkning. Dog er de faste lys skærmet af på en så-

dan måde, at man erfaringmæssigt siger det ikke er generende. Lysblinkende vil ofte ikke påvirke oplevelsen af
landskabet væsentligt, men de kan være generende. Gener fra belysningen kan være værst fra vejene langs bakkeørandene, hvor man er højere i landskabet og derved
oplever nav og belysning tættere ved horisontlinjen som
på visualisering 4 og 5. Da det blinkende lys er på ydermøllerne vil de blive oplevet mellem hinanden, afhængig af hvilken vinkel mølleanlægget betragtes fra. Det
vil sjældent være muligt at opfange opstillingsmønster .

Størrelse og synlighed
Da anlæggets udbredelse er større i øst-vest gående
retning end i nord-syd gående vil det givetvis fylde en
større del af synsvinklen set fra nord og syd.
Set på langs af anlægget, fra øst eller vest, vil det have en mindre udbredelse i landskabet, men være mere
kompakt med flere møller på række eller mellem hinanden. Set på tværs af anlægget, fra syd eller nord, vil
det have en større udbredelse med korte rækker og større spredning på vindmøllerne.
Vindmølleanlægget vil ofte være synligt fra det omkringliggende landskab, specielt indenfor 4 -5 kilometer. Placeringen på den lavereliggende flade betyder
dog, at der fra det højereliggende terræn vil være steder, hvor terræn, bevoksning og andre elementer skærmer for vindmøllernes synlighed.
På grund af udbredelsen vil dele af vindmølleanlægget være synligt fra flere områder end et mindre anlæg
vil være, da mindre bevoksninger eller bygninger ikke
kan skjule et anlæg med så stor udbredelse.

Der er derfor foreslået 3 reducerede opstillinger, som
eventuelt kan give en lidt mere harmonisk oplevelse
af vindmølleparken. Ved at kigge på de forskellige reducerede anlæg fra forskellige retninger kan der være små forbedringer set i forhold til forenkling af opstillingsmønsteret, anlæggets udbredelse i landskabet
samt nærhed til værdifulde landskabelige elementer.
Det drejer sig om:
a. Opstillingsmønsterets opfattelighed
Der kan opnåes små forbedringer i forhold til opfattelse af rækker, men overordnet set er det ikke
muligt, at gøre anlægget letopfatteligt, hvis antal
og struktur skal bevares.
b. Anlæggets udbredelse
Anlæggets udbredelse i landskabet kan gøres en
smule mindre, men set i forhold til, hvor meget det
samlede anlæg alligevel fylder i landskabet, er det
uden betydning.
c. Landskab
I forhold til vindmølleanlæggets påvirkning af overgangslandskabet er der set på, om nærheden til
Gram Bakkeø kan gøres mindre, og om det har nogen betydning. På visualisering 16 fra Tirslund, reduceret opstilling nr. 3, hvor de fire nordøstligste
møller er fjernet, oplever man en del mere af bakkeøen, men det er ikke muligt at fornemme, at anlægget er trukket længere væk.

I tabel 4.2 er den samlede betydning for reduktionen for de enkelte visualiseringspunkter vurderet, og
derefter delt ind efter kategorier for hvilke betydning
den reducerede opstilling har for oplevelsen af anlægget, set i forhold til førnævnte forhold.
For de enkelte reducerede opstillinger er det forskellige ting, man generelt kan sige er betydende for indtrykket.
1. Ved opstilling nr. 1, hvor vindmølle nr. 1 og 11 fjernes, opnår man en mindre forbedring af opstillingen set på langs af anlægget fra nordvest og sydøst. De to vindmøller opleves oftest adskilt fra resten af anlægget, og anlægget opleves derfor mere
samlet, når de kommer væk.
2. Ved opstilling nr. 2 hvor vindmølle nr. 1, 2, 3 og
11 fjernes, vil man fra syd og sydvest se, at anlæggets udbredelse bliver mindre som på visualisering
4 fra udsigtspunkt udenfor Højrup kirkegård. Samtidig vil man opnå samme effekt som beskrevet under punkt 1.
3. Ved opstilling nr. 3, hvor vindmølle nr. 1, 11, 31, 35,
38 og 39 fjernes vil opstillingsmønsteret fra nogle vinkler blive en anelse mere letopfatteligt, idet
rækkerne står tydeligere frem, da der ikke er overlap mellem dem, som på visualisering 4 og 17.
Sammenfattende er der en mindre til moderat forbedring ved at fjerne vindmølle nr. 1 og 11, mens redu-

Tabel 4.2 Sammenligning af reducerede opstillinger

Visuel optimering af opstillingsmønster

Visu. nr.
Fra

9 Kastrup
Nordøst

4 Højrup K
Sydvest

16 Tirslund
Sydøst

17 Enderupskov
Nordvest

14 Koldingvej Øst

For at gøre opstillingen nemmere at opfatte og mere
harmonisk i landskabet fra væsentlige betragtningspunkter, er der i afsnit 4.5 vist forskellige reducerede
opstillinger. Ideelt er det kun en vindmøllepark med 2
maksimalt 3 rækker, der er lige lange, som kan opfattes
harmonisk. Det er ikke muligt i Kastrup og Tiset Enge
at gennemføre en så radikal optimering af opstillingen.

Opstilling 1. mølle 1 og
11 fjernes

Ubetydelig

Lille

Mindre

Moderat

Ubetydelig

Opstilling 2. mølle 1, 2, 3
og 11 fjernes

Ubetydelig

Mindre

Moderat

Moderat

Ubetydelig

Opstilling 3. mølle 1, 11,
31, 35, 38 og 39 fjernes

Lille

Mindre

Moderat

Moderat

Ubetydelig
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ceret opstilling nr. 2 og 3 afhængig af standpunkt kan
være lige gode, da nr. 2 kan give en lidt enklere og mere opfattelig opstilling, mens nr. 3 giver en mindre udbredelse fra enkelte punkter.

Bevoksning
De levende hegn i og omkring projektområdet er et væsentligt element i landskabets karakter, da det giver en
lineær opdeling. Ved realisering af projektet vil de levende hegns lineære opdeling stadig være fremtædende, og det karaktergivende træk i landskabet kan stadig opleves. Det er derfor vurderet, at der ikke vil være
en påvirkning af betydning af oplevelsen af de levende hegn, der stadig vil understrege landskabets linjer.
Der er ikke registreret visuelt værdifulde skovbryn
omkring skov og bevoksniger vest for projektområdet,
og der vil dermed ikke være en visuel påvirkning af
skovbryn i området.

Nærmeste byer og landsbyer
Det er undersøgt, om vindmøllerne er synlige set fra de
byer, som ligger inden for vindmølleområdets nærzone.
Generelt er det vurderet, at den eksisterende bevoksning
og husene i byerne mere eller mindre reducerer den visuelle påvirkning fra vindmølleanlægget.
Fra udkanterne af byerne Tiset, Arnum, Højrup,
Stenderup, Ørderup og Kastrup, der alle ligger på bakkeørandene, vil der fra haver og boliger med udsyn over
det faldende terræn og fladen være udsyn til hele eller
dele af vindmølleanlægget. Vindmøllerne vil sandsynligvis være markante og forandre eller forstyrre oplevelsen af landskabet.
Det er vurderet, at der fra de fleste boliger vil være
lukket for udsigt af bevoksning, specielt i sommerhalvåret. Visualisering 11 fra Toftlundvej vest for Stenderup
giver et billede af, hvordan dele af anlægget kan være
meget tydeligt, mens en anden del er helt skjult. I Gram
skærmer terræn og bevoksning for udsyn, og der er kun
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fundet et enkelt sted i udkanten af byen, hvor der er
åbent, se visualisering 1. Ingen boliger har denne udsigt,
men der kan dog være førstesale, hvorfra der er udsigt.

Tekniske anlæg

Eksisterende og planlagte vindmøller
Det er undersøgt, om det samlede visuelle udtryk fra
planlagte og eksisterende vindmøller er betænkeligt.
Ved realisering af projektet fjernes 17 eksisterende
vindmøller, som ikke medtages i det samlede visuelle
udtryk fra planlagte og eksisterende vindmøller.
Der står tre eksisterende vindmølle ved Højrup med
en totalhøjde på mellem 68 - 71 meter samt en lille husstandsmølle på 16,5 meter ved Sydvejen, som står tættere end 28 gange totalhøjden på det planlagte vindmølleområde ved Kastrup og Tiset Enge. Der ses bort fra
husstandsmøllen. Afstanden mellem de to anlæg er stor,
og vindmølleparken i Kastrup og Tiset Enge vil oftest
overskygge de mindre vindmøller ved Højrup, og de
vil altid fremstå som særskilte anlæg, se visualisering
5 og 8. På baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at det planlagte vindmølleprojekt ved Kastrup og
Tiset Enge fremstår som et særskilt anlæg, at der ikke
er nogen visuelle konflikter, samt at det samlede udtryk
ikke har betydning i forhold til påvirkning af landskabelige værdier. På den baggrund er det vurderet, at det
samlede udtryk er ubetænkeligt.

Højspændingsforbindelser
En 60 kV luftledning passerer den nordvestlige del af
vindmølleområdet. Master og ledninger bliver oplevet
sammen med de nye vindmøller fra Toftlundvej nord
for vindmølleparken. Samspillet mellem vindmøller og
elmaster kan opleves lettere rodet, men de er vurderet,
at det ikke han nogen betydning for landskabsoplevelsen der er præget af vindmøller, se visualisering 16.
Den markante 400 kV højspændingsforbindelse, der
passerer omkring fem kilometer øst for vindmølleområdet, vil blive oplevet i landskabet i samspil med vind-

møllerne, fra steder øst for forbindelsen. Fra steder, hvor
højspændingsforbindelse og vindmølleanlægget opleves i landskabet på samme tid, vil landskabet i høj grad
have et teknisk præg, se visualisering 19.

Nærmeste veje
Der ligger landeveje syd, vest og nord for projektområdet. Fra Rute 25 og 179 har man på længere strækninger udsigt over landskabet, hvor vindmøllerne ønskes placeret. Dermed bliver den landskabelige oplevelse påvirket, men vindmøllerne står ikke i kørselsretningen, og vil ikke direkte forstyrre trafikanterne.
Rute 449, Toftlundvej passerer tværs gennem vindmølleområdet. Vindmøllerækkerne følger vejen, idet de
står parallelt med denne og står med omtrent samme
afstand til vejen. På denne måde kører man altså lige
gennem vindmølleparken, og her vil man opleve rækkestrukturen, i hvert fald i de nærmeste rækker. Oplevelsen kan være overvældende, men den vil ikke give
usikkerhed i forhold til vejføringen, idet man tydeligt
oplever, at vindmøllerne står parallelt med vejen og i
god afstand fra denne.

Kulturhistoriske elementer
Museum Sønderjylland anbefaler, at der gennemføres
en frivillig forundersøgelse, da der tidligere er gjort to
mindre fund inden for vindmølleområdet.
Øst for tilkørselsvejen til vindmølle 35 ligger i et beskyttet jorddige. Anlægsarbejdet skal så vidt det er muligt, gennemføres uden at beskadige diget, hvilket også er muligt, specielt da diget ikke er fritliggende, men
bevokset med et levende hegn.

Kirker
Det er undersøgt, om de planlagte vindmøller ved Kastrup og Tiset Enge respekterer de udlagte kirkelandskaber til kirker inden for 4,5 kilometer fra vindmøllerne,

og om de 39 vindmøller vil forstyrre oplevelsen af disse kirker som kulturhistoriske elementer i landskabet.
Højrup Kirke kan opleves flere steder i landskabet fra
vest, nord og øst. Fra selve vindmølleområdet og fra dele af Gram Bakkeø nordøst for vindmøllerne vil kirken
blive oplevet i landskabet sammen med vindmøllerne.
Fra de steder, hvor kirken er synlig i landskabet, er
den et væsentligt landskabselement i kulturlandskabet,
men ikke et markant element, idet det er en mindre kirke, med en markant beliggenhed. Hvor kirken opleves
sammen med vindmøllerne er afstanden til kirken ofte så stor, at den ikke længere fremstår fremtrædende
i landskabet
Det er vurderet, at vindmøllernes påvirkning på oplevelsen af landskabet også påvirker oplevelsen af kirken i landskabet, da den mister en del af sin status, som
et af de mest iøjenfaldende omend ikke markante landskabselementer.
Det vil stadig være muligt at opleve kirken i landskabet, men den vil indgå i et landskab, der også bærer præg af nutidens brug af landskabet, udnyttelse af
vindenergien.
Fra kirkegården vil man stort set ikke opleve vindmølleparken. Kun fra et mindre område i det nordøstlige hjørne af kirkegården har man et kig over landskabet
igennem en åbning i den omkringstående bevoksning.
Visualisering 4 viser udsigten fra udsigtssted udenfor
og øst for kirkegården. Herfra er landskabsoplevelsen
markant forandret, men det påvirker ikke oplevelsen af
kirken fra dette sted.

Konklusion
Vindmølleanlægget vil tilføre landskabet den største visuelle påvirkning indenfor nærzonen, hvor det ofte vil
fremstå markant og dominerende, specielt på grund af
anlæggets dimensioner. Det er vurderet, at det hovedsageligt er oplevelsen af overgangene mellem fladen og
bakkeøerne, der vil blive påvirket, idet det store anlæg
visuelt kan udviske og forstyrre oplevelsen af terrænformerne. Den store flade er et kæmpe landskabsrum,

og der er stadig rum omkring vindmølleanlægget. Anlægget udfylder dermed ikke det store rum, men er dog
hele tiden synligt og markant til dominerende. Det er
derfor stadig muligt at opleve overgangslandskabet og
de andre landskabstyper, uden at det er direkte påvirket af vindmøllerne. Det er vurderet, at fra de fleste steder i nærzonen er der en væsentlig påvirkning på oplevelsen af landskabet, når man ser i retning af vindmøllerne. Længere væk end nærzonen fremstår anlægget stadig ofte markant på grund af den store udstrækning i landskabet og de mange møller. Det er vurderet,
at den landskabelige påvirkning ofte vil være moderat,
men der er også steder, hvor påvirkningen på trods af
afstanden stadig kan betegnes som væsentlig, og oplevelsen af landskabet forstyrres. Landskabets store
skala og specielt den store rummelige flade har generelt nogle dimensioner, der kan bære et vindmølleanlæg på denne størrelse.
Placeringen af vindmøller i uforstyrrede landskaber,
resulterer i en påvirkning af det omkringliggende uforstyrrede landskab. På baggrund af besigtigelse og analyser er det vurderet, at det planlagte vindmølleanlæg vil
være synligt fra store dele af det udpegede uforstyrrede landskab. På nært hold opleves landskabet i dag ikke umiddelbart helt uforstyrret, men det nye vindmølleanlæg vil medføre, at landskabet lokalt får en voldsom teknisk påvirkning. På større afstande vil det også påvirke oplevelsen af de mest uforstyrrede dele dels
fra randen af området og dels fra enkelte punkter på
Gram Bakkeø. Fra landskaberne mod nord og nordvest,
der opleves som uforstyrrede og meget naturskønne, vil
der ikke være nogen væsentlig påvirkning.
Vindmølleanlægget vil være synligt fra det omkringliggende landskab med udpegningen værdifuldt landskab. Oplevelsen af landskabet vil ofte være forandret
og nogle steder også forstyrret i et væsentlig større område end i dag. Vindmøllerne bliver ikke opstillet i værdifuldt landskab.
Landskabets skala og robusthed i størstedelen af området medfører dog, at det anses for foreneligt med den
landskabelige udpegning, at opstille vindmøller i projektområdet. Dog vil man inden for nærområdet, om-

kring 4 kilometer fra vindmøllerne, ikke opleve landskabet som uforstyrret så længe vindmøllerne står der.
Desuden er det væsentligt at vindmølleanlægget ikke
er irreversibelt. Det vil sige, at vælger man, at nedtage
vindmøllerne vil landskabet fremstå som før uden væsentlige forandringer.
Vindmølleanlæggets opstillingsmønster er svært aflæseligt, og vil oftest opleves som nogle rækker og en
samling af vindmøller mellem hinanden, men det vil
altid blive opfattet som et samlet anlæg. På baggrund
af dette, er det vurderet, at opstillingsmønsteret ikke er
letopfatteligt og harmonisk, men dog fremstår vindmøllerne som et samlet anlæg. Samtidig opfattes anlægget
overordnet set ens fra alle sider, og der er ikke fundet
steder, hvor det er særligt uheldigt. Vindmølleanlægget eller dele af det vil ofte være synligt fra landskabet omkring Kastrup og Tiset Enge. Det er vurderet, at
landskabets samlede karakterer betyder, at man overordnet set kan give mulighed for placering af et vindmølleanlæg af denne størrelse og udformning i netop
dette store åbne landskabsrum.
Lysafmærkning af op til syv ydermøller vil formentlig blive et blinkende rødt lys, mens resten har et fast
rødt lys. Lysene på alle møller med lysafmærkning vil
blinke synkront. De synkrone blink vil betyde, at anlægget opleves som et samlet anlæg. Den samlede belysning på alle møller vil betyde en forandring af oplevelsen af nattehimlen i nærområdet. Det blinkende lys
kan virke generende, men det er ikke vurderet, at det vil
være en væsentlig gene og forstyrrelse af landskabet.
I forhold til visuel optimering af projektet er det vurderet, at man ikke opnår nogen væsentlig betydning for
oplevelsen af anlægget, ved at fjerne nogle vindmøller
således, at det set på plantegning fremstår mere enkelt.
På denne baggrund er det vurderet, at anlæggets fremtræden i landskabet ikke kan forandres eller forenkles
væsentligt, hvis man ønsker at opretholde et forslag til
vindmøllepark på over 30 vindmøller. Der kan dog være en gevinst ved at fjerne vindmølle nr. 1 og 11, som
fra nordvest og sydøst står som enkeltmøller udenfor
de øvrige rækker.
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Det er vurderet, at der ikke vil være en påvirkning
på de levende hegns karaktergivende struktur.
Der er helt sikkert boliger i de omkringliggende byer og landsbyer, der får påvirket udsigten, men der er
generelt en del bevoksning omkring boligerne, der vil
skærme for udsyn. Fra byerne på Gram Bakkeø er der
ofte afskærmet for udsigt af terræn og bevoksning og
det er hovedsageligt byerne på Toftlund Bakkeø, hvor
man ved færdsel på vejene finder åbninger med udsigt
over landskabet, som på visualisering 7 fra Ørderup.
Fra Udsigtsvejen og Stenholtvej er der flere boliger, der
får en visuel påvirkning af udsigten. Mange af de boliger er behandlet under 5.1, visuel påvirkning af naboboliger. Der er ikke fundet steder, hvor det er vurderet, at byer eller samlede boligområder bliver udsat for
en væsentlig visuel påvirkning.
Da 17 af de eksisterende vindmøller fjernes ved realisering af projektet, er det vurderet, at samspillet mellem de planlagte vindmøller og de tilbageværende tre
ved Højrup og en husstandsmølle ved Sydvejen er ubetænkeligt.
Vindmølleanlægget vil i høj grad blive oplevet fra
de nærmeste større veje og Toftlundvej passerer endda tværs gennem anlægget. Vindmøllerne følger vejen
og vil fra denne afstand være overvældende, og oplevelsen af området vil være totalt forandret.
Diget ved indkøselsvejen til mølle 35, må ikke beskadiges under anlægsfasen. Hvis det skulle blive beskadiget, skal det reetableres straks efter anlægsfasen er slut.
Højrup Kirke har en potentielt markant beliggenhed,
men i sig selv er kirken ikke markant på grund af den
beskedne størrelse. Der vil stadig være mange steder,
hvor kirken vil blive oplevet i landskabet, uden at det
er i samspil med vindmøllerne. Hvor de bliver oplevet
i samspil, er det ofte fra en afstand, hvor kirken ikke
spiller en markant rolle i det specielle landskab, man
kan opleve omkring Kastrup Enge og Tiset Kær. Oplevelsen af landskabet mod nord vil fra et lille hjørne
af kirkegården og de omkringliggende arealer blive visuelt forandret på grund af vindmøllerne, der vil fremtræde dominerende, men det vil ikke påvirke oplevelsen af kirken og kirkegården. På grund af ovenstående
162

og afstanden mellem kirke og vindmøller, er det vurderet, at der ikke er en væsentlig påvirkning på oplevelsen af kirken og oplevelsen fra kirkegården.
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5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger
Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den
visuelle påvirkning ved naboboliger med de eksisterende bygninger og den eksisterende bevoksning. Afsnittet
behandler også lys for flysikkerhed. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en visualisering af de fremtidige forhold fra nogle af naboboligerne. Afsnit 5.2 gennemgår støjpåvirkningen, og afsnit 5.3 behandler skyggekastet. Afsnit 5.4 behandler reflekser, mens afsnit 5.5
omhandler støj og støv i anlægsfasen. Endelig vurderer kapitlet de samlede miljøkonsekvenser ved naboboliger i afsnit 5.6.
Se tabel 5.1 for en oversigt over de væsentligste forhold, som kapitel 5 behandler.

Metode
Da vindmøllerne i projektet i Kastrup Enge og Tiset Enge er 130 meter høje, belyser denne VVM forholdene for

Tabel 5.1 Forhold for naboboliger
Afstand til nærmeste bolig, meter 1

Tabel 5.2 Afstande til naboboliger under 1 kilometer
Nabobolig nummer og adresse
1, Udsigtsvejen 17

Afstand til nærmeste vindmølle i
meter (vindmøllenummer) 1
910 (21)

2, Udsigtsvejen 14

992 (31)

3, Udsigtsvejen 12

962 (31)

4, Udsigtsvejen 13

909 (31)

5, Feltvej 1

990 (35)

6, Kastrupvej 31

982 (35)

7, Vestermarksvej 12

969 (36)

8, Vestermarksvej 8

860 (36)

9, Vestermarksvej 7

558 (36)

10, Vestermarksvej 3

563 (32)

11, Gramvej 6

820 (22)
735 (11)

Projektforslag

Eksisterende
vindmøller

12, Sydvejen 3
13, Sydvejen 6

769 (11)

558

375 2

14, Sydvejen 5

902 (11)

Nærmeste nabobolig, nr.

9

8

15, Sydvejen 8

898 (11)

Antal enkeltboliger inden for en kilometer

20

14 + 35 3

16, Sydvejen 7

968 (11)

17, Kastrupvej 26

798 (1)

18, Kastrupvej 24

854 (1)

19, Gammel Arnumvej 4

917 (3)

20, Engvej 21

964 (3)

Støj. Antal boliger og beregningspunkter
i støjfølsom arealanvendelse, hvor den
beregnede støj fra vindmøllerne er mindre
end to dB(A) under grænseværdierne
Skyggekast. Antal fritliggende boliger med
over 10 timer udendørs skyggekast pr år

9+3
2

-

Afstanden er nedrundet til hele meter. 2 Vindmøllen er dog kun
41,6 meter høj. 3 14 enkeltliggende boliger og cirka 35 boliger i
Kastrup.
- Ikke beregnet
Reference /1 – 2/
1
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naboboliger i afstande op til en kilometer fra projektets
39 vindmøller. Inden for denne afstand viser kort 5.1 i dag
23 enkeltliggende boliger i det åbne land. Tre af boligerne

1
Tre meter er som radius i tårnbund trukket fra beregningens
afstandstal. Ejeren af de to boliger fremhævet med fed, 9 og 10,
bliver også ejer af vindmølle 32 i projektet. Ejeren af boligen i kursiv,
12, er ejer af en husstandsmølle.
Reference /1/

bliver nedlagt i forbindelse med projektets realisering, og
de er markeret med A, B og C med røde bogstaver på kort
5.1. Det drejer sig om Marbækgårdvej 1, Sydvejen 2 og 4.
Der er således 20 boliger inden for en afstand af én
kilometer fra vindmøllerne ved projektets realisering.
Boligerne er nummereret 1 – 20 med røde tal på kort
5.1. Ved boliger, hvor boligejeren også er vindmølleejer,
bolig nr. 9 og 10 samt 12, gælder afstandskrav ikke for
den ejede vindmølle, ligesom den ejede vindmølle ikke behøver at indgå i støjberegninger og skyggekastberegninger for boligen.
Den visuelle påvirkning i byerne omkring projektet
er behandlet i kapitel 4 Landskabelige forhold.
Kastrup og Tiset er støjfølsom arealanvendelse, og
vindmøllernes støjpåvirkning i de to byer er beregnet
i det nærmeste punkt til projektets vindmøller.

5.1 Visuel påvirkning
Afstande til naboboliger

I vindmøllebekendtgørelsen er det fastlagt, at afstanden
mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal være
minimum fire gange vindmøllens totalhøjde målt fra
ydersiden af vindmøllens tårn til nærmeste mur eller
hjørne på beboelsen. Det betyder, at afstanden til naboboliger for en vindmølle med en totalhøjde på 130
meter skal være 520 meter.
Det er opfyldt for alle naboboliger til projektet. Nærmeste nabobolig er nabobolig 9 på Vestermarksvej 7,
som ligger 558 meter fra nærmeste vindmølle. Se tabel
5.2. Nærmeste bolig, hvor ejeren ikke bliver mølleejer
i projektet, er bolig nr. 12 på Sydvejen 3.

Lys for flysikkerhed
Alle vindmøllerne vil få monteret to lamper med lavintensivt lys på toppen af møllehatten af hensyn til flysikkerheden. Lyset i lamperne vil være rødt og lyse konstant 360 grader horisonten rundt med en styrke på mi-

G

F
A
E

B

Kort 5.1 Naboboliger
C

Arbejdsplads og
arbejdsvej, vejlukning
Bolig, der nedlægges
Eksisterende vindmølle

8

Eksisterende vindmølle,
der nedtages ved projektet

Punkt for støjberegning i
støjfølsom arealanvendelse

Husstandsmølle

Støjfølsom arealanvendelse,
Kastrup & Tiset

Nabobolig med nummer
1

Ny vindmølle med nummer
Ny vindmølle med
blinkende rødt lys

Transformatorstation

B

D

C

Visualisering fra bolig
1 kilometer afstandslinje
1:25:000
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nimum 10 candela, der svarer til styrken i lyset fra en
9 W glødepære. Lyset er afskærmet nedad. Endvidere
vil syv af vindmøllerne formentlig få middelintensivt
rødt, blinkende lys af hensyn til beflyvningen af Vojens Lufthavn. Det drejer sig om vindmølle nr. 1, 3, 11,
16, 22, 31 og 39. Se kapitel 7 afsnit 4. Det middelintensive lys er synkroniseret og bliver tændt, når dagslyset
er under 50 Cd/m2, dvs.om natten. Lyset blinker 20 –
60 gange per minut med en lysstyrke på 2.000 candela. Reference /3/

året 2014. Den gule cirkel på luftfotografierne markerer
boligens nærmeste punkt til vindmøllerne. Her bliver
afstanden beregnet. Den brune cirkel markerer beregningsarealet for indendørs skyggekast. Den røde cirkel
markerer beregningspunktet for støj. Den lyseblå cirkel
markerer centrum på arealet for udendørs skyggekast.
Vurderingen af den visuelle påvirkning bliver også anvendt i afsnit 5.3 ved vurderingen af omfanget af
skyggekast. Boligerne er nummererede, og numrene
fremgår af kort 5.1 og tabel 5.2.

Nabobolig 1, Udsigtsvejen 17. Boligen ligger vest –
øst med en åben have mod øst og syd. Vindmøllerne
vil stå fra sydvest til sydøst for boligen. Der vil være
direkte udsigt til vindmøllerne. Se foto og luftfoto og
sammenlign med visualisering A.
Nabobolig 2, Udsigtsvejen 14. Bolig ligger nordvest
– sydøst, og haven er orienteret mod syd. Vindmøllerne vil stå fra vestsydvest til sydøst for boligen. Der vil
være direkte udsigt til vindmøllerne. Se foto og luftfoto og sammenlign med visualisering A.

Foto 5.2. Nabobolig 1, Udsigtsvejen 17,
fotograferet fra nordøst.

Foto 5.3 Nabobolig 2, Udsigtsvejen 14,
fotograferet fra sydøst.

Naboboliger
I det følgende er der givet en kort beskrivelse af nabobeboelsernes beliggenhed og orientering i forhold til vindmølleområdet med henblik på at vurdere vindmøllernes visuelle påvirkning. Luftfotografierne er taget i for-

NB 1

NB 2

NB 3
Boligens nærmeste punkt til vindmøllerne, beregning afstand
Beregning indendørs skyggekast
Beregning støj
Beregning udendørs skyggekast

Foto 5.1 Lysafmærkning for flysikkerhed.
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Luftfoto 5.1 Nabobolig 1, Udsigtsvejen 17.

NB 4

Luftfoto 5.2 Nabobolig 2 - 4, Udsigtsvejen 14, 12 og 13.

Nabobolig 3, Udsigtsvejen 12. Bolig ligger nordvest
– sydøst, og haven er orienteret mod nord, vest og syd.
Vindmøllerne vil stå fra vest til sydøst for boligen. Bevoksning på sydsiden af Udsigtsvejen vil tage en del af
udsigten til vindmøllerne. Se foto og luftfoto og sammenlign eventuelt med visualisering A.
Nabobolig 4, Udsigtsvejen 13. Boligen ligger nord –
syd, og den halvlukkede have er orienteret mod nord,
vest og syd. Vindmøllerne vil stå fra vest til sydøst for

boligen. Der vil være direkte udsigt til vindmøllerne,
især fra vinduer på 1. sal i den sydvendte gavl. Se foto og luftfoto.
Nabobolig 5, Feltvej 1. Boligen ligger sydvest – nordøst med have mod syd. Vindmøllerne står mod vest til
sydsydøst. Havens bevoksning vil sammen med driftsbygninger skærme for de vestlige vindmøllerne, mens
der er direkte udsigt til de sydlige vindmøller. Se foto
og luftfoto nedenfor.

Foto 5.7 Nabobolig 6, Kastrupvej 31,
fotograferet fra øst.

Foto 5.4 Nabobolig 3, Udsigtsvejen 12,
fotograferet fra sydøst.

Foto 5.6 Nabobolig 5, Feltvej 1, fotograferet fra nord.
Indsat foto fra syd.

Nabobolig 6, Kastrupvej 31. Boligen ligger vest – øst
med haven syd og øst for boligen. Vindmøllerne vil stå
fra vest til syd for boligen. En driftsbygning står mellem boligen og en del af vindmøllerne mod vest. Havebevoksningen vil skygge for andre vindmøller, men
der vil være direkte udsigt til en del af vindmølleparken fra boligen og haven. Se visualisering B samt foto og luftfoto.

NB 5

NB 6

Foto 5.5 Nabobolig 4, Udsigtsvejen 13,
fotograferet fra nordøst.

Luftfoto 5.3 Nabobolig 5, Feltvej 1, og nabobolig 6, Kastrupvej 31. Den tynde, røde streg er 1 km. afstandslinje.
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Nabobolig 7, Vestermarksvej 12. Boligen ligger vest
– øst. Haven vender mod nord. Vindmøllerne vil stå fra
nordvest til nord for boligen. Der vil være udsigt til en
del af vindmøllerne mod nord, mens bevoksning dækker for flere af vindmøllerne mod nordvest. Se foto og
luftfoto og sammenlign eventuelt med visualisering C.
Nabobolig 8, Vestermarksvej 8. Boligen ligger vest –
øst med haven mod syd. Vindmøllerne vil stå fra nordvest til nord for boligen. Tæt og høj bevoksning skærer mod vindmøllerne, og der vil næppe være væsentlig udsigt til dem. Se foto og luftfoto og sammenlign
eventuelt med visualisering C.

Foto 5.8 Nabobolig 7, Vestermarksvej 12,
fotograferet fra nord.

Foto 5.9 Nabobolig 8, Vestermarksvej 8,
fotograferet fra nordvest.
Foto 5.10. Nabobolig 9, Vestermarksvej 7,
fotograferet fra nord.

NB 7
NB 8

Luftfoto 5.4 Nabobolig 7 og 8, Vestermarksvej 12 og 8.
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Foto 5.11 Nabobolig 10, Vestermarksvej 3,
fotograferet fra sydvest.

NB 10
NB 9

Luftfoto 5.5 Nabobolig 9 og 10, Vestermarksvej 7 og 3.

Nabobolig 9, Vestermarksvej 7. Boligen ligger vest –
øst med have mod syd. Vindmøllerne vil stå fra nordvest til nordøst for boligen. Driftsbygningerne vil skærme for udsigten fra boligen til de fleste af vindmøllerne,
mens der er udsigt til de vindmøller, som står nord for
boligen. Se visualisering C og foto og luftfoto.
Nabobolig 10, Vestermarksvej 3. Boligen ligger vest
– øst på åbne græsarealer. Der vil være udsigt til vindmøllerne, som vil stå fra nordvest til nordøst for boligen. Se foto og luftfoto og sammenlign eventuelt med
visualisering C.

Nabobolig 11, Gramvej 6. Vinkelbygning. Boligen
ligger vest – øst med have rundt om bygningen. Vindmøllerne vil stå fra nordvest til nordøst for boligen.
Driftsbygninger og et højt levende hegn står mellem
boligen og vindmøllerne, men der vil være udsigt til
nogle af vindmøllerne. Se foto og luftfoto.
Nabobolig 12, Sydvejen 3. Boligen ligger sydvest –
nordøst med have mod syd. Vindmøllerne vil stå fra
nordvest til østnordøst for boligen. En garage vil skærme for de fleste vindmøller sammen med havens randbevoksning mod Sydvejen, men der vil være udsigt til
lidt af vingerne på de nærmeste vindmøller. Se visualisering D samt foto og luftfoto.

Foto 5.12 Nabobolig 11, Gramvej 6, fotograferet fra nord.
Bolig til højre for den lyse bygning. Foto fra sydvest indsat.

Foto 5.15 Nabobolig 14, Sydvejen 5,
fotograferet fra nord.

Nabobolig 13, Sydvejen 6. Boligen ligger sydvest –
nordøst med græsplæne mod syd og gårdsplads mod
nord. Vindmøllerne vil stå fra nordvest til østnordøst
for boligen. En driftsbygning og høj bevoksning står
mellem boligen og vindmøllerne, så der vil næppe være væsentlig udsigt vindmøllerne i sommerhalvåret,
mens de vil være mere synlige i vinterhalvåret. Se foto
og luftfoto samt eventuelt visualisering D.
Nabobolig 14, Sydvejen 5. Boligen ligger vest – øst
med have mod syd og øst. Vindmøllerne vil stå fra
nordvest til østnordøst for boligen. Driftsbygning og
høj bevoksning står mellem boligen og vindmøllerne,
så der vil næppe være væsentlig udsigt til vindmøllerne. Se foto og luftfoto samt eventuelt visualisering D.

Foto 5.14. Nabobolig 13, Sydvejen 6,
fotograferet fra sydøst.

NB 13

NB 15

NB 16

Foto 5.13 Nabobolig 12, Sydvejen 3,
fotograferet fra nord.

NB 12

NB 14

NB 11

Luftfoto 5.6 Nabobolig 11 - 16, Gramvej 6 og Sydvejen 3, 6, 5, 8 og 7.
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Nabobolig 15, Sydvejen 8. Boligen ligger vest – øst
med have mod syd. Vindmøllerne vil stå fra nordvest til
østnordøst for boligen. En driftsbygning og mellemhøj
bevoksning står mellem boligen og en del af vindmøllerne, så om sommeren vil der næppe være væsentlig
udsigt til vindmøllerne, mens de nordlige vindmøller
i vinterhalvåret er synlige mellem træerne. Ejendommens beboere har anlagt et haveparti øst for grundens
hegn. Herfra er der direkte udsigt til en del af vindmølleparken, men arealet indgår ikke i VVM-vurderingen

af opholdsarealerne på grund af afstanden til boligen
og placeringen uden for randbevoksningen. Se fotos og
luftfoto samt eventuelt visualisering D.
Nabobolig 16, Sydvejen 7. Boligen ligger nord – syd
med have mod syd og vest. Vindmøllerne vil stå fra
nordvest til østnordøst for boligen. Tæt og mellemhøj
bevoksning står mellem boligen og vindmøllerne, så
der vil næppe være væsentlig udsigt til vindmøllerne. Se foto og luftfoto samt eventuelt visualisering D.
Nabobolig 17, Kastrupvej 26. Boligen ligger vest –
øst med have mod syd. Vindmøllerne vil stå fra nord

NB 15

Foto 5.19. Nabobolig 17, Kastrupvej 26,
fotograferet fra nordøst.

NB 16

NB 17

Luftfoto 5.7 Nabobolig 15 - 16, Sydvejen 8 og 7.

Foto 5.17 Haveparti øst for randbevoksningen
ved nabobolig 15.

NB 18

Luftfoto 5.8 Nabobolig 17 - 18, Kastrupvej 26 – 24

til østsydøst for boligen. Høj bevoksning mellem boligen og vindmøllerne nord for Kastrupvej skærmer for
udsigten til disse vindmøller, mens en driftsbygning
og bevoksning tager en del af udsigt mod vindmøllerne syd for Kastrupvej. Se foto og luftfoto.
Nabobolig 18, Kastrupvej 24. Boligen ligger i den
vestlige del af en bygning, som i den østlige del rummer
stald. Haven vender mod syd og vest. Vindmøllerne vil
stå fra nord til østsydøst for boligen. Høj bevoksning på
Foto 5.16 Nabobolig 15, Sydvejen 8,
fotograferet fra sydøst.
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Foto 5.18 Nabobolig 16, Sydvejen 7,
fotograferet fra nordøst.

møllerne, der vil stå fra syd til sydøst for boligen. Se
visualisering F samt foto og luftfoto nedenfor.

Udsigt fra nærmeste byer

Foto 5.20 Nabobolig 18, Kastrupvej 24, set fra nordøst.
Indsat foto fra nord med boligen i højre del af bygningen.

Foto 5.22 Nabobolig 20, Engvej 21,
fotograferet fra vest.

NB 20

Foto 5.21 Nabobolig 19, Gammel Arnumvej 4,
fotograferet fra øst.

NB 19

Luftfoto 5.9 Nabobolig 19, Gammel Arnumvej 4.

Luftfoto 5.10 Nabobolig 20, Engvej 21.

nordsiden af Kastrupvej skærmer for udsigten til vindmøllerne nord for vejen, mens driftsbygninger og bevoksning skærmer for en del af udsigten mod vindmøllerne syd for Kastrupvej. Se foto og luftfoto.
Nabobolig 19, Gammel Arnumvej 4. Boligen ligger
nordvest – sydøst med have mod sydvest. Vindmøllerne vil stå fra østsydøst til sydsydøst for boligen. Skovbevoksning mellem boligen og vindmøllerne vil skærme for udsigten til vindmøllerne, så kun vingespidser
på få vindmøller vil være synlige. Se visualisering E
samt foto og luftfoto nedenfor.
Nabobolig 20, Engvej 21. Vinkelbolig med åben have omkring huset. Der vil være direkte udsigt til vind-

Nærmeste punkt i støjfølsom arealanvendelse ligger i
Kastrup. Afstanden til vindmøllerne er cirka 1,4 kilometer. Udsigten til vindmøllerne fra byerne Kastrup
og Tiset samt bebyggelserne Arnum og Højrup er behandlet i kapitel 4, landskabelige forhold.

Visualisering
For at kunne vurdere den visuelle påvirkning ved naboboligerne er vindmøllerne på de følgende sider visualiseret fra fem naboboliger, der repræsenterer forskellige synsvinkler i forhold til vindmølleparken. Det
er nabobolig 6, Kastrupvej 31. Se visualisering B. Nabobolig 9, Vestermarksvej 7. Se visualisering C. Nabobolig 12, Sydvejen 3. Se visualisering D. Nabobolig
19, Gammel Arnumvej 4. Se visualisering E. Nabobolig 20, Engvej 21. Se visualisering F. Desuden er der
visualiseret fra Udsigtsvejen 15, som ligger lige uden
for en kilometers afstand til vindmøllerne og derfor ikke bliver behandlet som nabobolig i denne VVM. Der
er visualiseret fra boligen for at give et billede af forholdene ved naboboligerne på Udsigtsvejen 17, 14, 12
og 13. Se visualisering A. Endelig er der visualiseret
fra Stenholtvej 4, der ligger på en afstand af 1,5 kilometer fra vindmøllerne for at eksemplificere udsigten
fra højtliggende boliger på længere afstand end en kilometer og med frit syn mod vindmølleparken. Se visualisering G.
Læseren kan bruge eksemplerne til at vurdere vindmøllernes omtrentlige størrelse og andre visuelle forhold ved vindmølleparken ved de boliger, hvorfra der
ikke er visualiseret.
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Visualiseringer ved naboboliger

A

A

Eksisterende forhold fotograferet mod syd fra Udsigtsvejen 15, der ikke er behandlet som nabobolig i VVM-rapporten. Udsigten over landskabet er fra fotopunktet rammet smukt ind af store træer. Ideel betragtningsafstand ved sammenligning med forholdene i andre andre fotos er 39 centimeter.

172

26

A

Visualisering af vindmøllerne set fra Udsigtsvejen
15. Fra fotopunktet ses syv vindmøller, der markant ændrer landskabsoplevelsen og dominerer
udsigten. Fremme ved siddepladsen til venstre i billedet
vil man kunne se flere af vindmøllerne mod vest. Afstan-

18

11
19

12

20

13

den til den nærmeste synlige vindmølle, nummer 26, er 1,1
kilometer. Afstand til nærmeste vindmølle, nummer 21, er
1,0 kilometer fra fotopunktet. Vindmøllen står til højre for
billedet. Ideel betragtningsafstand er 39 cm ved den trykte
A4-udgave af rapporten.
173

B

B

Eksisterende forhold. Første del af dobbeltsidet
panorama fotograferet i sydlige retninger ved
nabobolig 6, Kastrupvej 31. Højre kant på billedet side 174 svarer til venstre kant på billedet side 175. Afstand til nærmeste eksisterende vindmølle er 683 meter fra
174

fotopunktet. Ideel betragtningsafstand ved den trykte A4udgave af rapporten er 39 centimeter.

Eksisterende forhold.
Anden del af dobbeltsidet panorama.

B
175

37

B

Visualisering. Første del af dobbeltsidet panorama fra nabobolig 6, Kastrupvej 31. Forandringen
er voldsom. Vindmøllerne dominerer fuldstændig
udsigten. Set fra fotopunktet lukker bevoksning og driftsbygning for udsigten til en del af vindmølleparken, og
176

32 38

transformatorstationen vil ligge bag vindmølle 35, skjult
af havebevoksningen. Afstanden til den nærmeste vindmølle, nummer 35, er 987 meter. Ideel betragtningsafstand
ved den trykte A4-udgave af rapporten er 39 centimeter.

33

27

22-28-34

23

29

17

35

18

30 12

B

Visualisering.
Anden del af dobbeltsidet panorama.

B
177

C

Eksisterende forhold. Første del af dobbeltsidet
panorama ved nabobolig 9, Vestermarksvej 7, fotograferet mod nord. Højre kant på billedet side 178 svarer til venstre kant på billedet side 179. Enkelte
af de eksisterende vindmøller er synlige, da de lige rækker
178

over træerne. Rotorerne er vendt efter vindretning fra sydvest. Afstand til nærmeste eksisterende vindmølle er 1042
meter. Ideel betragtningsafstand er 39 centimeter.

C

Eksisterende forhold.
Anden del af dobbeltsidet panorama.

C

179

32

C

Visualisering. Første del af dobbeltsidet panorama fra nabobolig 9, Vestermarksvej 7. Panorama. De nye vindmøller er markant højere end de
eksisterende og dominerer udsigten. Vindmøllerne er tegnet op med grå, og rotorerne er vendt efter vindretning fra
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syd. Afstand til nærmeste vindmølle, nummer 36, er 556
meter fra fotopunktet. Ideel betragtningsafstand ved den
trykte A4-udgave af rapporten er 39 centimeter.

33

34

35

38

37

36

C

Visualisering.
Anden del af dobbeltsidet panorama.

C

181

D

Eksisterende forhold. Første del af dobbeltsidet
panorama fotograferet mod nord ved nabobolig 12, Sydvejen 3. Højre kant på billedet side 182
svarer til venstre kant på billedet side 183. Ideel betragtningsafstand er 39 centimeter.
182

D

D

Eksisterende forhold.
Anden del af dobbeltsidet panorama.

183

7

D

Visualisering. Første del af dobbeltsidet panorama fra nabobolig 12, Sydvejen 3. Vingerne på nogle få
vindmøller er synlige, resten står skjult bag bevoksning og garage. Se vindmøllernes placering i landskabet inden for panoreringen på indsatte visualisering med vindmøllerne i rødt. Afstanden til nærmeste vindmølle, nummer 11, er 733 meter. Vindmøllerne er tegnet op med hvid. Ideel betragtningsafstand ved den
trykte A4-udgave af rapporten er 39 centimeter.

184

D

11

18

Visualisering.
Anden del af dobbeltsidet
panorama.

D
185

E

Eksisterende forhold. Første del af dobbeltsidet
panorama fotograferet mod sydøst ved nabobolig
19, Gammel Arnumvej 4. Højre kant på billedet
side 186 svarer til venstre kant på billedet side 187. Ideel
betragtningsafstand er 39 centimeter.

186

E

Eksisterende forhold.
Anden del af dobbeltsidet panorama.

E
187

E

E

Visualisering. Første del af dobbeltsidet panorama
fra nabobolig 19, Gammel Arnumvej 4. Vingerne
på nogle få vindmøller er synlige, resten står skjult
bag bevoksningen. Vindmøllerne er trukket op med mørk
grå. Se vindmøllernes placering i landskabet inden for
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panoreringen på indsatte visualisering med vindmøllerne i rødt. Afstand til nærmeste vindmølle, nummer
3, er 916 meter. Afstand til nærmeste synlige vindmølle, nummer 2, er 1185 meter. Ideel betragtningsafstand
ved den trykte A4-udgave af rapporten er 39 cm.

2

1

3

2

1

Visualisering.
Anden del af dobbeltsidet panorama.

E
189

F

F

Eksisterende forhold. Første del af dobbeltsidet
panorama fra nabobolig 20, Engvej 21. Højre
kant på billedet side 190 svarer til venstre kant
på billedet side 191. Ideel betragtningsafstand er 39 centimeter.
190

Eksisterende forhold.
Anden del af dobbeltsidet panorama.

F
191

31

16

10

F

F

Visualisering. Første del af dobbeltsidet panorama fra nabobolig 20, Engvej 21. Forandringen er
voldsom. Vindmøllerne dominerer udsigten, hvor
36 af de 39 vindmøller er synlige. Afstanden til den nærmeste vindmølle, nummer 3, er 975 meter fra fotopunktet.
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Ideel betragtningsafstand ved den trykte A4-udgave
af rapporten er 39 centimeter.

6

3

Visualisering.
Anden del af dobbeltsidet panorama.

F
193

G

Eksisterende forhold. Første del af dobbeltsidet
panorama mod syd fra Stenholtvej 4, der ligger højt i landskabet og cirka 1,5 kilometer fra
vnidmølleparken. Højre kant på billedet side 194 svarer
til venstre kant på billedet side 195. Ideel betragtningsaf194

stand ved sammenligning med andre fotos er ved den trykte A4-udgave af rapporten på 39 centimeter.

G

Eksisterende forhold.
Anden del af dobbeltsidet panorama.

G
195

7 8 9

G

Visualisering af vindmøllerne fra Stenholtvej 4.
Forandringen er markant, og vindmøllerne dominerer udsigten, hvor de 10 af de 39 vindmøller står
lige fremme i udsigten. Yderligere cirka seks vindmøller øst
for Toftlundvej kan ses til venstre. De 10 vestligste vindmøl-

196

ler står i tre tydelige rækker, og man kan stadig opleve slettelandskabet mellem vindmøllerne, men også på denne afstand dominerer vindmøllerne oplevelsen. Afstanden til den
nærmeste vindmølle, nummer 10, er 1,5 kilometer fra fotopunktet. Ideel betragtningsafstand er 39 centimeter.

10

4

5

6

1

2

3

G
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Vurdering af visuel påvirkning
På grund af vindmøllernes totalhøjde vil de ofte være
synlige over nærområdets bevoksning, se visualisering
C; men bevoksningen kan også dække for størstedelen
af vindmøllerne, se visualisering D og E.
Fra naboboliger med åbent udsigt til vindmølleparken vil vindmøllerne dominere udsigten, se visualisering A, B og F.
Visuelt vil vindmøllerne dominere udsigten fra otte
naboboliger. Det drejer sig om nabobolig 1, Udsigtsvejen 17, nabobolig 2, Udsigtsvejen 14, nabobolig 4, Udsigtsvejen 13, nabobolig 5, Feltvej 1, nabobolig 6, Kastrupvej 31, nabobolig 9, Vestermarksvej 7, nabobolig
10, Vestermarksvej 3 og nabobolig 20, Engvej 21.
Set fra fire naboboliger vil vindmøllerne sandsynligvis stå markante i udsigten. Det er fra nabobolig 3, Udsigtsvejen 12, hvor en del af vindmøllerne sandsynligvis vil stå markante i udsigten fra især boligens første
sal, fra nabobolig 11, Gramvej 6, hvor dele af vindmølleparken vil være synlig og fra naboboligerne 13 og 15
på Sydvejen 6 og 8, hvor vindmøllerne vil være synlige gennem bevoksningen i vinterhalvåret.
Fra otte naboboliger vil vindmøllerne næppe være væsentlig synlige. Det drejer sig om nabobolig 7 og
8 på Vestermarksvej 12 og 8, nabobolig 12, 14 og 16
på Sydvejen 3, 5 og 7, nabobolig 17 og 18 på Kastrupvej 26 og 24 samt nabobolig 19, Gammel Arnumvej 4.
Set fra boliger, der ligger længere væk end en kilometer fra vindmøllerne og højt i landskabet med frit syn
mod vindmølleparken, kan vindmøllerne stå markante
i landskabet og dominere udsigten. Se visualisering G.

Lyset på vindmøllerne
Det faste lys på toppen af møllehatten af hensyn til flysikkerheden vil erfaringsmæssigt ikke være væsentligt
generende på grund af lysets ringe styrke og afskærmningen nedad.
Det blinkende lys, som formentlig skal etableres på
syv af vindmøllerne, kan derimod genere oplevelsen
af stjernehimlen.
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5.2 Støjpåvirkning i driftsfasen
Nabobeboelse i det åbne land

De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er gennemgået
i afsnit 1.4. Reglerne betyder, at vindmøllerne i Kastrup
og Tiset Enge sammen med andre vindmøller ikke må
støje mere end 44,0 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s,
henholdsvis 42,0 dB(A) ved 6 m/s, ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land. Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj fra vindstøj
i bygninger og bevoksning normalt ligge på 45 – 50 dB
ved vindstyrke 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind.
Ved udendørs opholdsareal forstås arealer højst 15
meter fra beboelsen. For støjberegninger for udendørs
opholdsarealer er afstanden mellem vindmølle og beregningspunkt målt til et punkt, der kan ligge op til 15
meter fra boligen i retning mod vindmøllerne. Punkterne for udendørs støjberegning har derfor mindre afstand til vindmøllerne end de afstande, der er anført i
tabel 5.2. Ved støjfølsom arealanvendelse, som blandt
andet er boligområder og støjfølsomme, rekreative områder udlagt i Haderslev Kommunes Kommuneplan,
må støjen fra vindmøllerne ikke overstige 37,0 dB(A)
ved en vindhastighed på 6 m/s og 39,0 dB(A) ved 8 m/s.
Den lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs
i beboelse ikke overstige 20,0 dB(A) ved vindhastighederne 8 m/s og 6 m/s i både det åbne land og i områder til støjfølsom arealanvendelse. Lavfrekvent støj er
støj i frekvensområdet fra 10 til 160 Hz.
Det konkrete støjniveau afhænger især af de vindmølletekniske forhold og afstanden til vindmøllen, men
også i mindre grad af de klimatiske forhold, som vindens retning og hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed. For lavfrekvent indendørs støj har boligens
støjdæmpende egenskaber også betydning. De vindmølletekniske forhold er fastlagt for hver mølletype,
blandt andet på grundlag af typegodkendelsen fra Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi. Støjen
fra vindmøller stammer primært fra kølesystemet og
vingernes rotation, hvor især passagen af tårnet kan give et moduleret lydbillede.

Metoden til måling og beregning af støj fra vindmøller er defineret i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Reference /4/.
Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøllen
fortæller ikke alt om, hvor generende støjen kan være.
Bliver der eksempelvis udsendt en såkaldt ”rentone”,
det vil sige en tydelig hørbar tone, vil den normalt være meget generende.
Hvis der måles tydeligt hørbare rentoner fra en vindmølle, vil der i støjberegningen blive tillagt yderligere
5 dB(A) for den pågældende vindmølle. Fra en ny, typegodkendt vindmølle må der ikke være tydeligt hørbare rentoner, der oftest vil være mekanisk støj fra lejer og gear. Tonerne kan eventuelt opstå, når vindmøllen bliver ældre. I sådant tilfælde vil det være en fejl i
vindmøllen, som ejeren skal udbedre.
Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger også af baggrundsstøjens niveau. Fordi tonerne i vindmøllestøj varierer på en særlig måde, kan støjen opfattes, selv om den er svag. På grund af vingernes rotation
forekommer der variationer i støjens styrke i mellemfrekvensområdet mellem 200 og 1000 Hz, ofte kaldet
modulation eller vingesus. Variationerne varierer i tydelighed. Derfor kan man ikke generelt regne med, at
støjen camoufleres af vindens susen i bygninger, træer og buske, men ofte vil baggrundsstøjen ”overdøve”
støjen fra vindmøllen, hvis vindhastigheden er omkring 8 – 12 m/s.
Ved vindhastigheder over 8 m/s vil støjen fra moderne vindmøller stabilisere sig eller falde.

Kastrup og Tiset
I områder med planlagt støjfølsom arealanvendelse, eksempelvis Kastrup og Tiset, og i støjfølsomme, rekreative områder udlagt i Haderslevs kommuneplan, må støjen fra vindmøllerne ikke overstige 37 dB(A) ved vindhastigheder på 6 m/s og 39 dB(A) ved 8 m/s.
Tætliggende boliger eller institutioner i det åbne land
kan vurderes som et støjfølsomt område. Haderslev
Kommune har vurderet, at ingen andre boliger inden

for vindmøllernes 37 dB(A)-kurven ved vindhastigheden 6 m/s og 39 dB(A)-kurve ved vindhastigheden
8 m/s kan betragtes som støjfølsom arealanvendelse.

Samlet vindmøllestøj
Ved beregningen af støjen indgår den samlede støj fra de
nye vindmøller og de eksisterende og blivende vindmøller inden for en afstand af godt 2,5 kilometer. I forhold
til de nye vindmøller i vindmølleparken i Kastrup Enge og Tiset Enge drejer det sig om gruppen på tre vindmøller ved Højrup og husstandsmøllen ved nabobolig
12, Sydvejen 3, der kan bidrage til at hæve støjen ved naboboligerne til projektet i Kastrup Enge og Tiset Enge.
Sytten eksisterende vindmøller bliver nedlagt i forbindelse med projektets realisering. Det er tre vindmøller øst for Kastrup, ti vindmøller i Kastrup Enge og fire vindmøller nordøst for nabobolig 9, Vestermarksvej 7. Se kort 5.1.
Hvis den beregnede støj fra en eksisterende vindmølle ligger mindst 15 dB(A) under de nye vindmøllers støj
ved naboboligerne til den nye vindmøllepark, skal man
ifølge vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012, Støj fra
vindmøller, ikke regne den eksisterende vindmølle med,
da støjen ikke kan høres på grund af støjen fra de nye
vindmøller. Tilsvarende skal man ikke medregne støjen fra den projekterede vindmøllegruppe ved naboboliger til eksisterende vindmøller, hvis støjen fra den

projekterede gruppe ligger mindst 15 dB(A) under de
eksisterende vindmøllers støj. Reference /5/
Ikke bare naboerne til de nye vindmøller bliver påvirket af alle vindmøllerne, men også naboerne til de
eksisterende vindmøller får et forhøjet støjbidrag på
grund af de projekterede vindmøller.
Det er gennem beregninger påvist, at ingen naboboliger til eksisterende vindmøller får et samlet støjbidrag,
der ligger over grænseværdierne. Se kort 5.2.

Lavfrekvent støj og infralyd
Den lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs i
boliger ikke overstige 20 dB(A) ved en vindhastighed
på 8 m/s og 6 m/s. Lavfrekvent støj er støj i frekvensområdet fra 10 Hz til 160 Hz.
Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz,
men niveauerne er lave. Selv tæt på vindmøllerne er
lydtrykniveauet langt under den normale høretærskel,
og infralyd fra vindmøller betragtes således ikke som
et problem.

Beregningsforudsætninger
Vindmøller

Beregningerne for projektet i Kastrup Enge og Tiset
Enge er foretaget efter anvisningerne i bilag 1 til Be-

Tabel 5.3 Vindmøller i beregning af støj ved projektets gennemførelse
Gruppe

Antal Nummer Effekt pr.mølle, Navhøjde, Rotordiameter,
kW
meter
meter

Kildestøj, dB(A)
6 m/s

8 m/s

Lavfrekvent kildestøj, dB(A)
6 m/s

8 m/s

Projektets vindmøller

39

1 – 39

2.200

80

100

102,4

103,5

90,1

91,4

Højrupmøllerne

1

40

660

45

47

100,1

100,8

91,9

92,4

2

41 – 42

800

50

50

101,0

103,9

88,9

91,9

1

43

6

18,5

7,1

86,6

92,4

73,3

75,3

Husstandsmølle
Reference /1 + 2/

kendtgørelsen om støj fra vindmøller og er udført i programmet WindPRO.
Dokumentationen sker ved bygherres anmeldelse af
vindmøllerne efter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Beviset på, at lovkravene er overholdt, vil foreligge, når der er foretaget støjmålinger og beregninger,
efter vindmøllerne er rejst.

Transformatorstation
I vindmølleparken skal der placeres en transformatorstation sydøst for vindmølle nummer 30. Stationen skal
føre vindmøllestrømmen ud på elnettet. Den endelige
udformning er ikke fastlagt, men bliver med to 60/15
kV transformere.
I forbindelse med dette projekt er der ikke beregnet støj fra stationen. I stedet er beregningerne for en
station ved en vindmøllepark ved Tim blevet benyttet. Beregningen ved Tim gjaldt en større og mere støjende transformatorstation med to 150/60 kV transformere og to 60/10 kV transformere. Støjen fra stationen
ved vindmølleparken ved Tim blev beregnet af Delta.
Reference /6/
Det skal bemærkes, at støjen fra vindmøllerne reguleres af Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - Bekendtgørelse nr. 1284 af 15.12.2011, og støjen fra transformatorstationen reguleres af Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984 ”Støj fra virksomheder”. Det betyder, at støjbidrag fra vindmøller og transformere ikke skal adderes, og der gælder forskellige grænseværdier for de to typer støj.
Grænseværdierne for industristøj i det åbne land er
om dagen 55 dB(A), om aftenen 45 dB(A) og om natten 40 dB(A), med mindre andet bliver fastsat for virksomheden eller anlægget.
Beregningerne ved Tim viste, at støjpåvirkningen ligger langt under grænseværdierne. Overført til projektet
i Kastrup Enge og Tiset Enge vil det betyde, at i en afstand af 400 – 500 meter vil støjen ligge mellem 5 og 10
dB(A). Ved de naboboliger, der ligger i en afstand af godt
1,2 kilometer fra transformatorstationen vil støjen fra
transformatorstationen være nede omkring nul dB(A).
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Vurdering af vindmølleprojektets støjbidrag

Tabel 5.4 Støjpåvirkning ved naboboliger
Nabobolig

Vindhastighed 6 m/sekund
Krav dB(A) til
projektet (maksimalt)

Støjen ved projektets naboboliger

Vindhastighed 8 m/sekund

Eksisterende
Krav dB(A) til
Med nye
forhold 4
projektet (maksimalt)
vindmøller 1

Med nye
vindmøller 1

Eksisterende
forhold 4

1, Udsigtsvejen 17

39,9

26,6

40,7

28,0

2, Udsigtsvejen 14

38,9

28,9

39,7

30,4

3, Udsigtsvejen 12

38,9

29.9

39,7

31,4

4, Udsigtsvejen 13

39,3

30,3

40,0

31,8

5, Feltvej 1

38,9

33,4

39,7

35,0

6, Kastrupvej 31

39,1

35,2

39,8

36,8

7, Vestermarksvej 12

37,3

39,6

38,1

40,9

8, Vestermarksvej 8

38,2

41,5

39,0

42,8

9, Vestermarksvej 7

41,3 2

40,8

42,1 2

42,1

10, Vestermarksvej 3

41,3

39,2

42,2

40,4

11, Gramvej 6

42,0

2

44,0

2

39,9

32,1

40,8

33,9

12, Sydvejen 3

40,4 3

42,9 5

41,2 3

48,5 5

13, Sydvejen 6

40,3

32,2

42,1

36,6

14, Sydvejen 5

39,1

30,3

40,4

34,1

15, Sydvejen 8

38,9

28,8

40,0

31,8

16, Sydvejen 7

38,4

28,2

39,4

31,1

17, Kastrupvej 26

40,9

25,1

41,7

26,6

18, Kastrupvej 24

39,3

24,3

40,1

25,7

19, Gammel Arnumvej 4

37,0

20,3

37,8

21,6

20, Engvej 21

38,1

20,8

38.9

22,2

Kastrup

36,0

32,5

36,8

34,0

35,1

19,9

33,8

19,0

Tiset øst
Tiset vest

37.0

39,0

35,8

21,3

34,5

20,3

Tabellen viser den lovberegnede støjpåvirkning fra vindmøller. Fremhævet værdi ligger mindre end to dB(A) under grænseværdien.
Reference /1/.
2
Reference /7/, dvs. uden boligejerens egen vindmølle, vindmølle nr. 32. Ifølge lovgivningen skal ejerens egen vindmølle ikke medregnes; men
medregnes vindmøllen for at sammenligne med eksisterende forhold er støjen 42,3 dB(A) ved 6 m/s vind og 43,1 dB(A) ved 8 m/s vind ved
nabobolig 9. Ved nabobolig 10 er tallene 42,4 og 43,3.
3
Reference /8/, dvs. uden boligejerens egen husstandsmølle; men medregnes husstandsmøllen for at sammenligne med eksisterende forhold er
støjen 46,2 dB(A) ved 6 m/s vind og 51,1 dB(A) ved 8 m/s vind.
4
Reference /9/.
5
Med boligejerens egen husstandsmølle. Støjkravene gælder ikke for husstandsmøllen ved husstandsmølleejerens bolig. Eksisterende forhold
uden husstandsmølle er ikke beregnet.
1
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Tabel 5.4 viser den beregnede maksimale støjpåvirkning, også kaldet støjimmission, ved vindhastighederne
6 m/s og 8 m/s ved de 20 naboboliger inden for en kilometer fra projektets nye vindmøller. Støjen fra vindmøller må ved enkeltliggende boliger i det åbne land
ikke overskride henholdsvis 42,0 dB(A) og 44,0 dB(A)
ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Desuden viser
tabellen støjpåvirkningen i de mest støjbelastede punkter i støjfølsom arealanvendelse i Kastrup og Tiset. Endvidere er den beregnede støjpåvirkning ved de eksisterende forhold anført i tabellen. Tabel 5.5 viser den beregnede lavfrekvente indendørs støjpåvirkning.
Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er
overholdt ved projektets naboboliger.
Ifølge beregningerne i tabel 5.4 er nabobolig 10, Vestermarksvej 3, udsat for den største støjpåvirkning med
41,3 dB(A) ved vindhastigheden 6 m/s og med 42,2
dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s.
Beregningerne viser, at forøgelsen af støjpåvirkningen fra vindmøller er større ved 6 m/s vind end ved 8
m/s vind.
Støjforøgelsen er markant ved tretten naboboliger.
Ved fire af de tretten naboboliger ligger ændringen
mellem 15,0 dB(A) og 17,3 dB(A). Støjændringen sker
dog også fra et lavt udgangspunkt, som ligger mellem
20,3 dB og 25,1 dB. Det drejer sig om nabobolig 17, Kastrupvej 26, nabobolig 18, Kastrupvej 24, nabobolig 19,
Gammel Arnumvej 4, og nabobolig 20, Engvej 21. Ved
ni naboboliger af de tretten boliger bliver vindmøllestøjen forøget med mellem 7,8 dB(A) og 13,3 dB(A). Det
drejer sig om nabobolig 1, Udsigtsvejen 17, nabobolig,
2, Udsigtsvejen 14, nabobolig 3, Udsigtsvejen 12, nabobolig 4, Udsigtsvejen 13, nabobolig 11, Gramvej 6, nabobolig 13, Sydvejen 6, nabobolig 14, Sydvejen 5, nabobolig 15, Sydvejen 8, og nabobolig 16, Sydvejen 7.
Støjforøgelsen er væsentlig ved en bolig med en støjforøgelse på 5,5 dB(A). Det er ved nabobolig 5, Feltvej 1 og 3,9 dB(A).

Tabel 5.5 Lavfrekvent støjpåvirkning ved naboboliger
Nabobolig

Krav dB(A)
til projektet
(maksimalt ved
6 m/s og ved 8 m/s)

Vindhastighed 6 m/sekund

Vindhastighed 8 m/sekund

Med nye
vindmøller 1

Eksisterende
forhold 4

Med nye
vindmøller 1

Eksisterende
forhold 4

1, Udsigtsvejen 17

13,0

5,1

15,1

6,3

2, Udsigtsvejen 14

12,4

7,0

14,4

8,3

3, Udsigtsvejen 12

12,3

7,9

14,4

9,1

4, Udsigtsvejen 13

12,6

8,2

14,6

9,4

5, Feltvej 1

12,3

10,9

14,3

12,1

6, Kastrupvej 31

12,3

12,4

14,4

13,6

7, Vestermarksvej 12

10,8

11,6

12,9

12,9

8, Vestermarksvej 8

11,5

12,7

13,5

14,0

9, Vestermarksvej 7

13,7 2

12,4

15,8 2

13,7

10, Vestermarksvej 3

13,9

11,1

15,9

12,4

11, Gramvej 6

2

2

13,0

6,2

15,0

7,5

13,4 3

11,9 5

15,4 3

13,3 5

13, Sydvejen 6

13,2

5,5

15,2

6,8

14, Sydvejen 5

12,3

4,7

14,4

6,1

15, Sydvejen 8

12,3

4,2

14,3

5,6

16, Sydvejen 7

11.9

4,0

14,0

5,4

17, Kastrupvej 26

13.8

3,0

15,8

4,5

18, Kastrupvej 24

12,6

2,6

14,6

4,1

19, Gammel Arnumvej 4

10.6

0,3

12,7

1,8

20, Engvej 21

11.5

0,7

13,5

2,1

Kastrup

10,2

10,3

12,2

11,6

12, Sydvejen 3

20,0

Tiset øst

9,3

0,1

11,4

1,5

Tiset vest

8,4

0,0

10,5

0,9

Tabellen viser den lovberegnede lavfrekvente støjpåvirkning fra vindmøller.
Reference /2/.
Reference /10/, dvs. uden boligejerens vindmølle, nr. 32; men medregnes vindmøllen for at sammenligne med eksisterende forhold er støjen
14,5 dB(A) ved 6 m/s vind og 16,5 dB(A) ved 8 m/s vind ved nabobolig 9. Ved nabobolig 10 er tallene 14,7 og 16,7.
3
Reference /11/, dvs. uden boligejerens husstandsmølle, men medregnes husstandsmøllen er den lavfrekvente støj 16,2 dB(A) ved 6 m/s vind og
18,0 dB(A) ved 8 m/s vind.
4
Reference /12/.
5
Med boligejerens egen husstandsmølle.
1
2

Ved fire boliger er der tale om en mindre støjforøgelse på mellem 1,5 dB(A) og 3,9 dB(A), jævnfør note 2
og 3 i tabel 5.4. Det er ved nabobolig 6, Kastrupvej 31,
nabobolig 9, Vestermarksvej 7, nabobolig 10, Vestermarksvej 3, og nabobolig 12, Sydvejen 3.
Ved to naboboliger falder støjniveauet mellem 2,3 og
3,3 dB(A). Det er ved nabobolig 7 og 8, Vestermarksvej 12 og Vestermarksvej 8. Se figur 5.1 om forskellige
støjniveauer og oplevelsen af en støjændring.
Ifølge beregningerne vil fem naboboliger og to beregningspunkter i byerne få en støjpåvirkning ved 6 m/s
vind, der ligger mindre end to dB under grænseværdien. Ved 8 m/s gælder det tre boliger.
Beregningerne for den lavfrekvente støjpåvirkning
viser et tilsvarende billede, her er forøgelsen dog størst
ved 8 m/s vind. Nabobolig 10 er udsat for den største
lavfrekvente støjpåvirkning fra projektet. Støjpåvirkningen er 15,9 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s, se
dog note 2 og 3 i tabel 5.5.
Beregningerne viser, at den lavfrekvente indendørs
støj fra projektet ligger mindst 6,1 dB under grænseværdien ved 6 m/s og mindst 4,1 dB under grænseværdien ved 8 m/s, jævnfør tabel 5.5.
Støjen fra transformatorstationen vil ligge langt under grænseværdierne for industristøj i det åbne land og
nede omkring nul dB(A) ved boligerne.

Krav om støjmåling
Ifølge beregningerne i tabel 5.4 vil fem naboboliger og
to beregningspunkter i byerne få en støjpåvirkning ved
6 m/s vind, der ligger mindre end to dB under grænseværdien. Usikkerheden på støjmåling udført efter reglerne i bilag 1 til Bekendtgørelse om støj fra vindmøller ligger på +/- 2 dB.
Bekendtgørelsen giver kommunen mulighed for som
tilsynsmyndighed at kræve en støjmåling, efter vindmøllerne er idriftsat for at sikre, at støjkravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er overholdt. Hvis
støjmålingen og den efterfølgende støjberegning viser,
at støjpåvirkningen overstiger støjkravene, skal vindmøllerne støjdæmpes, eller driften skal indstilles.
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Kort 5.2 Støjkurver
Kort 5.2 Støjkurver for alle vindmøllerne anført i tabel 5.3. Støjkurverne viser
de punkter, hvor støjen fra vindmøllerne
har de anførte værdier ved vindhastigheden 6 m/s. Ved 6 m/s ligger støjbidraget
fra vindmøllerne ved naboboligerne tættere på grænseværdien end ved 8 m/s, og
kurven ligger derfor tættere på boligerne. For lavfrekvent støj er kurven ved
8 m/s vist af samme grund. Reference /1
og 2/
Ny vindmølle med nummer

8
B

Nabobolig med nummer
Bolig, der nedlægges i forbindelse
med projektets gennemførelse
Støjfølsom arealanvendelse
37,0 dB(A)
42,0 dB(A)
20,0 dB(A) lavfrekvent

0
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Mål

1 km

Kort 5.3 Støjkurver ved naboboligerne 9 og 10

Figur 5.1 Støjbarometer
Lydtryksniveau dB(A)

1:25:000

Lavfrekvent lydtryksniveau dB(A)
Indendørs

Kort 5.3 Støjkurver for alle vindmøllerne på nær boligejerens, nr. 32. Støjkurverne er vist ved vindhastigheden
6 m/s. Signaturer som på kort 5.2. Reference /7/

Kort 5.4 Støjkurver ved nabobolig 12

Grænseværdi for
vindmøllestøj ved
vindhastigheden 8
m/s ved nabobolig
i det åbne land

1:25:000

Kort 5.4 Støjkurver for alle vindmøllerne på nær husstandsmøllen. Støjkurverne er vist ved vindhastigheden
6 m/s. Signaturer som på kort 5.2. Reference /8/

Figur 5.1 viser forskellige støjtryk, støj, fra forskellige støjkilder. Illustrationen viser ikke noget om selve oplevelsen af
støjen. Der kan både være forskelle i folks følsomhed over for den givne støjkilde, og på støjkildens støjmønster - varighed, gentagelse, udsving, pludselighed, monotoni, med videre. Reference /14 og 15/ med tilføjelser af PlanEnergi.
Ifølge Vejdirektoratet bliver en forskel i lydtrykket på 1 dB oplevet som en meget lille ændring. En forskel på 2 dB bliver oplevet som en netop hørbar ændring. En forskel på 3 dB opleves som en hørbar, men lille ændring. En forskel på
5 dB bliver oplevet som en væsentlig og tydelig ændring. En forskel på 10 dB opleves som en halvering eller fordobling af støjen. En forskel på 20 dB bliver oplevet som en meget stor ændring. Reference /16/. Teknisk set er en ændring
på tre dB en fordobling eller halvering af lydtrykket.
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Støjen kan dæmpes ved at ændre omdrejningshastigheden eller vingernes vinkel, så de ikke går så højt op i vinden. Det betyder, at de stadig har samme omdrejningstal.
I øvrigt vil alle vindmøller i en vindmøllepark aldrig få lige meget vind og dermed dreje lige hurtigt.
Alle moderne vindmøller varierer omdrejningshastigheden med vindstyrken.

ne Tiset øst og vest, men også her er det fra et ganske
lavt udgangspunkt på knap 20 dB(A). I målepunktet i
Kastrup er der beregnet en lille forøgelse af vindmøllestøj på 3,5 dB(A).
I alle tre punkter ligger den beregnede støjpåvirkning fra vindmøller mindre end to dB under grænseværdien ved vindhastigheden 6 m/s.

Vindmølle nummer 32

Støjen ved naboboliger til
eksisterende og blivende vindmøller

Ejeren af naboboligerne 9 og 10 vil også komme til at
eje vindmølle nummer 32 i projektet, som således ikke
behøver at blive medregnet i støjberegningen for disse to boliger. Hvis vindmøllen indgik i beregningen,
ville støjgrænserne ikke være overholdt med den givne støjdæmpning.
Det er vigtigt, at mølleejeren er bekendt med, at han
ikke kan sælge vindmøllen fra ejendommen, og han ikke kan sælge boligerne med støjbelastning over grænseværdierne fra ejendommen. Boligerne med støjbelastning over støjgrænserne kan kun være beboet af mølleejeren selv. Det vil også sige, at beboelsen ikke kan
udlejes, når støjgrænserne ikke er overholdt ved beboelsen. Salg eller udlejning af boligerne og salg af vindmøllen vil kræve, at vindmøllen bliver støjdæmpet, så
støjgrænserne er overholdt ved boligerne.
På baggrund af ovenstående opfordrer Haderslev
Kommune til, at bygherren på projektet eller vindmølleejeren får tinglyst ejerforholdet til vindmøllen på disse ejendomme.

Støjen i områder med støjfølsom arealanvendelse
Støjen fra vindmøller må i områder med støjfølsom arealanvendelse, som i Kastrup og Tiset, ikke overskride
henholdsvis 37,0 dB(A)og 39,0 dB(A) ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s.
Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er
overholdt i støjfølsom arealanvendelse, som det fremgår af tabel 5.4 og 5.5 samt kort 5.2.
Forøgelsen med omkring 15 dB(A) af vindmøllestøjen ved vindhastigheden 6 m/s er markant i punkter204

Tabel 5.4 og 5.5 viser, at kravene i Bekendtgørelse om støj
fra vindmøller er overholdt for både støj og lavfrekvent
støj ved naboboligerne til den eksisterende husstandsmølle ved nabobolig 12, Sydvejen 3. Kort 5.2 viser, at kravene også er overholdt ved naboboligerne til tre eksisterende og blivende vindmøller ved Højrup, da 42,0 dB-kurven ved vindhastigheden 6 m/s, ligesom 44,0 dB-kurven ved vindhastigheden 8 m/s, ikke når ud til boligerne.

5.3 Skyggekast
Lys på vindmøllerne af hensyn til flysikkerheden er
vurderet under 5.1 Visuel påvirkning.

Generelt
Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger
sig hen over en flade, hvor man opholder sig. Det er genevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem
solen og opholdsarealet. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig
rotere - det skal være blæsevejr. Genevirkningen vil typisk være størst inde i boligen, hvor skyggekastet bliver oplevet som lysblink, men genen kan også være stor
ved ophold udendørs, hvor skyggen eksempelvis fejer
hen over jorden. Skyggekastets omfang afhænger af:
- Hvor solen står på himlen.
- Om det blæser og hvorfra.

- Antallet af vindmøller i en gruppe og deres placering i forhold til naboboligerne.
- Vindmøllens rotordiameter.
- De topografiske forhold.
- Ved hvilke vindhastigheder vindmøllen producerer.

Lovgivning
Der er ikke indført dansk lovgivning for hvor store gener fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne.
Miljøministeriets vejledning fra 2015 om planlægning
for og tilladelse til opstilling af vindmøller anbefaler,
at naboboliger ikke påføres skyggekast i mere end 10
timer om året, beregnet som reel skyggetid. Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 1590 af 10. december 2014, Bekendtgørelse om planlægning for og
tilladelse til opstilling af vindmøller.
Haderslev Kommunes Kommuneplan 2013 kræver
skyggekast begrænset til maksimalt 10 timer/år beregnet som reel skyggetid.
Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer
eller ved et lodret vindue vendt mod vindmøllen. Både
opholdsareal og vindue kan være teoretisk.
På grund af beregningsmetoderne vil værdierne for
udendørs skyggekast være højere end værdierne for
indendørs skyggekast - når der ellers vil forekomme
skyggekast. I denne VVM indgår både beregninger
for indendørs og udendørs skyggekast, og værdierne
for udendørs skyggekast udgør VVM-redegørelsen og
Miljørapportens referenceværdier i forhold til Miljøministeriets anbefaling.

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

Beregningsmetode ved Kastrup Enge
Udendørs skyggekast er beregnet for et areal på 15 meter gange 15 meter med centrum 7,5 meter fra boligen
i retning mod vindmøllerne og med siden vendt mod

vindmøllerne uafhængigt af, hvad arealet bliver brugt
til. Indendørs skyggekast er beregnet for et vindue på
1 meter gange 1 meter vendt mod vindmøllerne efter
tur. Dvs. vinduets flade vendes mod den vindmølle, der
regnes for. Dette er uafhængigt af, om boligen har vin-

Tabel 5.6 Skyggekast ved naboboliger
Nabobolig

Projektet, timer:minutter

Eksisterende forhold, timer:minutter

Udendørs

Indendørs

1, Udsigtsvejen 17

4:57

2, Udsigtsvejen 14

0:44

3, Udsigtsvejen 12

2:03

4, Udsigtsvejen 13

2:13

1

Udendørs3

Indendørs4

3:41

0:00

0:00

0:33

0:00

0:00

1:37

0:00

0:00

1:33

0:00

0:01

2

5, Feltvej 1

4:32

3:32

0:04

0:03

6, Kastrupvej 31

4:37

3:32

0:07

0:00

7, Vestermarksvej 12

2:35

1:59

0:00

0:00

8, Vestermarksvej 8

5:08

4:17

0:00

3:54

9, Vestermarksvej 7

11:47

9:46

6:26

0:31

10, Vestermarksvej 3

5:20

4:15

0:56

0:00

11, Gramvej 6

0:00

0:00

0:00

6:11

12, Sydvejen 3

4:13

3:26

27:01

0:06

13, Sydvejen 6

4:48

3:42

0:26

0:00

14, Sydvejen 5

1:49

1:27

0:00

0:00

15, Sydvejen 8

1:10

0:00

0:00

0:00

16, Sydvejen 7

0:00

0:00

0:00

0:00

17, Kastrupvej 26

13:11

10:28

0:00

0:00

18, Kastrupvej 24

3:50

3:05

0:00

0:00

19, Gammel Arnumvej 4

3:59

3:09

0:00

0:00

20, Engvej 21

2:11

1:44

0:00

0:00

Kastrup

0:00

0:00

Mindre end 10 timer 5 og 6

Tiset øst

0:00 5

0:00 5

0:00 5

0:00 5

0:00 5

0:00 5

0:00 5

0:00 5

Tiset vest

5

Reference /17/.
Reference /18/.
Reference /19/.
Reference /20/.
Aflæst på kort 5.5.
6
Mellem 0 og 10 timer årlig skyggekast fra tre vindmøller øst for byen. Aflæst på kort 5.5.
*Fremhævet værdi med fed = værdien er højere end det anbefalde maksimum på ti timer/år.

1

2

3

4

5

5

duer mod vindmøllerne, og hvor store de er. Skyggekastet er beregnet i WindPro, som er baseret på følgende forudsætninger:
# Solens højde over horisontlinjen skal være mere end
tre grader, da skyggekast under tre grader opfattes
som uproblematisk.
# Afstande på mere end to kilometer fra møllen er
ikke medtaget i beregningerne, da skyggekast ikke
er et problem på de afstande.
Foruden sol og blæst er vindretningen afgørende for
hvor meget skyggekast, der opstår. Ved vindmøllen er
dens placering i forhold til arealet, vindmøllens højde og
rotorens størrelse samt vindmøllens startvind og stopvind afgørende for hvor meget skyggekast, der opstår.
Inden der laves skyggekastberegning, udføres en
screening for at fastlægge hvilke naboboliger, der skal
indgå i skyggekastberegningen. Samtlige naboboliger
inden for 1 kilometer indgår i beregningen. Ved projektet i Kastrup og Tiset Enge er der ved beregning
screenet for hvilke naboboliger der vil modtage mere
end 10 timers udendørs skyggekast.
Skyggekastberegningen udføres for alle naboboliger inden for 1 kilometer fra vindmøllerne. Endvidere beregnes skyggelinjer for 25, 10, 5 og 0 timer årligt
skyggekast. På baggrund af disse linjer er det undersøgt, om der er naboboliger længere væk end 1 kilometer fra vindmøllerne, der teoretisk vil modtage mere end 10 timers udendørs skyggekast om året. Det er
ikke tilfældet i projektet i Kastrup Enge og Tiset Enge.

Værste tilfælde
Værdien for skyggekast i værste tilfælde er det antal timer, der maksimalt kan være skyggekast under de vejrforhold, der er i et gennemsnitsår.
Værdien i værste tilfælde bliver omsat til sandsynlige værdier i programmets beregninger.

Reel værdi
Sandsynlig værdi kaldes også reel værdi. Den reelle værdi
for skyggekast er værste værdi korrigeret for vindstille og
205

præcist på hvilke dage og i hvilke tidsrum, skyggekast
kan indfinde sig ved den enkelte nabobeboelse. Af kalenderne kan man se, hvornår solen står op og går ned,
hvornår skyggekast kan indtræde, hvor længe det varer,
samt fra hvilken vindmølle, det kommer. Se figur 5.2.
Endelig er skyggelinjerne beregnet, og der er udtegnet kort med skyggelinjer fra vindmøllerne, der viser,
hvor et bestemt antal skyggetimer i reel værdi ligger i
landskabet. Se kort 5.5.
Af kort 5.5 kan man tilnærmelsesvis aflæse, hvor
mange skyggetimer den enkelte nabobolig vil blive ud-

Figur 5.2 Kalender med udendørs skyggekast

Tid på døgnet

Nabobolig 9, Vestermarksvej 7

Måned

Foto 5.23 Skyggekast.
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Nabobolig 17, Kastrupvej 26

Tid på døgnet

overskyede timer samt vindretning i et normalt år i Danmark. Der er i alle beregninger over reel værdi taget højde for rotorvinkel, det vil sige vindretning, hvor tit møllevingerne står stille samt antallet af soltimer. Vindmøllens
drifttid er beregnet ud fra effektkurve og beregnede vindforhold på placeringen. Solskinsstatistik er gennemsnitsdata fra Danmarks Meteorologiske Institut for Danmark.
Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt for
oplevelsen af skyggekast, også tidspunktet spiller ind.
Eksempelvis vil skyggekast tidligt om morgenen for
nogle være uden betydning, mens skyggekast i eftermiddagssolen, hvor man sidder på terrassen, er kritisk
for mange. Derfor beregnes også en kalender, der viser

Måned

sat for. Kurvernes værdier kan ikke direkte sammenlignes med værdierne for naboboligernes udendørs skyggekast i tabel 5.6, da kurverne trækker en linje gennem
alle de punkter, hvor der vil være for eksempel 10 timers reel skyggekast om året, mens værdierne for naboboliger udendørs er for et areal på 225 m2 (15 meter
gange 15 meter), der er en stor samling af "punkter".
Derfor ligger eksempelvis 10-timers-kurven på kort
5.5 tættere på vindmøllerne end nabobolig 9, som jo
teoretisk får knap 12 timer udendørs reel skyggekast
om året.

Vindmøller
7
11
12
13
22
23
27

Kalenderne viser, hvornår på året og døgnet
skyggekast kan ramme de naboboliger, der teoretisk vil få mere end ti timer reel udendørs skyggekast om året. Kalenderen viser, at eksempelvis
nabobolig 9 bliver ramt af skyggekast fra vindmølle 22 fra midten af april til en uge ind i maj
mellem kl. 20 og 20:30 og igen fra slutningen af
første uge af august til slutningen af tredje uge
mellem kl. 20 og 20:30; fra vindmølle 27 fra midt
i maj til slutningen af juli mellem kl. 20:30 og
21:30; fra vindmølle 23 de første tre uger af juni
mellem kl. godt 21 og 21:30, og igen i de to første
uger af juli i samme tidsrum.
Kalenderne opererer med sommertid.
Detaljeret kalender med eksakte tal for hver nabobolig i det åbne land kan rekvireres ved Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,
Plan og Byg, Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34. E-mail: plan@haderslev.dk.

Kort 5.5 Skyggelinjer
Ny vindmølle med nummer

8

Nabobolig med nummer
Punkter med 0 timer/år
Punkter med 5 timer/år
Punkter med 10 timer/år
Punkter med 25 timer/år
Eksisterende vindmøller øst for Kastrup
Punkter med 5 timer/år
Eksisterende vindmøller øst for Kastrup
Punkter med 10 timer/år
Eksisterende vindmøller øst for Kastrup
Punkter med 25 timer/år

Mål:

1:25.000
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I beregningen er der ikke taget hensyn til, om der ligger bygninger eller tæt, høj bevoksning mellem boligen
og vindmøllerne, som reducerer skyggekastet. Skyggekastet kan derfor i nogle tilfælde være væsentligt lavere
i virkeligheden end i beregningerne. men ændres forholdene omkring boligen, kan skyggekastet blive, som
beregningerne viser.

Skyggekast ved projektet i Kastrup Enge
Der er i tekst, figur og tabel og på kort kun omtalt timerne i ”reel værdi”, da disse er vurderet som de væsentligste for naboernes belastning. Beregningsmetoden tager dog ikke hensyn til, om der er bygninger eller
høj og tæt bevoksning mellem vindmøllen og den belastede nabobeboelse. Bygninger og andre høje og tætte
elementer vil ofte medvirke til at reducere belastningen.
Haderslev Kommunes Kommuneplan 2013 kræver
skyggekast begrænset til maksimalt 10 timer/år beregnet som reel skyggetid.
På kort 5.5 over potentielle områder med skyggekast, isolinjerne, er de naboboliger nummereret, der er
med i beregningen.
Tabel 5.6 gengiver de reelle skyggekastværdier i timer og minutter for de 20 naboboliger. Tabeller med
eksakte tal for hver nabobolig kan rekvireres ved Haderslev Kommune, Haderslev Kommune, Erhvervs- og
Borgerservice, Plan og Byg, Simmerstedvej 1A, 1. 6100
Haderslev. Tlf. 74 34 34 34. E-mail: plan@haderslev.dk.
I beregningen over reelle udendørs værdier har to naboboliger over ti timer udendørs skyggekast om året fra
projektets vindmøller. Det er nabobolig 9, Vestermarksvej
7, og nabobolig 17, Kastrupvej 26. Vindmølle 32 bidrager
ikke til skyggekastet ved de to boliger, så en nedsættelse
af skyggekastet til under ti timer påhviler de øvrige vindmøller i projektet. Begge naboboliger vil sandsynligvis få
mindre skyggekast i virkeligheden på grund af bevoksning og bebyggelse. Værdierne bliver beregnet konkret i
forbindelse med etablering af skyggestop ved projektets
realisering, for præcist at fastsætte, hvornår der skal være skyggestop.. Desuden vil nabobolig 9, Vestermarksvej
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7, slippe for knap 6,5 timers teoretisk udendørs skyggekast fra de eksisterende vindmøller nordøst for boligen,
hvis projektet gennemføres. For dette skyggekast gælder
dog også, at det sandsynligvis er mindre i virkeligheden
på grund af bebyggelse og bevoksning.
Indendørs skyggekast over ti timer om året fra projektets vindmøller rammer teoretisk en enkelt nabobolig, nabobolig 17, Kastrupvej 26.
Idet to naboboliger kan få over ti timer om året med
skyggekast, forudsættes det i denne VVM vurdering,
at der installeres skyggestop i overensstemmelse med
kommuneplanens retningslinjer, da der ved udarbejdelse af VVM-redegørelsen ikke stilles krav om konkrete
detaljerede beregninger for de enkelte boligers konkrete bygningsforhold. I forbindelse med byggeansøgning
vil bygherre have mulighed for at få udarbejdet den mere tidskrævende og detaljerede beregning af vinduer,
bygninger og bevoksning ved den enkelte bolig. Kun
på baggrund af de detaljerede beregninger vil bygherren kunne fritages for reduktion af eller iværksættelse af skyggestop. Fremgangsmåde er drøftet med Naturstyrelsen, som er enig i, at denne fremgangsmåde
er korrekt og fyldestgørende.
Projektet giver ikke skyggekast i de to landsbyer Kastrup og Tiset. Under de eksisterende forhold får nabobolig 12, Sydvejen 3, 27 timers udendørs skyggekast
om året fra ejerens egen husstandsmølle. Det vil fortsat gælde, hvis projektet bliver gennemført og bidrager
med yderligere godt fire timer udendørs skyggekast.
Det samlede skyggekast fra eksisterende og blivende vindmøller og projektets vindmøller kommer ikke
i nærheden af ti timer om året ved de øvrige boliger.
Boligerne i Kastrup modtager under de eksisterende
forhold mellem nul og ti timer årlig udendørs skyggekast
fra de tre vindmøller øst for byen. Det vil ophøre, hvis projektet gennemføres, så de tre vindmøller bliver taget ned.

Vurdering af skyggekast
Generelt vil naboboligerne i det åbne land få mere skyggekast fra de nye vindmøller end fra de eksisterende.
To naboboliger, nabobolig 9, Vestermarksvej 7, og na-

bobolig 17, Kastrupvej 26, vil teoretisk få over ti timer
udendørs skyggekast om året.
Projektet kaster ikke skyggekast i Kastrup og Tiset.
Ved projektets gennemførelse slipper Kastrup for skyggekastet fra vindmøllerne øst for byen, da vindmøllerne bliver taget ned.
Haderslev Kommune vil kræve skyggestop installeret i de nye vindmøller, så ingen boliger udsættes for
mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året.
Etablering af skyggestop på møllerne forudsætter
en mere detaljeret opmåling og beregning for at vurdere de nøjagtige opholdsarealer, der skal tages hensyn til. Det er ofte hensigtsmæssigt at vente med den
detaljerede opmåling til møllerne er opført. Efter opførelsen af møllerne kan det ved besigtigelse konstateres, om skyggekast kan ramme opholdsarealerne, eller
der er afskærmning, som vil forhindre skyggegenerne.

5.4 Reflekser
Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra møllevingerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold
kan være et problem for naboer til vindmøller. Refleksionen opstår især ved visse kombinationer af nedbør
og sollys. Da vindmøllevinger skal have en glat overflade for at producere optimalt og for at afvise snavs,
kan dette medføre flader, som kan give refleksioner.
Problemet er minimeret gennem overfladebehandlinger til meget lave glanstal omkring 30, der med de
nuværende metoder er det nærmeste, man kan komme
en antirefleksbehandling.
I løbet af vindmøllens første leveår halveres refleksvirkningen, fordi overfladen bliver mere mat. Moderne møllevingers udformning med krumme overflader
gør desuden, at eventuelle reflekser spredes jævnt i vilkårlige retninger.
Vurdering af reflekser

Reflekser fra de nye vindmøller forventes ikke at give
væsentlige gener.

5.5 Støj og støv i anlægsfasen
Støj i anlægsfasen

Støj i anlægsfasen vil primært stamme fra lastbiltrafikken. Anden støj vil stamme fra kraner og arbejdet med
etablering af de 39 fundamenter.
I anlægsfasen er støjbelastningen fra projektområdet vurderet at være som støjbelastningen fra en mellemstor byggeplads. Da tunge transporter kommer ad
Kastrupvej eller Toftlundvej på strækninger uden boliger ud til vejen i projektområdet, så der vil ikke være
en væsentlig øget effekt ved boliger i nærområdet. Det
skyldes også, at de store specialtransporter kører meget langsomt. På andre strækninger af Toftlundvej er
der dog boliger ud til vejen, men den er en hovedvej,
hvor tung trafik må forventes i perioder.

Støv i anlægsfasen
Støv i anlægsfasen kan i tørre perioder forekomme ved
anlæg af veje og arbejdsarealer. Nedbrydning af boliger kan give støv.
Idet der er en afstand på minimum 800 meter til nærmeste bolig, forventes der ikke at opstå gener ved boliger i anlægsfasen fra støv.
Heller ikke nedbrydning af de tre boliger vil give støvgener, da de ligger i det åbne land uden naboer tæt på.

5.6 Samlet konklusion på
forhold ved naboboliger
Konklusion på afstand og
visuel påvirkning
Lovgivning om afstand er overholdt ved alle naboboliger.

Visuelt vil vindmøllerne dominere udsigten fra otte naboboliger. Det drejer sig om nabobolig 1, 2, 4, 5,
6, 9, 10 og 20.
Set fra fire naboboliger vil vindmøllerne sandsynligvis stå markante i udsigten. Det er fra nabobolig 3,
11, 13 og 15.
Fra otte naboboliger vil vindmøllerne næppe være
væsentlig synlige. Det drejer sig om nabobolig 7, 8, 12,
14, 16, 17, 18 og 19.
Set fra boliger, der ligger længere væk end en kilometer fra vindmøllerne og højt i landskabet med frit
syn mod vindmølleparken, kan vindmøllerne stå markante i landskabet og dominere udsigten.
Det faste lys på toppen af møllehatten af hensyn til
flysikkerheden vil erfaringsmæssigt ikke være væsentligt generende på grund af lysets ringe styrke og afskærmningen nedad. Det blinkende lys, som formentlig skal etableres på syv af vindmøllerne, kan genere
oplevelsen af stjernehimlen.

Konklusion på støjpåvirkning
Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er
ifølge støjberegningerne overholdt. Kravene er overholdt for støj og lavfrekvent støj for alle naboboliger
til det nye projekt og i arealer med støjfølsom arealanvendelse samt ved naboboliger til eksisterende og blivende vindmøller. Nabobolig 10, Vestermarksvej 3, er
udsat for den største støjpåvirkning med 41,3 dB(A)
ved vindhastigheden 6 m/s og 42,2 dB(A) ved 8 m/s.
Støjforøgelsen er markant ved tretten naboboliger.
Ved to boliger er støjforøgelsen væsentlig og tydelig.
Ved tre boliger er støjforøgelsen lille eller meget lille.
Ved to naboboliger falder støjniveauet en anelse.
Den lavfrekvente indendørs støj ligger mindst 4,1 dB
under grænseværdien på 20 dB(A) ved 6 m/s og 8 m/s.
Støjpåvirkningen ved 9 naboboliger ligger mindre
end to dB under grænseværdien på 42 dB(A) ved vindhastigheden 6 m/s. Endvidere ligger de beregnede støjværdier i de støjfølsomme områder ved Kastrup og Ti-

set ligeledes mindre end to dB under grænseværdien på
37 dB(A) ved den samme vindhastighed.
Haderslev Kommune vil kræve, at der udføres en
støjmåling, efter vindmøllerne er idriftsat, for at sikre, at støjkravene bliver overholdt. Hvis støjmålingen
viser, at støjpåvirkningen overstiger støjkravene, skal
vindmøllerne støjdæmpes, eller driften skal indstilles.
Støjen fra transformatorstationen vil ligge langt under grænseværdierne for industristøj i det åbne land ved
boligerne. Ved de nærmeste naboboliger vil støjen være nede omkring nul dB(A).

Konklusion på skyggekast
Generelt vil naboboligerne i det åbne land få mere skyggekast fra de nye vindmøller end fra de eksisterende.
To naboboliger, nabobolig 9, Vestermarksvej 7, og nabobolig 17, Kastrupvej 26, vil teoretisk få over ti timer
udendørs skyggekast om året.
Projektet giver ikke skyggekast i Kastrup og Tiset.
Ved projektets gennemførelse slipper Kastrup for skyggekastet fra vindmøllerne øst for byen, da vindmøllerne bliver taget ned.
Haderslev Kommune vil kræve skyggestop installeret i de nye vindmøller, så ingen boliger udsættes for
mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året.

Konklusion på reflekser
Reflekser fra de nye vindmøller forventes ikke at give
væsentlige gener.

Konklusion på støj og støv i anlægsfasen
Hverken støj eller støv vil være væsentligt ved naboboliger i anlægsfasen på grund af afstanden til boligerne. Det er vurderet, at støj og støv bliver ubetydelig ved naboboligerne.
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6 Øvrige miljøforhold
6.1 Indhold og metode
I dette kapitel vurderes konsekvenser af vindmølleprojektet i forhold til natur og miljø, det vil sige klima, ressourcer, geologi, overflade- og grundvand, natur, herunder særligt beskyttet natur og påvirkning af flora og
fauna generelt.
Visuelle konsekvenser i forhold til landskabsoplevelsen samt støj og skyggekast ved nabobeboelser er behandlet i de forrige kapitler.
I henhold til Vejledningen til VVM-bekendtgørelsen
behandles anlæggets sandsynlige og væsentlige virkninger på miljøet, og redegørelsen omfatter såvel direkte som indirekte effekter og sekundære, kumulative, kort- og langsigtede, vedvarende samt midlertidige, såvel positive som negative virkninger på miljøet.
For at en sådan behandling skal give mening og begrænses til et overskueligt og meningsfuldt omfang er det
vigtigt at holde sig væsentlighedskriteriet for øje. Dvs. forhold, der ikke anses for væsentlige, eller er af ubetydeligt
omfang, er med andre ord udeladt. Men det betyder på den
anden side ikke, at en given påvirkning ikke er overvejet, men derimod, at den netop er vurderet at være så beskeden, at den må vurderes at være uvæsentlig. Som eksempel kan nævnes, at f.eks. binding eller tab af kulstof i
form af kuldioxid, CO2, i den jord, der udgår af landbrugsdrift og eventuelt flyttes rundt på i forbindelse med byggeri af fundamenter og veje er helt marginal i forhold til
den store fortrængning af CO2 elproduktionen fra vindmøllerne giver anledning til. Mængden må vurderes at
skulle måles i promiller af vindmøllernes fortrængning.
På samme måde er CO2-emissionen fra arbejdsmaskiner under etableringen ubetydelig i forhold til vindmøllernes fortrængning, når de begynder at producere - omkring ½ % af første års fortrængning ifølge lignende projekter andre steder i landet.
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Desuden behandles effekter på flora og fauna generelt. Det vil sige, at ikke alle potentielt tilstedeværende
planter og dyr i området behandles. Derimod behandles specifikt såkaldte bilag IV-arter, som i EU ønskes
beskyttet, mere indgående i det omfang de eventuelt
kan findes i området.
I de enkelte afsnit er metoden til en konkrete beregning eller forudsætningerne nævnt. I den sammenhæng er baggrundslitteratur og referencer naturligvis
af stor vigtighed, hvis man ønsker at dykke dybere ned
i et givet emne.

6.2 Klimaforandringer og
luftforurening
Indledning

IPCC, FN’s klimapanel, har gentagne gange advaret
om, at et stadigt stigende indhold af kuldioxid (CO2)
i atmosfæren vil få alvorlige konsekvenser for fremtidens klima og dermed levevilkårene for såvel planter
som dyr på kloden. Alt tyder på, at stigende temperaturer vil føre til ændrede nedbørsforhold og voldsomme klimatiske hændelser, og der er enighed om, at for
at begrænse skadevirkningerne mest muligt er det nødvendigt hurtigt at reducere emissionen af klimagasser
betydeligt, se for eksempel Reference /26/. Det kan ske
ved at sænke energiforbruget eller ved at erstatte fossile brændsler med vedvarende energi.
Det er også klart, at højere temperaturer og ændrede
nedbørsforhold vil få endog meget stor indvirkning på
mange dyre- og plantearter og naturområder i det hele taget, såvel direkte som indirekte og såvel på lokalt
plan som globalt. Sådanne ændringer er imidlertid ofte vanskelige at forudse og vurdere eller ligefrem ufor-

udsigelige og indgår derfor generelt ikke i debatten om
og vurderingen af vindmøllers faktuelle påvirkning af
natur og miljø og dermed heller ikke yderligere i nærværende redegørelse.
Skiftende danske såvel borgerlige som socialdemokratiske regeringer har delt denne bekymring, og det
gældende energiforlig fra 2014 har den målsætning for
klimaet, at der skal ske en markant reduktion af den
danske emission af CO2, på 40 % inden 2020, og energien skal være 100% baseret på vedvarende energi i
2050. Til opfyldelse af målet har vindkraft, på grund af
sin effektive klimaeffekt, fået en central rolle.
Vedrørende klimaændringernes forventede konsekvenser for vindmølleprojektet henvises til afsnit 6.4.

Emissioner
I Danmark var der med udgangen af oktober 2014 installeret en samlet vindmølleeffekt på cirka 4.800 MW,
og vindkraft dækkede i 2013 omkring 38 % af det totale elforbrug, Reference /1/.
Nærværende projekt, der er det hidtil største landbaserede vindmølleprojekt i Danmark, vil skønsmæssigt resultere i en årlig elproduktion på cirka 245.000
MWh, svarende til cirka 73.000 husstandes årsforbrug
af elektricitet, eksklusiv el-opvarmning.
I el-systemet skal produktion og forbrug til hver en
tid balancere. Når vindmøller producerer strøm, må elproduktionen derfor reguleres ned et andet sted i systemet. Det kan for eksempel ske på kulfyrede kraftværker eller ved at mindske importen af vandkraft-el.
Kun i mindre grad kan man reducere produktionen på
kraftvarmeværkerne, fordi de i vid udtrækning reguleres efter den mængde varme, der skal leveres til forbrugerne. Vindmøllers store klimaeffekt skyldes derfor, at el-produktionen især fortrænger kulkraft, der giver en stor CO2-emission. Vindmøller bidrager af den
grund effektivt til, at Danmark kan opfylde internationale forpligtigelser samt egne mål på klimaområdet.

Vurdering

Kuldioxid, CO2 og klimaforandringer
Hvor stor, reduktionen af klimagasser i praksis bliver,
afhænger af, hvordan elforbruget samlet set til hver en
tid produceres, og hvilke brændsler eller energikilder,
der fortrænges. Reduktionen er derfor vanskelig at beregne nøjagtigt, og der findes da også flere beregningsmåder. Her er anvendt såvel 'marginal-el-' som 'gennemsnits-el-metoden' for at angive et interval. Med marginal-el-metoden fortrænges i hovedsagen kul. Med gennemsnits-el-metoden er emissionen beregnet som et
gennemsnit af forskellige el-produktionsmetoder: kulkraft, naturgaskraftvarme, solceller, vandkraft, vindmøller, biomassekraftvarme m.m. Den 'rigtige' værdi
vil oftest ligge tættest på marginal-el-beregningen, fordi vindkraft fortrinsvis vil fortrænge den dyreste elproduktion, hvilket ofte vil være kul uden anvendelse af
overskudsvarmen, Reference /1/, /2/ og /31/. Tabel 6.2.
viser resultatet og intervallet.
Projektet resulterer således i en reduceret emission af CO2
på 114-177.000 tons pr. år afhængig af beregningsmetode.
Uanset metode er reduktionen altså meget stor og projektet bidrager derfor ganske betydeligt til at mindske

Tabel 6.1 Beregningsparametre for CO2 og
andre luftforurenende stoffer
Stof

Reduktion, g pr. kWh

belastningen af atmosfæren med drivhusgasser - den
såkaldte klimabelastning, også selv om det eksakte bidrag i global sammenhæng og isoleret set er beskedent.
I sig selv vil et projekt af denne størrelse derfor ikke
få nogen mærkbar indvirkning på klimaforandringerne. Men i et bredere perspektiv er bidraget værdifuldt
og uundværligt, fordi den fulde, nødvendige reduktion
kun kan opnås gennem mange større og mindre bidrag.
I 2013 var gennemsnitsudledningen pr. dansker cirka 7,6 tons CO2, Reference /3/. Projektet kompenserer
således for emissionen fra 15.000-24.000 personer, svarende til 27-43 % af Haderslev Kommunes indbyggere.

Svovldioxid og kvælstofoxider
Nedfaldet af svovl i Danmark er reduceret betydeligt
siden 1990'erne på grund af effektiv svovlrensning på
kraftværkerne og øget anvendelse af brændsler med
lavt svovlindhold. Men fossil energiproduktion medfører stadig en ikke uvæsentlig emission af svovldioxid (SO2) og kvælstofoxider (NOx) som kan medføre en
uønsket forsuring af jord- og vandmiljøer med svovlog salpetersyre. Ferskvandsøkosystemer i det nordlige tempererede område er særligt følsomme, fordi sur

Tabel 6.2 Reduktion af drivhusgassen CO2 og andre luftforurenende stoffer samt produktionen af
slagge og aske
Luftart

Marginalel /2/

Gennemsnitsel /32/

Kuldioxid – CO2-ækvivalenter

776

481

Svovldioxid – SO2

0,07

0,09

Kvælstofoxider – NOx

0,23

0,50

Partikler

Partikler

0,03

0,02

Slagge og aske

Slagger, aske m.m

53,0

37,1

Tabel 6.1 Anvendte parametre ved beregning af mindsket
luftemission og mindsket affaldsproduktion, når el produceres på
vindmøller

nedbør ophobes i sne og hurtigt frigives ved forårets
tøbrud. Det kan føre til så kraftige og pludselige fald
i surhedsgraden (pH) i floder og søer, at det i værste
fald kan få katastrofale følger for dyrelivet.
Også i den sammenhæng har vindkraft derfor en
positiv effekt, fordi emissionen af både svovl og kvælstof reduceres på grund af fortrængningen af fossile brændsler.
En anden effekt af kvælstof drejer sig om eutrofiering af følsomme jord- og vandmiljøer, dvs. uønsket
tilførsel af næringsstoffer. Også i denne sammenhæng
er effekten af vindmøller positiv og målbar.
I Danmark tilføres miljøet cirka 22.000 tons svovl
hvert år på grund af menneskelige aktiviteter, Reference /4/. Vindmølleprojektet reducerer emissionen af
svovldioxid med 20-22 tons pr. år. Det svarer til ca. 10
tons rent svovl. I forhold til kommunens areal, udgør
reduktionen omkring 2,5 % af den del, der kan tilskrives Haderslev Kommune.
Afsætningen af kvælstof til de danske farvandsog landområder udgjorde i 2008 henholdsvis 71.000
tons N (6,8 kg N/ha) og 61.000 tons N (14 kg N/ha),
Reference /4/. Vindmølleprojektet reducerer emissionen med 50-120 tons NOx pr. år, eller 20-45 tons rent

Tons
Reduceret emission pr. år

Reduceret emission på 20 år

114.000 - 177.000

2.290.000 - 3.550.000

Svovldioxid, SO2

19 - 21

380 - 430

Kvælstofoxider, NOx

52 - 119

1.050 - 2.380

5-7

95 - 143

8.800 - 12.800

177.000 - 255.000

Kuldioxid, CO2

Tabel 6.2 Gennemsnitlig mindsket emission som følge af opsætning af 39 2 MW møller - afrundede værdier, to beregningsmetoder, se tekst. Der
er regnet med forventet produktion minus 5 %. Forventet elproduktion i deres restlevetid fra eksisterende møller, der nedtages, er modregnet.
Det bemærkes, at især reduktionen over 20 år er behæftet med stor usikkerhed, blandt andet fordi beregningen ikke kan tage højde for at
elproduktionssystemet ændres i dette spand af år. Den væsentligste faktor i den sammenhæng drejer sig om andelen af kul.

211

kvælstof. I forhold til Haderslev Kommunes areal, svarer det til omkring 1-2,5 % af den del, der kan tilskrives kommunen.

Partikler
Fossil energiproduktion medfører emission af sundshedsskadelige partikler, (se iøvrigt kapitel 8).
Projektet reducerer emissionen med 5-7 tons pr. år.
Det svarer til emissionen fra cirka 60 mio. kilometer
lastbilkørsel, Reference /6/. Den positive effekt af dette er vanskelig at bedømme, men må umiddelbart vurderes at være betydelig.

Slagger og flyveaske
El-produktion med kul medfører endelig en stor affaldsproduktion i form af slagge og aske. En del kan genanvendes i cement og beton. Men affaldet indeholder salte og tungmetaller, der ved deponering eller ved brug
i anlægsarbejder med tiden kan udvaskes og udgøre et
miljøproblem, også når produkterne sidenhen genanvendes som fyld. Hovedproblemet ved affaldet er dog
indholdet af sulfat og klorid. Deponering af overskuds-

mængder foretrækkes af den grund tæt på kysterne, fordi havvand i forvejen indeholder mange salte, og mulig udsivning i dette miljø derfor ikke udgør så stor en
forureningsrisiko, Reference /4/, /5/.
Da vindmøllestrømmen især erstatter kul-produceret strøm reduceres produktionen af slagge og aske
årligt med 9.000-13.000 tons som følge af projektet.
Det svarer til cirka 1 % af denne specielle affaldstype
i Danmark.

6.3 Ressourcer og affald

ning af møllen. Næppe andre elproduktionsteknologier
har så kort en energimæssig tilbagebetalingstid. For solceller er den for eksempel 2-4 år og for atomkraft 6-14
år, Reference /8/.
En kort energimæssig tilbagebetalingstid er væsentlig for en hurtig klimaeffekt.
Forudsættes det, at produktion m.m. af vindmøllen
sker med anvendelse af fossile brændsler er en god energibalance og en kort energimæssig tilbagebetalingstid
også et indirekte mål for projektets samlede klimabelastning. På cirka ni måneder er den ekstra emission
forårsaget af produktionen indhentet gennem møllens
CO2-fortrængning, når den er idriftsat.

Energibalance og ressourceforbrug konsekvenser og vurdering

Arealanvendelse sammenlignet med andre
energiteknologier

Energimæssigt betaler en Vestas V100, som projekteres
ved Kastrup og Tiset Enge, sig selv tilbage på kun ni måneder ifølge Reference /43/. Med en forventet levetid på
20 til 25 år producerer den dermed 28 - 35 gange mere
energi, end der er brugt til produktion, drift og nedtag-

Opsætning af vindmøller på landbrugsarealer hindrer
ikke en fortsat anvendelse af jorden til planteavl ud over
det areal, der fragår til veje og arbejdsarealer.
Opsætning af 39 stk. 2 MW vindmøller med arbejdsarealer og serviceveje på Kastrup og Tiset Enge
medfører et arealforbrug på cirka ni hektar, som vil blive tager permanent ud af landbrugsproduktionen. En
mindre del heraf vil dreje sig om forstærkning af eksisterende markveje. Skulle den potentielle elproduk-tion

Energibalance

Tabel 6.3 Ressourceforbrug
Grus
m.v.
m3

Beton
m3

Stål m.v.
ton

Olie mv
m3

Glasfiber
m.v.
ton

23.400

1.750

3.500

380

50
9.300

31

380

35.500

23.780

11.100

61

380

Veje og
32.000
arbejdsarealer
Fundamenter
60 kV-station
Vindmøller
Total

Foto 6.1. Majsstubmark med lokale vindmøller i baggrunden
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Foto 6.2. Markarbejde i Kastrup Enge.

30

Tabel 6.3 opgør ressourceforbruget til anlæg og ved anlægsstart.
Stålforbruget og glasfiber til vindmøllerne er ifølge reference /43/.
Øvrige mængder stammer fra oplysning om andre projekter i Danmark

i stedet have været produceret med solceller, ville det
have krævet permanent udtagning af cirka 850 hektar.
Det kan skønnes, at etablering af 39 vindmøller (i alt
78 MW) samlet koster cirka 700 mio. kr. inkl. moms.
Et tilstrækkeligt antal solceller til en tilsvarende elproduktion ville skønsmæssigt koste godt og vel det dobbelte, se kapitel 7.

Ressourceforbrug
Til produktion af en vindmølle anvendes først og fremmest glasfiber til vingerne, stål til nav og tårn, og beton
og armeringsjern til fundamentet. Desuden anvendes sand
og grus til fundament og serviceveje. Mængderne er opgjort i kapitel 3. Til transformatorstationerne anvendes
desuden grus, stål og beton, som redegjort for i tabel 6.3.
Ved nedtagning af vindmøllerne kan størsteparten
af materialerne genanvendes. Fundamentet og kabler
fjernes til cirka en meter under terræn. Muldjord lægges i hullet, og planteavl kan genoptages som før opstilling af møllen.

Vandforbrug
Ved elproduktion på kraftværker bortkøles overskudsvarmen. Det sker ved fordampning af ferskvand, og
der anvendes cirka 2.000 liter pr. MWh, Reference /9/.
I sammenligning hermed koster vindmøllestrøm i et
livscyklusperspektiv kun en liter/MWh. Etablering af
vindkraft til erstatning af kulkraft kan derfor i mange
lande spare store vandmængder. Teoretisk kunne nærværende vindmølleprojekt derfor spare cirka 490.000
m3 vand om året, eller hvad der svarer til cirka 7.800
danskeres årlige forbrug.
I Danmark køles kraftværkerne dog ikke med ferskvand, men med havvand, og ved denne produktionsform er forbruget af ferskvand naturligvis langt mindre.
Det har ikke været muligt at finde eksakte tal. Men forbruget skønnes at være beskedent, og kun nogle få procent af ovennævnte værdi. Vandbesparelser på grund
af vindkraft vil derfor være meget mindre i Danmark
end i mange andre lande.

Affald
Efter opstilling og idriftsættelse af møllerne vil alt materiel og affald, som ikke er nødvendigt for møllens
drift, blive fjernet fra byggepladsen efter gældende regler, og området omkring møllerne vil blive reetableret.
Affaldsproduktionen fra vindmøller i drift er i modsætning til mange andre elproduktionsteknologier meget begrænset. Det drejer sig stort set kun om olie fra
olieskift og lignende, og i disse tilfælde medtages og
genanvendes kemikalierne på godkendte modtagevirksomheder.

6.4 Geologi, overfladevand og
grundvand
Spildes olie eller lignende under opsætning eller drift
af vindmøller, kan der potentielt være risiko for forurening af grund- eller overfladevand, og risikoen afhænger blandt andet af geologiske og topografiske forhold
og nærhed til vådområder. Det er blandt andet af betydning i forhold til drikkevandsinteresser.

Jordtype og geologi
Vindmøllerne placeres syd for Gram i et fladt smeltevandslandskab fra sidste istid, lige vest for isens hovedopholdslinje. Jorden er overvejende humusjord. Især i Kastrup Enge findes dog grovsandet jord. Terrænet ligger cirka i kote 19 og vandsspejlets niveau omkring 1,3 meter under
terræn, men det vil variere noget med nedbør og årstid.
Undergrunden består af sand. En typisk lagdeling
er 0-0,4 m muld, 0,4-25 m glacialt smeltevandssand.
Hist og her et lerlag i cirka 19 m’s dybde, Reference /27/

Overskudsjord
Ved anlæg af nye veje og arbejdsarealer skrabes mulden
af og råjord under denne køres i depot anvist af kom-

munen. Mulden bliver straks eller efter endt anlægsarbejde jævnet ud over de omkringliggende marker. Det
vil dreje sig om et lag på 10 - 20 cm.

Geologisk interesseområde
Møllerne opstilles ikke i et værdifuldt geologisk interesseområde, men umiddelbart syd for et sådant omkring Kastrup, Reference /11/.

Jordforurening
Der er ikke kendskab til jordforurening i mølleområdet. Det nærmest kendte areal med jordforurening, på
vidensniveau 2, ligger cirka 500 m nord for den østligste mølle op ad Kastrupvej.

Overflade- og grundvand
Møllerne opstilles i et område med drikkevandsinteresser (OD). Området er ikke karakteriseret som et nitratfølsomt indvindingsområde, og der er derfor ikke
særlig risiko for forurening af grundvandet med nedsivende nitrat-kvælstof, når f.eks. gødning anvendes i
landbruget. Der er en række markvandingsboringer i
projektområdet.
Området er et lavbundsområde, og næsten alle møller opstilles i et okkerpotentielt område. Nord for Kastrupvej er okkerklassen I, med stor risiko for okkerudledning. Syd for er okkerklassen III, med lav risiko
for okkerudledning, Reference /10/.

Vurdering
Håndtering af overskudsjord
Overskudsjord, muldjord, fra fundamenter og veje spredes i et lag på 10-20 cm på omkringliggende marker.
Herved forbedres dyrkningssikkerheden på arealerne
idet muldlaget og dermed jordens vandkapacitet øges.
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Geologiske og landskabelige interesser
Projektet etableres ikke i et geologisk værdifuldt interesseområder, men umiddelbart uden for, og vurderes
derfor ikke at være i konflikt med interesser i så henseende. Landskabelige interesser er behandlet i kapitel 4.

Risiko for sætningsskader
Ved opdyrkning af tidligere vådområder, søbunde og
enge har man ofte konstateret, at jorden med tiden 'sætter' sig (koten reduceres), fordi organisk stof i de øverste lag med tiden nedbrydes pga. dræningen/iltningen.
I Kastrup-Tiset enge findes ikke blød bund, men som
nævnt et lag af sand på op til 25 m under muldlaget.
Der vil således ikke være risiko for sætninger i jorden.

Risiko for forurening af overflade- eller grundvand
Anlægsfase

Risikoen for spild og udslip af olie eller diesel fra arbejdsmaskiner og kraner i anlægsfasen er ganske lille
og kan sammenlignes med risikoen fra landbrugsmaskiner under markarbejdet. Ved et eventuelt spild kan
der hurtigt etableres afværgeforanstaltninger i form af
for eksempel afgravning af det øverste jordlag. I anlægsfasen afværges miljøpåvirkninger ved at placere
eventuelle oplag af brændstoffer, smøremidler, hydraulikolie og andre stoffer, som kan udgøre en risiko for
grundvandet på fast bund, for eksempel i en container.
Områdets sårbarhed overfor oliespild under etablering af møllerne eller under vedligehold vurderes at være beskeden og af samme størrelsesorden som den fra
almindelige landbrugsmaskiner. Det sekundære grundvandspejl ligger højt, og det vil givetvis blive nødvendigt at sænke vandstanden midlertidigt i forbindelse
med etablering af fundamenterne. Foranstaltningen
er almindelig i mange andre sammenhænge ved byggeri i lavbundsområder eller områder, hvor grundvandet står højt.
Vindmølleprojektet påvirker ikke overfladevandet i
driftsfasen. Den eventuelle påvirkning, der kan være i
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etableringsfasen, hænger sammen med den midlertidige
sænkning af grundvandet, som er beskrevet nedenfor.
Ved grundvandssænkning bortpumpes det overfladenære vand til 4-6 meters dybde så længe støbning
af fundamenterne pågår. Dvs. det drejer sig om vand
fra de øverste jordlag, hvoraf det allerøverste i cirka 1
m's dybde i dag bortdrænes fra de dyrkede arealer. Det
dybtliggende grundvandsmagasin, hvorfra drikkevand
typisk indvindes, berøres således ikke af en midlertidig og lokal sænkning af vandstanden. Desuden nedsives vandet lokalt på omgivende marker og recirkuleres på denne måde hurtigt til vandsystemet.
På basis af geotekniske undersøgelser i området er
det beregnet at en vandmængde på 100-150 m3 må fjernes pr. time i 20-25 døgn ved hvert fundament, Refernce /46/. Det giver cirka 90.000 m3 pr. fundament. 2-3
fundamenter etableres normalt ad gangen, og der kan
derfor forekomme overlap også i behovet for sænkning
af vandstanden i 2-3 fundamenthuller ad gangen. I alt
kan det skønnes, at der i hele byggeperioden vil skulle bortpumpes omkring 3,5 mio. m3 vand over en periode på cirka ½ år.
Der kan især nord for Kastrupvej være risiko for okkerudledning i forbindelse med grundvandssænkningen, Kort 6.1. Af den grund anbefales det, at oppumpet vand nedsives på nærliggende marker og ikke afledes direkte til vandløb selvom disse i flere tilfælde
allerede er mere eller mindre kraftigt okkerbelastede
(se f.eks. foto 6.5 og tabel 6.5). Ved nedsivning belastes miljøet mindst muligt. Desuden recirkuleres vandet som nævnt ved lokal nedsivning, og processen vil
derfor ikke i væsentligt omfang påvirke vandføringen
i nærliggende grøfter og vandløb.
Der kan i forbindelse med nedsivningen eventuelt i
nødvendigt omfang etableres midlertidige render og/
eller volde til at forhindre direkte afløb. På bevoksede
arealer øges nedsivningshastigheden. Arealet reetableres efter anvendelse. På denne måde vil den midlertidige vandstandssænkning kunne ske uden negative påvirkninger af naturområder i nærheden.
Området er ikke nitratfølsomt og en midlertidig vandstandssænkning vil ikke medføre øget risiko for nitrat-

nedsivning til grundvandet, da der ikke er noget i et
vindmølleprojekt, der kunne frygtes at føre til øget nedsivning af nitrat-kvælstof i anlægsfasen. Der anvendes
ikke kvælstofgødning til nogen formål, og der foregår
ingen aktiviteter, der kunne tænkes at forårsage en øget
nedbrydning af organisk bundet kvælstof til nitrat og
dermed en øget nedsivning af kvælstof til grundvandet.
Vindmøllerne etableres på sandpuder, let hævede
over det øvrige terræn. Området vil således stadig kunne anvendes til opmagasinering af vand, hvis det ønskes. Serviceveje vil ikke blive beskadigede af midlertidige høje vandstande. I øvrigt vil serviceveje let kunne hæves, hvis det på et senere tidspunkt ønskes mere
permanent at hæve vandstanden i området og etablere vådområde, hvilket der dog ikke for tiden er planer
om, (se i øvrigt afsnit om klimatilpasning nedenfor).
Kommunen skal give tilladelse til såvel midlertidig
sænkning af vandstanden som den efterfølgende afledning af vandet ved nedsivning.
Driftsfase
Vindmøllerne, som opstilles ved Kastrup Enge indeholder 360 l gearolie, 315 l hydraulikolie og 120 l kølervæske. Møllens transformer, der kan være placeret

Kort 6.1 Risiko for okker i Kastrup-Tiset Enge

Projektområdet
Klasse I - stor risiko for okkerudledning
Klasse III - lav risiko for okkerudledning

såvel i bunden som i toppen af tårnet, er en tørtransformer, som ikke indeholder olie.
En moderne vindmølle er konstrueret så et eventuelt
olie- eller kemikaliespild opsamles i nacellen, og ledes ned
til opsamlingsbakker i bunden af mølletårnet. I øvrigt er
der elektronisk overvågning og automatiske alarmer på
alt, der vedrører driften, så et eventuelt spild straks opdages, og afværgeforanstaltninger hurtigt kan sættes i værk.

Vindmølleejeren udarbejder desuden, inden ansøgning om byggetilladelse, en beredskabsplan for, hvordan der skal reageres, hvis uheldet er ude. En sådan plan
leveres af fabrikanten, og godkendes af kommunen.
Risikoen for grundvands- og jordforurening i driftsfasen som følge af lækager fra vindmøllernes smøre- og
hydrauliksystemer vurderes derfor at være ubetydelig.
Samlet vurderes der derfor kun at være minimal risi-

Kort 6.2 Økologiske forbindelser, naturbeskyttelsesinteresser, sejladsvandløb og
lavbundsarealer ifølge kommuneplanen

L AN
GEN
G BÆ
K

GELS Å

Reference 44

ko for forurening af jord eller grundvand som følge af
aktiviteter under såvel anlægs- som drifts- og demonteringsfase for møllerne.
Heller ikke i driftsfasen er der forhold der vil kunne forårsage en øget nedsivning af nitrat til grundvandet. Tværtimod er to forhold i den sammenhæng positive. For det første udtages et tidligere dyrket og gødsket landbrugsareal til møllerne, hvilket mindsker kvælstofbelastningen, og for det andet reducerer selve projektet på grund af fortrængningen af fossile brændsler
i elproduktionen generelt kvælstofemissionen og dermed kvælstofdepositionen på såvel landbrugsjord som
andre steder. Kvælstofbelastningen reduceres med andre ord generelt, og dermed reduceres også nitratudvaskningen til grundvandet.
Klimatilpasning
Den bedste klimatilpasning er at søge at forhindre, at
noget sådant bliver nødvendigt. I den henseende er projektets effekt med en CO2-fortrængning på 114.000 177.000 tons pr år meget betydelig. Men klimaforandringer er nok allerede uafvendelige og tilpasninger,
bl.a. til stigende vandstande, derfor nødvendig.
Tager man udgangspunkt i en median eller våd klimamodel, kan det forventes, at grundvandsstanden i
området kan stige med 0-1 meter frem mod 2050. Men
da hele området er gennemskåret af vandløb vil sådan
en grundvandsstigning ikke kunne blive aktuel i det
pågældende område, fordi ekstra vand vil blive afledt
til Gels Å nedstrøms.
Ekstreme nedbørshændelser vil kunne hæve vandstandsniveuat midlertidigt i området. Dette vil kunne forstærkes af en høj andel af vand i jorden som følge af forøget grundvandsstand. Vandet vil afledes via
Gels Å, som leder vandet til Ribe beliggende i Esbjerg
Kommune.
Det forudsættes at vindmøller og adgangsveje kan
modstå en højere vandstand i områdets vandløb og en
risiko for en højere grundvandsstand. Begge forårsaget af øget nedbør i fremtiden.
Vindmøllernes fundamenterne vil være i niveau med,
eller i højere kote end flere af områdets offentlige veje,
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Kort 6.3 Beskyttede § 3-områder og skovbyggelinie omkring mølleplaceringerne
1
SØ VED
MØLLE 20

Vindmølle
Adgangssvej, eksisterende der udvides og forstærkes
Adgangssvej, Nyanlægges
Arbejdsareal
Areal til placering af transformatorstation
Skovbyggelinje
Beskyttede vandløb

Beskyttede §3-områder:
Eng

Hede

Mose

Sø

0m

500 m

1000 m

Foto 6.3 Vandløb med dyrkningsfri bræmmer

SØ VED
MØLLE 17

Foto 6.4 Maskinklippet læhegn og lokale vindmøller
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og det vurderes ikke at være et realistisk scenarium, at
hele området, inklusiv vejnettet, vil kunne blive permanent oversvømmet. I så fald ville landbrug i området også blive umuliggjort.
Serviceveje tager ikke skade af en eventuel midlertidig oversvømmelse, og vandet vil kunne stå op til 2
m op ad mølletårnet uden at gøre skade. Der er således ikke behov for at træffe særlige forholdsregler med
hensyn til klimatilpasning af mølleprojektet.
Demontering
Når vindmøllerne til sin tid skal nedtages, vil alle dele blive skilt ad og genanvendt. Fundamentet vil blive fjernet til
ca. en m under terræn og planteavl vil kunne genoptages
på arealet. Også i denne fase vurderes risikoen for forurening af overfladevand eller gundvand at være minimal.

6.5 Natur, eksisterende forhold
Møllerne opstilles i landzone på dyrkede arealer. Projektområdet på cirka 750 ha er et stort, fladt og sammenhængende landbrugsområde cirka fem km syd for
Gram. Området gennemskæres af Toftlundvej og Kastrupvej henholdsvis fra nord til syd og fra øst til vest.
Der er relativt få læhegn og kun enkelte, små sammenhængende bevoksninger eller plantager i området. Hele området er et lavbundsområde, en tidligere mose, og
landbrugsdrift var tidligere gjort mulig gennem etablering af vandings- og afvandingskanaler. En slusefunktion sydøst for projektområdet sørgede for afledning
af vand fra vandløbet til vandingskanalerne. Udyrkede bræmmer på cirka 2 meter langs vandløbene må karakteriseres som områdets væsentligste naturbiotop og
udgør sammenlagt 10-12 ha udyrkede arealer. Områdets mange vandløb er alle beskyttede, og flere er påvirkede af okker i større eller mindre grad.
I kommuneplanen er Gels Å med sideløb til Ålkær
og Langeng Bæk og bræmmer udpeget som økologiske forbindelser, se kort 6.2. Ydermere fungerer udyrkede bræmmer langs vandløbene, selve vandløbene og

levende læhegn som lokale spredningskorridorer i kulturlandskabet, se kort 6.2 og 6.3 samt foto 6.3 og 6.5.
På store regulære marker avles intensivt blandt andet
vintersæd, græs og majs omgivet af levende, fortrinsvis 3-rækkede hegn. Der findes kun ganske få vandhuller i området. Det er derfor vurderet, at naturværdien i området er beskeden.

Gels Å og lavbundsarealer
Syd for mølleområdet løber Gels Å, der er omgivet af
en åbeskyttelseslinje. Omkring åen er der lavbundsarealer, der op mod Kastrup Enge ligger som et smalt bælte på åens nordside. Mellem lavbundsarealet og Sydvejen er der udpeget potentielle naturinteresser. Se kort
6.2. Haderslev Kommune har udpeget lavbundsarealerne som mulige, fremtidige vådområder, fordi de er biologisk værdifulde og teknisk mulige at naturgenoprette. Sådanne lavbundsarealer kan og bør genskabes som
vådområder, hvis det giver en positiv effekt på natur og
miljø, og hvis det er muligt ud fra landbrugsmæssige
og tekniske forhold.
Vindmølleområdet ligger uden for udpegede lavbundsarealer, der vurderes med fordel at kunne genoprettes som permanente vådområder. Det nærmeste
ligger ved Ålkær, som vist på kort 6.2. Reference /44/.
Mulighederne for at naturgenoprette ved at hæve vandstanden i disse områder og permanent etablere vådområder påvirkes således ikke af projektet.
Tidligere var Gels Å målsat som laksevand, og der
findes da også laks i åen i dag, ligesom der formentlig også findes f.eks. stalling og bæklampret samt muligvis snæbel. I dag er kravet til Gels Å's miljøkvalitet
fastsat efter miljølovens bestemmelser. Den specifikke målsætning - som fremgår af vandplanerne - er god
økologisk tilstand, hviljket vil sige, at der kun må være mindre afvigelser fra den upåvirkede tilstand. Vindmølleprojektet vil ikke påvirke vandkvaliteten i Gels Å.
En midlertidig grundvandssænkning vil ikke kunne
påvirke Gels Å, idet en vandstandssænkningen omkring
et fundament kun vil være omkring et par centimeter i

Tabel 6.4 Udpegningsgrundlag for habitat-område
H82 og Fuglebeskyttelsesområde F66 Lindet skov,
Hønning Mose og Plantage, Lovrup Skov
Habitatområde H82
Indlandsklitter med lyng og visse
Indlandsklitter med lyng og revling
Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter
ved bredden
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Brunvandede søer og vandhuller
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Aktive højmoser
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
Bøgeskove på morbund med kristtorn
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
Skovbevoksede tørvemoser
Fuglebeskyttelsesområde F66
Hvepsevåge Y F3
Rød glente Y F1
Trane Y F3
Tinksmed Y F1
Natravn Y F1
Hedelærke Y F3
Rødrygget tornskade Y F3

cirka 50 meters afstand fra fundamentet på en jordtype som den givne på lokaliteten. Den nærmeste mølle placeres mere end 150 meter fra Gelså. Hertil kommer, at oppumpet vand nedsives på nærliggende marker.

Skovbyggelinjer
Tiset Hede mod vest er omgivet af en skovbyggelinje,
og to af de vestligste møller placeres inden for denne,
hvilket beskrives mere indgående i næste afsnit.
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Beskyttede naturområder

Kort 6.4 Natura 2000 områder i
nærheden af projektområdet.

Gels Å

Lindet Skov, Hønning Mose
og Plantage og Løvrup Skov

Ramsarområde
EF-habitatområder
EF-fuglebeskyttelsesområder
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Projektområdet

Haderslev Kommune har som mål, at arealanvendelsen
inden for kommuneplanens naturområder bør reguleres for at fremme den biologiske mangfoldighed. Selve vindmølleområdet er ikke udpeget som naturområde i Kommuneplan 2013, men grænser op til ét mod
vest. Projektet har således ingen effekter i så henseende.
Men herudover skal det vurderes, om og hvorledes
vindmølleprojektet påvirker naturområder beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelseloven - såkaldte § 3-områder,
som beskyttede vandløb, søer og øvrige naturbeskyttede områder inden for projektområdet.
Hele projektområdet er på cirka 750 ha. Heraf bliver
cirka ni hektar, som ikke er eksisterende veje, inddraget i vindmølleprojektet til fundamenter, transformatorstation, arbejdsarealer og veje.
Af kort 6.3 fremgår beskyttede § 3-naturområder
i hele området. I et øst-vestgående forløb findes i hele området en lang række beskyttede vandløb, se tabel
6.5. De fleste er i sin tid gravede for at give mulighed
for dels at kunne lede vand ind i området af hensyn til
landbruget og afgrøder, og dels at kunne lede overskydende vand ud igen. Begge dele med tilslutning til Gels
Å. Vandløbene er ikke omgivet af åbeskyttelseslinje.
Hele området er okkerpotentielt og mange af vandløbene er okkerbelastede i større eller mindre grad. Af den
gældende Vandplan (2005-2015) fremgår det, at nogle af vandløbene i engområdet er omfattet af et miljømål. På trods af, at nogle af vandløbene p.t. har en lettere forringet miljøtilstand, forventes det, at miljøtilstanden i de målsatte vandløb kan løftes til et godt økologisk potentiale med en faunaklasse 5, se iøvrigt tabel 6.5 og foto 6.5.
Umiddelbart vest for området findes en beskyttet hede. Desuden findes enkelte vandhuller øst for Toftlundvej, dels nordvest for vindmølle 17 dels syd for vindmølle 20 samt et par mindre engarealer, fig 6.3.
Området mellem Sydvejen og Gels Å rummer potentielle naturinteresser, se kort 6.2. Området hænger
naturligt sammen med Gels Å og dens omgivelser. For
de potentielle naturinteresser ønsker Byrådet, at den

biologiske mangfoldighed i naturen øges. Mængden af
naturarealer skal øges og være sammenhængende. For
naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
skal der ske en særlig beskyttelsesindsats. Ifølge retningslinjerne skal der inden for potentielle naturområder ved ændring af arealanvendelsen til andre formål
end jordbrug tages hensyn til naturinteresserne. Eksisterende natur skal bevares og mulighederne for at genskabe nye naturarealer bør ikke forringes. Det skal derfor påses, at vindmølleprojektet ikke påvirker naturinteresser syd for Sydvejen.
Møllerne vest for Toftlundvej i Tiset Kær står i et
NOVANA artsovervågningsfelt (flader), som blev udlagt i 2014 på grund forekomst af ynglende hedehøg.
Påvirkning af hedehøg behandles under fugleafsnittet.
Mindre områder i Tiset skov vest for området er fredskov, og skoven er omgivet af en skovbyggelinje, se afsnit 6.6. Haderslev Kommune skal give dispensation for
skovbyggelinjen, før vindmøllerne kan opføres. Endvidere skal det vurderes, om vindmøllerne påvirker dyre- og fuglelivet i skovbrynet.

Bræmmer og randzoner
Vandløb i projektområdet er i dag omgivet af to meter
brede bræmmer. Yderligere er der randzonerne på syv
meter. Inden for randzonen må der ifølge loven ikke
dyrkes eller sprøjtes, mens græsning er tilladt.
Ifølge Natur- og Erhvervsstyrelsen kan der anlægges serviceveje til vindmøllerne inden for randzonerne, under forudsætning af, at kommunen godkender
vejanlægget, og § 3-beskyttet natur, f.eks. vandløb, ikke skades eller ødelægges. Der skal ikke gives dispensation til vejanlægget.

Økologiske forbindelser

Tabel 6.5 Vigtigste bække og vandløb i Kastrup-Tiset enge.
Værdiprioritet ifølge Gelsåsammenslutningen
Bæk

Bedømmelse, Reference /48/

Prioritet

Fælledbæk
(Stenseng bæk)

Reguleret tilløb til Langeng Bæk med stor mangel på fysisk variation. Ren sandbund gør at der ikke er
gydemuligheder. Vedligeholdelsen er rimelig skånsom og efterlader skjul i en varierende
bundgrøde. Udlægning af skjulesten ved Engvej kunne være med til at skabe flere skjul
og mere variation. Lgd.: ca. 5,0 km, gbr.: 1,5 m, Dybde: 30-45 cm.

1

Tiset bæk

Er et reguleret mindre tilløb til Langeng Bæk. Strækningen opstrøms kroen på Kongevejen
i Tiset har rimelige forhold for ørred. Her er der stedvis gydebund og ganske stort fald. Der blev ikke
registreret ørred i vandløbet. Lgd.: ca. 2,5 km, gbr.: 0,9 m, Dybde: 5-15 cm.

2

Langeeng bæk

Reguleret kanal med ringe fysisk variation. Fundet uegnet for ørred, da vandløbet - som mange af de andre
kanaler i området - var fuldstændig tilgroet i pindsvineknop. Øverste strækning omkring
Engvej er stærkt okkerbelastet og med ringe bundforhold. Mulighed for større naturlig ørredbestand,
men det forudsætter nedlæggelse af diverse styrt, reduktion af sandvandringen og etablering af skjul og
gydemuligheder. Lgd.: ca. 7,8 km, gbr.: 2,0 m, Dybde: 30-60 cm.

2

Marbæk

De fysiske forhold er forbedret markant på den øverste strækning, hvor bækken er nedgravet og reguleret,
men har stort fald og vekslende bundforhold med flere gydestryg. En lille bestand af ørred. Den nederste del
af Marbæk er fortsat uegnet for ørred pga. stor sandvandring og ringe bundforhold. Ved Toftlundvej er den
nederste strækning, inden udløbet i Langeng Bæk, ganske
okkerpåvirket. Lgd.: ca. 1,5 km, gbr.: 1,0 m, Dybde: 5-20 cm.

2

Nørkær Bæk/
Rødstrimmel Bæk

Del af kanalsystemet ved Kastrup Engvandingsanlæg. Sandet kanal med stedvis godt fald og fast sandet
bund. Vandløbet er noget okkerpåvirket og har generelt mangel på fysisk variation og egnede gydeforhold.
Mulighed for udlægning af gydegrus og skjulesten. Ørredbestanden er yderst ringe og består af enkelte ældre
ørred. Lgd.: ca. 5,3 km, gbr.: 2,1 m, Dybde: 25-40 cm.

3

Engeplet bæk

Får sit vand fra Kastrup Engvandingsanlæg og løber som en gennemreguleret kanal med fast, sandet bund,
pænt fald, og sparsomme gruspartier. Tidligere fundet uegnet for ørred pga. kraftig vækst af pindsvineknop.
De fysiske forhold kan forbedres ved udlægning af skjulesten og gydegrus. Der er fundet enkelte ældre ørred,
samt en pæn forekomst af elritse. Lgd.: ca. 5,0 km, gbr.: 1,4 m, Dybde: 15-20 cm.
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Loddenmose bæk

Del af kanalsystemet fra Kastrup Engvandingsanlæg. Vandløbet er reguleret, noget okkerpåvirket, med sandet
og stedvis blød bund. Netop oprenset for kraftig vækst af pindsvineknop. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 4,4 km,
gbr.: 1,6 m, Dybde: 20 cm.

3

Prioritet 1) Generelt god vandkvalitet, men mangler stort se kun gydegrus for at øge antallet af ørreder – vandløbene søges restaureret snarest.
Prioritet 2) Vandløb med et stort potentiale, men typisk påvirket i varierende omfang af okker – disse vandløb følges årligt og der tælles bl.a.
gydegravninger hvert år.
Prioritet 3) Disse vandløb er ikke egnet for ørreder på nuværende tidspunkt, typisk på grund af okkerbelastning og ringe vandføring. Ligeledes er
de fleste strækninger under det tidligere Kastrup Engvandingsanlæg placeret her, da der er tvivl om vandføringen, når der ikke længere tilføres
vand via opstemningen i Kastrup enge, Reference /46/

Som nævnt er arealer langs Langeng Bæk og Gels Å
udpeget som økologiske forbindelser, det vil sige landskabsstræk, som fungerer som spredningsveje for dyr
og planter og på den måde fungerer som biologiske kor219

ridorer i et opdyrket og fragmenteret landskab. Ifølge
Kommuneplan 2013 er det byrådets ønske, at de økologiske forbindelsers funktion som spredningsveje i størst
muligt omfang sikres og gerne øges.
I forbindelse med de økologiske forbindelser må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye større
anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. Ved anlæg eller ombygning
af veje, jernbaner og lignende, der afskærer en økologisk forbindelse på en måde, som i væsentlig grad vil
påvirke dyrenes spredningsmuligheder, skal der etableres faunapassager.
I afsnit 6.6 vurderes vindmøllernes påvirkning af
naturen, og der redegøres for, om og i hvilket omfang
vindmøllerne eventuelt påvirker beskyttet natur, samt
hvorledes eventuelle påvirkninger kan afværges eller mindskes, samt hvorvidt naturforholdene eventuelt kan forbedres.

Internationale beskyttelsesinteresser
Natura2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede
naturområder i EU, og udpegningen af områderne har
til formål at bevare og beskytte naturtyper samt dyreog plantearter, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Naturdirektiverne indebærer, at
landene skal udpege og beskytte særlige områder, som
Natura2000-arterne findes i, men de pågældende arter
skal også beskyttes uden for områderne.
Fuglebeskyttelses- og Ramsarområder er udlagt for
at beskytte fuglelivet, og udpegningsgrundlaget for disse to områdetyper er ofte identiske. I alt 113 fuglebeskyttelsesområder dækker tilsammen 14.700 km2, eller
6 % og 11 % af Danmarks land- og havareal.
Habitatområderne er, som navnet siger, fortrinsvis
udpeget for at beskytte en række specielle habitater og
biotop- og naturtyper. Dertil kommer ofte også en række dyre- eller plantearter, der har særlige krav til levevilkår, og som findes i et givent område. 261 habitatområder dækker 19.300 km2, eller henholdsvis cirka 7 %
og 14 % af Danmarks land- og havareal.
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Tabel 6.6 Bilag IV arter (Habitatdirektivet) der måske
kan træffes i og omkring vindmølleområdet

Reference /13/

Art

Ynglebiotop

Levevis/
fourageringshøjde m.m.

Kan eventuelt
Eventuel
Hyppighed/
træffes i
negativ effekt Bevaringsstatus 2000
vindmølleområdet af vindmøller

Vandflagermus *

Hule træer

Jager lavt over søer og
vandløb. Overvintrer især i
kalkgruber.

Eventuelt på træk

Ikke
sandsynlig

Almindelig, Bestand i Jylland mindst
20.000 efter optællinger i kalkgruber og
miner i 2003/
Gunstig

Brunflagermus

Træer

Eventuelt på træk
Jager over langs skovbryn
med ældre træer, men også eller fouragerende
til tider højt over åbent land.
Stort homerange. 20-40 m

Ikke
sandsynlig

Vidt udbredt/
Gunstig

Langøret
flagermus

Bygninger
og træer

Knyttet til frodige
kulturlandskaber med
gårde, haver og parker

Eventuelt på træk

Ikke
sandsynlig

Relativt almindelig/
Gunstig

Sydflagermus

Huse

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

Eventuelt på træk
eller fouragerende

Ikke
sandsynlig

Almindelig/
Gunstig

Troldflagermus

Træer og
huse

Knyttet til ældre løvskov

Eventuelt på træk

Ikke
sandsynlig

Almindelig i Østjylland og på Øerne/
Gunstig

Pipistrelflagermus Huse og
træer

Eventuelt på træk
Knyttet til og jager i løvskovsrige områder. Benytter
ledelinjer. Lav højde

Ikke
sandsynlig

Almindelig i Sydøstjylland/
Gunstig

Dværgflagermus*

Huse og
træer

Eventuelt på træk
Løvskovsrige områder og
parker o.lign. Benytter flittigt
ledelinjer. Lav højde

Ikke
sandsynlig

Almindelig i Østdanmark og Østjylland/
Gunstig

Odder

Brinker ved
søer og åer

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

Måske strejfende i
områdets bække

Ingen

Almindelig/
Usikker

Markfirben

Hegn og
diger m.m.

Fouragerer på sydvendte
solbeskinnede skåninger

Næppe - Ingen
egnede biotoper

Ingen

Almindelig /
Usikker

Stor
vandsalamander

Vanduller

Yngler i åbne vandhuller
helst uden fisk

Måske i nogen
af områdets få
vandhuller

Ingen

Almindelig/
Usikker

Spidssnudet frø

Moser og
vandhuller

Jager og lever omkring
mange typer vandhuller

Ingen

Spredt /
Usikker

Løgfrø *

Lavvandede Ophold u.f. yngletiden på
vandhuller
arealer med løs sandet jord
og lav vegetation

Ingen

Spredt/
Ugunstig

do.

do.

Bilag IV arter, som måske kan træffes i nærheden af vindmølleområdet. * = ikke truffet i 'møllekvadratet' - kun i et nabokvadrat. Ref. /14, 15, 42/

Af kort 6.4 fremgår de nærmeste Natura2000-områder. Det nærmeste, Lindet skov, er udpeget både som
Habitatområde og Fuglebeskyttelsesområde og ligger
cirka fire km mod sydvest. Udpegningsgrundlagene for
området fremgår af tabel 6.4.
Herudover findes de nærmeste Natura2000 områder
omkring Gels Å og Fladså cirka seks km mod nordvest samt ved Ribe og øst for Vojens mere end 10 km
væk, Reference /12/.

Fugle i området
Der findes ifølge Dansk Ornitologisk Forening - DOFdatabasen - en række mindre fuglelokaliteter i nærområdet, se tabel 6.7. Af naturtyper drejer det sig især om
agerland. Der er relativt få observationer fra områderne, mest af almindelige arter knyttet til det åbne land,
som ikke er omfattet af Habitatdirektivet og dermed
heller ikke af Naturbeskyttelseslovens § 29 a bilag 3.
Mest skiller observationer fra 2014 af ynglende hedehøg, som er opført på Fugledirektivets bilag 1, i Kastrup og Tiset Enge sig ud. Ellers er ingen af de nævnte lokaliteter kendt for mange fugle, og besøges tilsy-

neladende kun sjældent af ornitologer, Reference /13/.
Lokale ornitologer betegner da også området som relativt uinteressant i ornitologisk forstand, når bortses
fra forekomsten af hedehøg i 2014, der givet vil trække ornitologer til i de kommende år, hvis fuglene vender tilbage.
Bortset fra det er der langt til ornitologisk mere interessante områder. Fugle fra Lindet skov er nævnt i
tabel 6.4, men ellers skal man mod vest til Vadehavet
eller mod øst til Hammelev og Haderslev Dam. Bortset fra det sensationelle fund af syv par ynglende hedehøge i 2014 kan mølleområdet ikke karakteriseres
som et væsentligt fugleområde, hverken i regional eller national forstand.
Der er ikke gennemført systematiske observationer
eller tællinger af hverken yngle- eller trækfugle på lokaliteten. Men dyr og fugle iagttaget under besigtigelser af området er noteret i tabel 6.8.
Mølleområdet er intensivt dyrket landbrugsjord, der
dyrkes konventionelt med almindelig jordbehandling,
gødskning og sprøjtning og omgivet af enkelte mindre
plantager. Det nærmeste område er således en mosaik af dyrkede arealer, læhegn, vandløb og afvandingsgrøfter og ganske få mindre natur- og udyrkede arealer. Fugle i området vil fortrinsvis være knyttet til disse små naturområder samt skove og hegn og i større

Tabel 6.7 Vigtigste fuglelokaliteter i nærheden
af mølleområdet
Lokalitet
Kastrup Kær

Foto 6.5 Vandløb om efteråret med kant farvet af
okker

Antal
reg.
arter

Obs.-dage
/obs.

Korteste
afstand til
møller, ca. m.

67

147/342

-

Kastrup Vestermark

19

17/31

1.000

Tiset Kær

24

31/56

-

Tiset Hede

23

32/103

3-500

Gelstoft

23

30/53

500

Vigtigste fuglelokaliteter inden for en radius af 1 km fra møllerne.
Reference /13/

eller mindre udstrækning fouragere på markerne bl.a.
afhængigt af afgrøde.

Hedehøg
Hedehøgen er en sjælden ynglefugl her i landet, og Danmark udgør den nordlige grænse for artens udbredelse.
Den er en relativ ny dansk ynglefugl, der indvandrede
omkring 1900-tallet. Bestanden kulminerede i midten
af forrige århundrede med ca. 400 par, men er siden
gået stærkt tilbage. Omkring århundredskiftet syntes
den at have stabiliseret sig omkring 30-40 par. Men i
2007 var der kun knap 25 par tilbage, den laveste bestand i 10 år. I dag anses den for stabil, og 2014 var en
af de bedste ynglesæsoner i mange år.
Arten er fredet og opført på Fugledirektivets bilag 1
liste. Her i landet yngler hedehøgen primært i det sydvestlige Jylland, hvor den fortrinsvis er knyttet til det
åbne marsklandskab i Vadehavsområdet, og fundet af
syv nye ynglepar i området ved Kastrup og Tiset er derfor nærmest sensationelt. Ofte yngler fuglene på dyrkede marker med vintersæd, hvilket gør ungerne meget
udsatte under landbrugets markarbejde. Således også i
Kastrup Kær, hvor et tæt samarbejde mellem landmænd
og lokale ornitologer, bl.a. med indhegning af redeområderne, har sikret en god ynglesucces.

Tabel 6.8 Fugle og dyr registreret
ved besigtigelse d. 16.4.2013 og
29.10.2014
Stormmåge, Sølvmåge, Hættemåge, Sildemåge ca. 100, Gråkrage alm,
Stær, Vibe, Vandrefalk tr., Havørn tr., Musvåge, Bogfinke, Sanglærke,
Engpiber, Dværgfalk tr., Grønirisk, Misteldrossel, Gråand, Guldpurv,
Fasan, Sjagger, Landsvale, Bomlærke.
Ringdue, Sangdrossel 5, Musvåge 2, Gråkrage alm., Engpiber en del,
Musvit, Fiskehejre, Solsort, Bogfinke, Sangsvane, Skovspurv, Gulspurv,
Blåmejse, Dompap
Rådyr alm.
tr.: observeret på træk
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De fleste af redepladserne i 2014 fandtes uden for
det egentlige projektområde. To par nord for området
og fem par i den sydlige del relativt tæt på Gels Å. To
til tre par inde i projektområdet og et par endog ganske
tæt på de eksisterende vindmøller i kæret.
I 2015 har ingen hedehøge slået sig ned i projektområdet. Ét par har sandsynligvis ynglet lidt syd for området og flere par cirka tre km vest for området, Reference /46/. Årsagen til at Kastrup og Tiset Enge i år er
fravalgt af fuglene er givetvis, at færre marker er dyrket med vintersæd, og et koldere forår har betydet, at
vinterbyggen ikke har været høj nok på tidspunktet for
redeetablering, hvilket er helt afgørende for, om fuglene slår sig ned et givet sted. Cirka 40 cm skal en dækafgrøde være, når fuglene skal bygge rede.
De danske ynglefugle ankommer i april-maj og forlader landet i august-september, hvor de flyver til overvintringskvartererne syd for Sahara. Hedehøgen lever
fortrinsvis af smågnavere, insekter, firben og småfugle, som opdages ved lav og langsom flugt over terrænet, og næsten udelukkende tages på jorden.
På trods af den intensive planteavl i området har
der i 2014 altså været føde nok til fuglene, og det skyldes med stor sandsynlighed blandt andet, at udyrkede
bræmmer findes i rigt mål langs områdets mange beskyttede vandløb.
Haderslev Kommune er som alle andre ifølge EU's
habitatdirektiv forpligtiget til at beskytte arten og undgå at beskadige ynglesteder.

Andre dyr
Ifølge EU's Habitatdirektiv skal man vurdere, om et
projekt kan få negative indvirkninger på en række truede dyrearter, også uden for disse dyrs egentlige hovedområder og særligt beskyttede habitatområder. Listen
af dyr - bilag IV til Habitatdirektivet - omfatter en lang
række arter, hvoraf en del måske kan findes i nærområdet. Ifølge § 29a i Naturbeskyttelsesloven må man ikke forsætligt forstyrre arten eller bestanden med skadelig virkning. Forbuddet gælder i forhold til alle livs222

stadier af de omfattede dyrearter. Endvidere må yngle- eller rasteområder for arterne ikke beskadiges eller ødelægges. De arter, der er aktuelle i Danmark fra
bilag IV til Habitatdirektivet, er også listet i bilag 3 til
Naturbeskyttelsesloven. Der er således sammenfald
mellem de to lister.
I tabel 6.6 er listet arter, der ifølge Håndbog om Bilag IV-arter i perioden 1973–2005 samt rapport nr. 50
fra DCE er registreret i det UTM-kvadrat (10x10 km),
der indeholder projektområdet, Reference /15/ og /42/.
De nævnte arter kan derfor måske også findes i nærheden af møllerne, hvis forholdene ellers er passende og
de rette biotoper til stede.
I tabellen er de relevante arters primære ynglebiotoper og levevis nævnt, og det er vurderet, om dyrene
måske også kan forventes at kunne træffes i nærheden
af møllerne, og om de måske også kunne tænkes at blive påvirket negativt heraf. Endelig er arternes generelle bevaringsstatus nævnt, Reference /14/ og /15/ og /42/.
Listen omfatter også flagermus, der måske vil kunne findes ynglende, fouragerende eller på træk i området. Men da forekomsten af flagermus generelt er dårligt kendt er herudover gennemført en feltundersøgelse med registrering af flagermus gennem to nætter såvel i yngletiden som i det tidlige efterår, hvilket er en
almindelig benyttet og godkendt metode. Registreringen er foretaget dels ved hjælp af stationære lyttebokse placeret strategisk i forhold til møllerne og de bedste
ledelinjer i området, og dels ved manuel lytning med
håndbåren detektor på udvalgte poster rundt om området, Reference /24/.
På baggrund heraf kan det konstateres, at området
ikke er af væsentlig betydning for flagermus. Seks arter er registreret. Alle er almindelige og vidt udbredte arter, og alle har en gunstig bevaringsstatus og anses ikke for truede.
Det drejer sig om Brun-, Dværg-, Trold-, Vand-, Sydog Pipistrelflagermus, de første to med en enkelt registrering. De to næste med få og de to sidste med ret
mange registreringer.
I perioden 2004-2011 er gennemført en Novana
artsovervågning bl.a. i UTM-kvadratet omfattende møl-

leområdet, Reference /42/. I alt 57 plante- og dyrearter
fra Habitatdirektivets bilag II og IV er i denne periode
særligt overvåget. Elleve af disse er registreret i det aktuelle kvadrat og otte af disse fremgår af tabel 6.6. De
tre ekstra arter drejer sig om butsnudet frø, laks og stalling, hvoraf kun butsnudet frø med nogen sandsynlighed kan forventes at kunne findes i vindmølleområdet.
Møllerne placeres som nævnt i åbent landbrugsland
på god afstand til større løvskovsarealer. Markerne behandles maskinelt og gødskes og sprøjtes på normal vis.
Øvrige pattedyr i området vil derfor fortrinsvis kunne
findes i hegn og plantager og fouragerende på markerne. Der er givetvis en pæn bestand af rådyr og givetvis
også ræv og hare m.v.
I de nærmeste åer, f.eks. Gels Å, findes sandsynligvis også odder, som eventuelt også kan findes om ikke
ynglende så måske strejfende i områdets mange vandløb. Der er kun få vandhuller i området, hvor der eventuelt kan findes diverse padder f.eks. butsnudet frø, som
dogikke er bilag IV art, Reference /42/.
Gels Å er målsat til god økologisk kvalitet, og der
findes da også laks i åen, ligesom der formentlig findes arter som stalling og bæklampret.
Ud over de nævnte arter er der ikke kendskab til, at
der i området eventuelt skulle findes andre arter, som
er særligt beskyttelseskrævende. Det kunne være arter, som er rød- eller gul-listede, og som således er truede i forskellig grad.

Flora
Arealerne, hvor møllerne placeres, er som nævnt agerjord i omdrift, hvorpå der p.t. især dyrkes enårige afgrøder som vinter- og vårsæd og majs. Men også raps
og græs. Markerne behandles traditionelt med pløjning
og harvning og anvendelse af ukrudtsmidler. Der findes
derfor ingen vilde eller fredede plantearter, som kræver
særlig beskyttelse på mølleplaceringerne.
I og omkring skovene, i læhegn og især i udyrkede
bræmmer langs vandløbene findes en rigere flora som
også må forventes at betinge en rigere insektfauna.

6.6. Natur, vurdering af
konsekvenser
Gelså og lavbundsarealer
Projektet vil ingen indvirkning have på Gels Å. Midlertidig grundvandssænkning ved fundamenter vil ikke påvirke vandføringen i åen dels alene på grund af
afstanden, men også fordi oppumpet vand nedsives på
nærliggende marker og recirkuleres.

Skovbyggelinjer og fredskov
To møller placeres inden for en skovbyggelinje omkring
Tiset skov, men på åben mark øst for Engvej, som dermed vil fungere som en grænse mellem skov og mark.
Forholdet har ingen indvirkning på byggelinjen eller på
fredskoven, og der skal søges om dispensation for placeringerne efter Naturbeskyttelsesloven.
De visuelle konsekvenser for oplevelsen af skovbrynet i landskabet er behandlet i kapitel 4 afsnit 4.2 underafsnit "Bevoksning". Der er ikke fundet nogen væsentlig påvirkning.

Bræmmer og ranzoner
Bræmmer og randzoner berøres ikke af projektet.

Beskyttede naturområder, § 3-områder

Vindmøllerne placeres ikke i beskyttede naturområder, og de har alle så stor en afstand til sådanne, at der
ikke vil være nogen direkte påvirkninger.
Et mindre vandhul ligger cirka 23 meter fra vindmølle nr. 20. To andre, mindre og sammenhængende
vandhuller ligger nordvest for mølle 17. Afstanden til
området med potentielle naturinteresser syd for Sydvejen er mindst 65 meter.
Anlægsfasen
Afstanden til de to vandhuller og området syd for Sydvejen er så stor, at de alle uden problemer kan friholdes for påvirkning af anlægsarbejdet. Veje til vindmøllerne føres ikke i nærheden af områderne, se kort 6.3,
når bortses fra veje, der går ud fra Sydvejen, men det
sker på den side af Sydvejen, der er modsat det potentielle naturområde.
Ingen møller placeres på beskyttede hede- eller engarealer, hvorfor disse heller ikke berøres af projektet
Forstyrrelse af dyreliv i anlægsfasen er behandlet
nedenfor.
Driftsfasen
I driftsfasen vil der være vingeoverslag ved de to mindre søer, ligesom der vil være støj og skyggekast. Dette vil ikke påvirker flora eller fauna væsentligt. Når anlægsfasen er ovre vil større dyr, som kan være blevet
forstyrret af anlægsarbejdet vende tilbage.
Herudover vil der forekomme vingeoverslag i forhold til nogle beskyttede vandløb. Der skal ikke dispenseres for vingeoverslag på § 3 områder, da vingerne ikke rører områderne og dermed ikke påvirker dem.

Søer, heder, moser m.v.

Vandløb og økologiske forbindelser

I forhold til beskyttelsen af arter, f.eks. bilag II eller IV
arter, se tabel 6.6, er det helt afgørende, at den pågældende arts habitat og levested beskyttes, og det vil ofte dreje sig om udyrkede og større eller mindre relativt
uberørte naturområder. Beskyttelsen af arter og naturområder hænger således nøje sammen.

Flere vindmøller placeres i nærheden af vandløbene,
ligesom nogle serviceveje løber parallelt med disse.
Omkring Gels Å og Langeng Bæk er der økologiske
forbindelser. Idet der er sammenfald mellem beskyttede vandløb og de økologiske forbindelser, behandles de under ét.

To møller, nr. 1 og 9 har en afstand på henholdsvis 18
og 13 meter fra møllens centrum til beskyttede vandløb. Vejene vil blive anlagt mellem møllerne, følgende eksisterende markveje og hen over dyrkede marker.
Tre steder skal en eksisterende rørbro forstærkes, se
fig 6.1. Når en mindre vej skal krydse et vandløb, lægges vandløbet typisk i et betonrør under vejen, hvor
vandet kan løbe igennem. Rørbroerne vil blive udformet uden styrt og med ubrudt vandløbsbund gennem
røret. Adgangsveje til vindmølle nr. 4 og 16 passerer
vandløb, og der vil således blive anlagt to nye rørbroer i den forbindelse.
Etablering af en servicevej til vindmølle nr. 10 sker
parallelt med og på sydsiden af Langeng Bæk og adgangsveje til vindmølle nr. 25 og nr. 30 forløber delvist
parallelt med Stenseng Bæk/Fælledbæk, men på hver
sin side af bækken. Vejene vil blive anlagt med en afstand på 2 meter til bækkene.
Ingen møller placeres i økologiske forbindelser. En
servicevej til møllerne 15, 16, 10 og 9 vil på et kortere
stykke løbe parallelt med Langeeng Bæk og den økologiske forbindelse på dette sted. Vejen placeres på dyrket jord uden for den dyrkningsfri bræmme langs åen,
og vil dermed ingen effekt få på forbindelsens funktion som spredningskorridor. Tværtimod må etablering
af nye serviceveje og udyrkede bræmmer langs disse
samt udtagning af yderligere arealer af landbrugsdriften forventes at forbedre den økologiske funktionalitet i så henseende.

Figur 6.1: Principskitse af rørbro
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Anlægsfasen
I anlægsfasen vil der være behov for at grave et hul til
fundamentet. Radius af et sådant hul vil være op til 1011 meter fra vindmøllens centrum og dybden 5-6 m.
Arbejdet vil i værste tilfælde ved vindmølle nr. 9 ske
med en en mindsteafstand til Stenseng Bæk/Fælledbæk
på ned til 2 meter fra overkanten. Arbejdet vil således i
alle tilfælde kunne ske uden direkte at berøre bækkene
eller de dyrkningsfrie bræmmer langs disse.
Ingen af vandløbene vil blive berørt af selve anlægsarbejdet, og der er ikke behov for at omlægge nogen
løb. Der vil dog skulle etableres krydsninger af flere
vandløb. Det drejer sig om nye krydsninger ved vindmølle nr. 4, 16 og 23 og eventuel en udvidelse af krydsning på eksisterende møllevej til vindmølle nr. 38. Desuden krydser servicevej til vindmølle nr. 33 et vandløb, der ikke er beskyttet. Alle krydsninger kræver tilladelse fra Haderslev Kommune. Krydsningerne vil
blive udformet på en sådan måde, at de ikke påvirker
de beskyttede vandløb, dvs. uden styrt og med vandløbsbunden ført ubrudt gennem rørledningerne, se fig.
6.1. Men en kortvarig påvirkning af floraen helt tæt på
broen er uundgåelig.
Men selv ved langt større vandløbsprojekter, som for
eksempel restaureringsprojektet i Gels Å ved Kastrup
Sluse og Kongevej med nedlæggelse af slusen og etablering af gydebanker, har Naturstyrelsen vurderet, at
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og
at det derfor ikke er VVM-pligtigt. Vurderingen og afgørelsen begrundes med, at projektet alene i anlægsfasen vil medføre begrænsede, kortvarige negative miljøpåvirkninger af vandløbet som følge af kørsel og udvidelse af vandløbsbrinker, mens projektet, når det er
etableret, ikke vurderes at ville medføre væsentlige påvirkninger af vandløbsnære arealer, beskyttede naturområder, beskyttede flora eller fauna med videre, Reference /45/. En lignende vurdering må gælde for den
kortvarige påvirkning anlæggelsen af rørbroer nærværende vindmølleprojekt vil afstedkomme. Dels vil påvirkningen være af meget kortere varighed end ved projektet ved Gels Å, og dels er vandløbene af langt mindre betydning i naturmæssig forstand.
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Foto 6.6 Fundamentetablering umiddelbart op ad Røgind
Bæk, Nørhede-Hjortmose vindmølleprojekt. Rør fra sugespidser ses bag arbejderne. Bækken løber i udgravningen
bagved. På det pågældende sted blev bækken samtidig ført
tilbage til sit gamle leje - foto 6.8.

Foto 6.8 Røgind Bæk nedstrøms udpumpning. Billedet viser desuden et nyanlagt sving på bækken. Vandet udledes
mellem stenene i svinget i baggrunden.

ner er der ambitioner om at flere af vandløbene skal have et godt økologisk potentiale. Okkerbelastningen skyldes dræning og opdyrkning af lavbundsområdet. Etablering af nye eller forstærkning af gamle rørbroer skal
derfor ske uden at forringe vandløbenes naturkvaliteter.

Grundvandssænkning

Foto 6.7 Udledning af oppumpet vand fra fundament-hullet. Jordtypen på stedet er grovsandet og undergrunden er
glacialt smeltevandssand med nogenlunde samme vandledningsevne som jorden i Kastrup-Tiset Enge. I dette tilfælde valgte man at udlede direkte i bækken på trods af
mindre mængder okker i vandet (orange farve), hvilket ikke havde negative koncekvenser for åen og livet i den.

Påvirkningen vurderes desuden at være ubetydelig i
forhold til den økologiske forbindelse, som bræmmerne langs vandlønene udgør. I forhold til selve vandløbene er det nævnt, at disse i vid udstrækning er mere eller
mindre okkerbelastede, se tabel 6.5, og derfor af begrænset betydning for dyrelivet, men ifølge statens vandpla-

I forbindelse med etablering af fundamenterne vil der
skulle gennemføres en midlertidig sænkning af vandstanden. For hvert fundament drejer det sig om en periode på godt 3 uger, hvor vandet skal pumpes væk. I
denne periode kan der for nærtvedliggende vandløb
eventuelt være en risiko for at vandstanden sænkes i
større eller mindre grad. Men påvirkningen kan minimeres ved at nedsive vandet på nærliggende marker.
I realiteten kunne vandet givetvis uden skadelige
effekter udledes direkte i bækkene, måske med undtagelse af Stenseng Bæk/Fælledbæk, som har en rimelig
god naturkvalitet. I så fald ville der naturligvis ikke
forekomme nogen vandstandssænkning. Denne metode anvendes typisk ved projekter, hvor der ikke er risiko for okkerforurening. Foto 6.6, 6.7 og 6.8 viser, hvordan det blev foretaget ved indmølleprojektet i Nørhede-Hjortmose.

Figur 6.2: Principtegning af grundvandssænkning
1. Vand pumpes op med sugespidser fra udgravning til fundament,
hvor det løber til fra højtliggende grundvand og vandløb.
2. Oppumpet vand føres i slange 100 - 150 meter opstrøms.
3. Vandet spredes over et areal på cirka 30 x 40 meter.
4. Vandet siver ned i jorden.
5. En del af vandet siver ud i vandløbet.
6. Vand siver delvist tilbage til udgravning, og proces starter forfra.
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Men for at mindske påvirkningerne mest muligt, og
da der overalt vil være en større eller mindre risiko for
okkerforurening, vil oppumpet vand i stedet blive nedsivet på marker nær fundamentet og derved recirkuleret. Dermed sikres det, at vandføringen i vandløbene
påvirkes mindst muligt. Samtidig sikres det, at vandløbene ikke belastes mere med okker, end de måtte være
i forvejen. Okker vil ved iltning blive udfældet på jordoverfladen, mens vandet recirkuleres til grundvandet.
Metoden sikre hermed også uden for enhver tvivl, at
okker ikke vil kunne blive udledt til Gels Å.
Der er gennemført en række geologiske boringer til
beregning af dels mængden af vand, der i det enkelte tilfælde må bortpumpes og sænkningstragtens udbredelse. Dvs. i hvor stor afstand fra pumpestedet bortpumpningen i worst case vil kunne påvises som en sænkning
af vandstanden. Seksten boringer og beregninger viser, at jordbundsforholdene på lokaliteten er temmelig
ensartede, og i alle tilfælde vil der skulle bortpumpes
mellem 70.000 og 100.000 m3 pr. fundament, svarende til 100-150 m3 pr. time. Desuden er sænkningstragtens udbredelse beregnet til 40-50 m., Reference /46/.
I realiteten nedsives og recirkuleres vandet dog tæt på
oppumpningen og sænkningstragten vil derfor næppe
række så langt ud i praksis.
Fig. 6.2. viser princippet i hvordan vandet recirkuleres. Med den beregnede sænkningstragt vil der m.a.o.
ikke kunne registreres nogen effekt på vandstanden i
vandløb, hvor afstanden er større end ca. 50 m. For møllefundamenter tættere på, det gælder kun mølle 1 og
9, må man forvente, at bortpumpningen måske kan resultere i en sænkning af vandstanden i vandløbet i den
periode pumpningen pågår. Effekten kan dog mindskes på flere måder.
For det første kan det i arbejdstilrettelæggelsen sikres,
at der ikke etableres flere fundamenter langs det samme vandløb på samme tid. For det andet kan problemet
mindskes ved om nødvendigt at etablere spunsvæg rundt
om fundamenthullet. Dette kan eventuelt især være aktuelt som en ekstra sikkerhedsforanstaltning omkring
mølle 9, fordi denne står tæt på Stenseng Bæk/Fælledbæk, som er det vigtigste vandløb i området med hen225

syn til naturkvalitet. Forholdet vil blive reguleret via de
vilkår, der vil blive stillet i tilladelsen til grundvandssænkning. Der skal i byggeperioden holdes øje med
vandstanden i bækken, mens arbejdet pågår. Registreres en markant sænkning, skal afværgeforanstaltnnger igangsættes. I øvrigt nedsives vandet og recirkuleres efter princippet vist på figur 6.2. Med sådanne forholdsregler vurderes det, at fundamenterne kan etableres uden væsentlig sænkning af vandstanden i vandløbene og dermed uden at skade dyre- og plantelivet i
bækkene. For at være forberedt på sænkningernes størrelse vil der, som minimum, blive stillet vilkår om beregning af størrelsen af sænkningstragterne omkring
møllerne 1 og 9 i tilladelsen til grundvandssænkning.
Det skal bemærkes, at ovenstående forholdsregler er
vigtige at foretage, da vandløbene trods den nuværende
lettere forringede miljøtilstand, skal have et godt økologisk potentiale med en god faunatilstand, jf. statens
vandplan. Det er dog vurderet, at grundvandssænkningen vil give en lille påvirkning, da de fleste af vandløbene som nævnt er okkerbelastede i større eller mindre grad og dyrelivet dermed i forvejen beskedent. Dernæst er påvirkningen relativ kortvarig og lokal. Skulle flora og fauna på en kortere strækning blive 'presset' eller sågar uddø, hvilket dog vil være et yderst lidet sandsynligt scenarium, når der er tale om så kort
en periode, vil såvel planter som dyr hurtigt genindvandre, så snart forholdene normaliseres. Sikres det, at
vandløbet ikke tørlægges fuldstændig, vil en midlertidig vandstandssænkning ikke have negative effekter
på dyre- og plantelivet og slet ikke på lang sigt. Også i
dette område vil der, afhængigt af årstid, nedbør, fordampning etc., allerede naturligt være en vis variation
i vandstanden i vandløbene.
Efter endt fundamentarbejde vender den hydrauliske
situation hurtigt tilbage til det normale.
Driftsfasen
Etablering af serviceveje med tilhørende udyrkede
bræmmer og udyrkede arealer omkring de enkelte møller vil frembringe små biotoper, som vil øge naturindholdet i det ellers monotone og intensivt dyrkede land226

skab. I alt vil cirka 8,5 ha blive udtaget til sådanne formål. Adgangsveje til vindmølle nr. 10, 25 og 30 vil ligge i randzoner langs bækkene.
Under driften af møllerne vil der ikke være nogen
negative påvirkninger, ligesom også nedtagning af møllerne vil kunne ske uden at beskadige nærliggende naturområder. Det er derfor vurderet, at man vil kunne
etablere og drive møllerne uden negative konsekvenser for nærliggende naturlokaliteter.
Der er heller ingen konflikter i forhold til økologiske forbindelser eller spredningskorridorer som tidligere beskrevet.
Vindmøllerne med tilhørende arbejdsarealer og serviceveje vurderes derfor at kunne etableres uden at beskadige beskyttede biotoper, vandløb og mindre naturområder.

beskytte. Vurderingen gælder såvel anlægs-, driftssom demonteringsfase. Projektområdet er landbrugsområde, og er ikke et attraktivt fourageringsområde for
de beskyttede fuglearter nævnt i tabel 6.4. I forhold til
yngle- og trækfugle henvises til fugleafsnittet. Det er
heri vurderet, at der ikke vil være påvirkning af yngle- eller trækfugle.
Afstanden til det næst-nærmeste habitatområde, to
åer, er seks km. Der er desuden mere end 10 km til nærmeste fuglebeskyttelsesområde omkring Ribe eller øst
for Vojens, og møllerne får derfor ingen indvirkning på
fuglene i disse områder.
Vindmøllers effekt på fugle har dog traditionelt givet
anledning til bekymring, og denne særlige problematik
behandles derfor mere indgående og generelt nedenfor.

Naturprojekt udformet af lodsejerne
Der er udarbejdet et idéoplæg til forbedring af naturtilstanden i området i forbindelse med vindmølleprojektet, Reference /39/. Projektet ligger uden for denne
VVM's rammer og er af uforbindende karaktér. Men
gennemføres planen vurderes den af Dansk Ornitologisk Forening at kunne forbedre forholdene for fuglene i området væsentligt, Reference /40/. Ideer til andre
naturplejeforanstaltninger kan også findes i Idékatalog til naturpleje og genskabelse af natur i forbindelse
med etablering af vindmøller i det åbne land. Reference /41/. Skal planen på et senere tidspunkt konkretiseres og etableres, skal detailplanlægningen ske i snævert samarbejde mellem lodsejere, projektgruppen og
Haderslev Kommune, eventuelt med inddragelse af en
fagkonsulent.

Fugle - hedehøg og ugler

Internationale naturområder
- Natura 2000
Afstanden til det nærmeste Natura2000 område er som
nævnt omkring fire km, og møllerne får ingen indvirkning, hverken på de dyre- eller plantearter eller de naturtyper dette område, Lindet Skov, er udpeget for at

Som det fremgår af ovenstående er Kastrup Enge og
områderne heromkring ikke vigtige fugleområder. Af
den grund forventes ingen væsentlig påvirkning. Men
fugle er som nævnt et væsentligt bekymringsfelt for
borgerne, og emnet skal derfor alligevel behandles relativt grundigt og generelt på denne plads. Hertil kommer en særlig problematik omkring hedehøgen, der som
nævnt i 2014 overraskende har slået sig ned i området
med syv ynglepar.
Hvad angår fugle og vindmøller har der traditionelt
været fokuseret på tre områder. For det første risikoen
for kollisioner og dødsfald. For det andet en eventuel
fortrængnings- og forstyrrelseseffekt, og et deraf følgende tab af habitat og fourageringsområde, og endelig
for det tredje en eventuel barriereeffekt og et deraf følgende øget energiforbrug for fuglene til at flyve udenom. Den sidste effekt må på baggrund af den fremlagte dokumentation vurderes at være marginal og uden
betydning for fuglene.
Kollisionsrisiko og dødsfald
Det hænder, at fugle bliver dræbt af vindmøller, og det
kan man i øvrigt, i betragtning af dyrenes generelt me-

get store manøvredygtighed, skarpe syn og hørelse, høje flugthastighed og hurtige reaktionsevne, måske med
rette undre sig over. Men hastigheden af vindmøllevingespidsen er 250-300 km i timen næsten uanset møllens størrelse og vingernes længde, og således ganske
meget over de fleste fugles flugthastighed. Alene af den
grund sker af og til uheld.
Med cirka 10 års mellemrum er der lavet nogle store
opsummerende litteraturstudier af effekterne af vindmøller på fugle og flagermus, omfattende hver især flere hundrede videnskabelige undersøgelser.
I 1995 blev den hidtil største litteraturundersøgelse
i Danmark gennemført af Danmarks Miljøundersøgelser. En af hovedkonklusionerne heri var, at: "…risikoen for dødsfald blandt fugle forårsaget af kollision med
vindmøller, uanset møllens art og størrelse, er lille, og
den giver ikke umiddelbart grundlag for bekymring om
effekter på populationsniveau”, Reference /17/. Senere
store undersøgelser i 2004 og igen i 2011 har ikke givet grund til at ændre væsentligt på denne konklusion.
I en tysk undersøgelse fra 2004 er omfanget af dødsfald vurderet statistisk. Tabel 6.9 er en opgørelse over
alle registrerede dødsfald i perioden 1989-2004 i otte
europæiske lande, hvor man har gennemført undersøgelser med systematisk eftersøgning af dræbte fugle.
Reference /16/. Kun én dansk undersøgelse, der dækker to år, indgår.
I tabellen er fuglene for overskuelighedens skyld
samlet i grupper, men mere end 100 arter indgår. I alt
er der, som tabellen viser, over 15 år fundet knap 1.000
døde fugle, og det relativt beskedne antal, de mange undersøgelser og den lange årrække viser, at kollisioner er
forholdsvis sjældne. Til gengæld viser det store artsantal, at stort set alle arter kan falde som potentielle ofre.
Fugledødsfald på grund af vindmøller tælles derfor
oftest kun i ganske få eksemplarer pr. mølle pr. år, og
med så lille et omfang kan det i tråd med DMU konkluderes, at det kun undtagelsesvist vil kunne have negative konsekvenser på populationsniveau.
I den tyske undersøgelse konkluderes også, at der ikke er fundet statistisk sikkert belæg for negative effekter på ynglende fuglepopulationer, Reference /16/. Kol-

lisionsraten varierer mellem 0 og 50 dødsfald pr. mølle pr. år, og man fandt, at den største risiko gælder måger i vådområder, og rovfugle i nærheden af vindmøller på bjergkamme.
Senest er en større svensk litteraturundersøgelse nået frem til nogenlunde tilsvarende konklusioner. Også
her sammenfattes resultaterne fra et meget stort antal
kilder, og man har for fugle beregnet en mortalitetsrate på 2,3 som medianværdi (se ordlisten). Dvs. at der
statistisk set og i 'gennemsnit' forekommer 2,3 dødsfald pr. mølle pr. år, Reference /18/. Variationen ligger
mellem 0 og 60 fugle pr. mølle pr. år.

At mortalitetsraten er lille og variationen stor kan
tolkes på den måde, at de fleste møller eller mølleparker ikke udgør noget problem. Der forekommer næsten
aldrig kollisioner. Det er derimod enkelte, uheldigt placerede møller eller parker, der tegner sig for hovedparten af dødsfaldene.
Det kan i den sammenhæng nævnes, at Århus Universitet, DCE, efter et års eftersøgning med hunde omkring testmøllerne i Østerild, hvoraf der indtil videre er
fire, ikke har fundet nogen døde fugle i området overhovedet. Det vil måske være overraskende for nogle,
idet to forudgående konsekvensundersøgelser med til-

Tabel 6.9 Antal registrerede, vindmølledræbte fugle i perioden 1989 – 2004 fordelt på forskellige fuglegrupper
Fuglegruppe

Land
Holland

Belgien

2

1

Lommer, skarve, hejrer og storke
Svaner og gæs

Spanien

1

Sverige

3

11

Rovfugle

4

5

156

Hønsefugle og sumphøns

2

10

2

Vadefugle

8

1

2

Måger, terner og alkefugle

29

294

6

Duer

Danmark Tyskland

4

2
2
1

3
2

Sejlere, gøge, spætter og svaler

I alt

10

13

17

19

10

24

99

270

3

19

5

16

31

361

4

7

15

6

1

8

32

2

4

10

10

26

8

20

6

22

6

28

14

19

2

19

54

4

250

930

Pibere, vipstjerter og lærker

1

1

10

Sangere og andre småfugle

1

1

13

1

Drosler, fuglekonger og mejser

6

6

4

5

Kragefugle

1

2

Stær, spurve, korsnæb og værlinger

18

9

Ubestemte fugle
I alt

England

1

Ænder

Ugler

Østrig

1

2
5

1

4
77

359

207

33

2

2

Omarbejdet efter Hötker et al, Reference /16/
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hørende teoretiske kollisionsberegninger havde forudset et ikke helt lille antal dræbte fugle, Reference /35/.
Af tabel 6.9 bemærker man, at antallet af dræbte rovfugle er relativt højt. Det kan forekomme paradoksalt,
disse fugles uhyre skarpe sanser taget i betragtning.
For Spanien dækker tallene blandt andet over 133
dræbte gåsegribbe og for Tyskland over 13 havørne og
40 røde glenter. Lignende triste, høje dødstal har man
fundet i Norge for havørnen ved en uheldigt placeret
møllepark på en ø, som rummer en af verdens tætteste
bestande af ynglende havørne.
Hvorfor rovfugle i visse tilfælde tilsyneladende er
særligt udsatte kan måske forklares ved, at de i modsætning til mange andre fugle har fremadrettede øjne,
og under jagt er fuldstændig fokuserede mod byttet på
jorden og uopmærksomme på ovenfra kommende farer
- en vindmøllevinge. Til støtte for denne teori taler, at
gamle fugle tilsyneladende rammes lige så hyppigt som
ungfugle. Problemet har derfor tilsyneladende ikke noget med manglende erfaring at gøre. Desuden har det
vist sig, at lokale ynglefugle i højere grad rammes end
trækfugle, og at kollisionerne fortinsvis sker om foråret i forbindelse med revirhævdelsen (marts til maj),
og igen i sensommeren, når ungerne forlader reviret.
I undersøgelser ved Tarifa i Spanien, som forår og
efterår er et af Europas vigtigste træksteder for fugle,
der overvintrer i Afrika, fandt man, at fugle på træk i
stor udstrækning undviger en møllepark i god tid. Omkring 70 % af alle svævetrækkere, bl.a. større rovfugle
og storke, ændrer retning, når de nærmede sig et vindkraftanlæg, og så godt som alle dødfundne fugle var
ikke trækfugle, men lokale fugle, Reference /19/. Risikoen for kollisioner hænger således nøje sammen med,
hvor ofte fuglene passerer gennem et mølleområde, Reference /18/. Det samme forhold gør sig gældende for
andre fuglegrupper.
For rovfugle alene er kollisionsfrekvensen 0-8 fugle pr. mølle pr. år. De høje værdier er for enkelte møller og enkelte år. Hvor man har indsamlet oplysninger
i flere år, er den betydeligt lavere: mindre end 0,3 døde
rovfugle pr. mølle pr. år. Medianværdien er 0,03 fugle. Ser man kun på undersøgelser fra områder med hø228

je rovfugletætheder, er medianværdien 0,07 fugle pr.
mølle pr. år, Reference /18/. Mortalitetesraten for rovfugle er således trods alt også generelt meget lille, og
kun for isolerede populationer af arter med en meget
langsom reproduktionsrate og en begrænset udbredelse, kan der være en begrundet frygt for negative effekter for fuglene på populationsniveau.
Men de kedelige historier med fejlplacerede møller
i meget rovfuglerige områder, og dermed relativt høje dødstal viser, at det er væsentligt, om ikke så meget
af populationsmæssige årsager som af imagemæssige, at der under planlægningen tages nødvendige hen-

Foto 6.9. Ringduer

syn for at undgå kedelige gentagelser. Noget sådant vil
i øvrigt være enkelt og omfatte en besigtigelse af lokaliteten og nærområdet af en erfaren biolog og ornitolog, der hurtigt vil kunne karakterisere et givet område med hensyn til 'høj', 'middel' eller 'lav' risiko for
fugle, som det anbefales af en svensk forsker på området, Reference /25/.
Sammenlignet med andre menneskerelaterede dødsårsager er vindmøller kun en ubetydelig faktor, der måles i promiller af det totale dødstal, se tabel 6.10.
Som nævnt er fuglelivet i Kastrup og Tiset Kær og
Enge beskedent såvel hvad angår antallet af arter og antallet af individer, hvilket naturligvis skyldes den meget intensive opdyrkning af området. Risikoen for, at
vindmøllerne skal slå fugle ihjel, må derfor vurderes
som meget beskeden. Helt undgå dødsfald kan man dog
næppe, og det er klart, at gennemføres de påtænkte forbedringer af naturforholdene, vil det også medføre forbedringer for fuglene og føre til flere fugle i området,
og på den måde samtidig øge risikoen. Som dokumenteret foran vil det dog næppe have nogen negative effekter på populationsniveau.
Der er ikke kendskab til trækruter over området. Hovedtrækruter i Danmark foregår langs kysterne med
koncentrationer, hvor landet 'spidser til'. Som nævnt er
trækfugle ikke specielt i farezonen i forhold til vindmøller. Mest udsatte er ynglefugle, der hyppigt passerer området naturligvis.
Svaner
Forhold til svaner er relativt grundigt belyst generelt
foran. Der forekommer givetvis svaner på markerne på
Kastrup Enge om vinteren afhængigt af afgrøder. Men
antallet er næppe ekseptionelt. I så fald ville det givetvis være indrapporteret til DOFbasen. I øvrigt vil der
være stor afstand mellem møllerne, og fuglene vil givetvis hurtigt vænne sig til tilstedeværelsen af møllerne (se f.eks. vedrørende hedehøgen nedenfor). Gæs og
svaner vænner sig relativt hurtigt til møllerne og flyver blot mellem eller fouragerer endog ganske tæt på,
viser erfaringer bl.a. fra Velling Mærsk, Reference /20/.

Hedehøg
Som nævnt har hedehøgen slået sig ned i Kastrup Enge-området med ikke mindre end 7 par i 2014, og flere par endog meget tæt på de eksisterende vindmøller
i området. Ifølge lokale ornitologer har dette været helt
uden problemer, Reference /38/. Fuglene ignorerer tilsyneladende fuldstændigt møllerne og fouragerer frit
og ubesværet omkring og under disse.
Som nævnt tidligere er rovfugle ellers ofte særligt
udsatte for at blive dræbt af vindmøller sammenlignet

med andre fuglegrupper. Men hvad angår hedehøgen
fouragerer den lavt over terrænet og således i god afstand til møllevingerne, og risikoen for kollisioner er
derfor lille. Af de omkring 270 dræbte rovfugle, nævnt
i tabel 6.9, har da også kun en været en hedehøg.
Det kan således ikke udelukkes, at enkelte hedehøge
vil kunne blive dræbt af vindmøllerne i området, hvis
yngleforekomst på stedet bliver en mere fast foreteelse
i fremtiden. Men det må vurderes, at risikoen vil være
lille og næppe af væsentlig betydning for populationen

Tabel 6.10 Antropogene (forårsaget af mennesker) dødsårsager for fugle
Dødsårsag
Automobiler

1

Bygninger og vinduer
El-ledninger

3

Radiomaster
Vindmøller 4
Jagt

5

Huskatte

678

3

2

Lav vurdering

Høj vurdering

%-andel af lav vurdering

%-andel af høj vurdering

600.000

700.000

11,1

2,4

1.800.000

18.500.000

33,3

63,8

hundreder

800.000

-

14,8

20.000

200.000

0,4

3,7

7.000

30.000

0,1

-

2.300.000

2.300.000

42,6

7,9

650.000

6.500.000

12,0

22,4

% i alt
ca. 5.400.000
ca. 29.000.000
100
100
Noter:
1
Omregnet fra amerikanske forhold i forhold til befolkningstal. Antagelse: amerikanerne kører dobbelt så mange km som danskerne pr. år.
2
Omregnet direkte i forhold til befolkningstal.
3
Omregnet direkte i forhold til areal.
4
Omregnet i forhold til installeret effekt (USA ca. 6.400 MW i 2001, DK ca. 4.600 MW i 2013).
5
Ca. 65 % skønnes at være vildfugle, resten opdræt (fortrinsvis fasaner). Listen omfatter 40 fuglearter.
6
i alt ca. 650.000 huskatte i DK (2000). Hver kat skønnes i gennemsnit årligt at dræbe mellem 1 og 10 fugle.
7
En amerikansk undersøgelse skønner, at mellem 1,4 og 3,7 mia. fugle årligt slås ihjel af katte i USA. 2/3-del skyldes vildlevende katte og resten
hjemmeboende. Reference /32/. Ifølge forskeren kan resultaterne overføres til lignende områder i Europa. Omregnes tallene direkte i forhold til
befolkningstørrelser vil tallet for Danmark ligge mellem 25 og 65 mio. fugle årligt!
8
I Storbritanien dræber katte i følge Reference /37/ årligt cirka 275 mio. dyr. Heraf ca. 200 mio småpattedyr, 55 mio fugle og 230.000 flagermus.
Omregnet i forhold til antal katte, hvoraf der er nogenlunde lige mange i UK og DK pr. borger, bliver skønnet for Danamrk på ca. 4,2 mio. fugle,
hvilket svarer meget godt til ovenstående skøn.
Skønnet årligt antal dødsfald af fugle i Danmark som følge af kollision med forskellige menneskeskabte strukturer eller menneskers opførsel i
naturen og kulturlandskabet. Tabellen er mht. punkterne 1, 2, 3, 4 omarbejdet til danske forhold efter undersøgelser i USA, Reference /21/. Mht.
Jagt, 5, er tallet officielt fra jagtstatistikken, Reference /29/. Danmarks statistik (6) oplyser, at der findes 650.000 katte i Danmark. På baggrund
heraf er antallet af fugledrab skønnet, og sammenlignet med tal fra andre lande, 7 og 8. I øvrigt fremgår forudsætningerne for omregninger af
noterne i tabellen.
På trods af væsentlige usikkerheder kan det konstateres, at vindmøller kun udgør en marginal del af antropogene dødsårsager for fugle, hvad
enten man vælger en høj eller lav vurdering

på lokaliteten. I den sammenhæng vil områdets værdi
som yngleområde, især hvad angår fourageringsmuligheder, være af langt større betydning, og på det punkt
vil der som nævnt være muligheder for forbedringer.
Som nævnt tidligere anlægger hedehøgen typisk reden i en mark med vintersæd, som allerede i april giver
en god dækning. Men det medfører også en væsentlig
risiko for, at reden ødelægges, eller ungerne slås ihjel
af landbrugsmaskiner under markarbejdet. Den bedste
metode til at undgå dette, er at lokalisere redeplaceringerne så tidligt som muligt, indhegne et mindre område
her omkring, og efterfølgende friholde pletten for maskinarbejde. Denne metode blev med succes anvendt
i 2014 i kraft af et snævert samarbejde mellem landmænd/lodsejere og lokale ornitologer. Det må stærkt
anbefales at samarbejdet fortsættes i de kommende år,
hvis fuglene vender tilbage.
Ugler
Det er nævnt, at ugler er observeret i området. I selve
vindmølleområdet er der næppe nogen egnede ynglelokaliteter, og observationerne må derfor formodes at dreje sig om enten fouragerende fugle eller fugle på træk.
Af de ca. 1.000 dræbte fugle i tabel 6.8 fremgår det at
kun syv er ugler. Det må derfor konstateres, at risikoen for uglekollisioner må vurderes at være meget lille,
og de generelle konklusioner gældende fugle må også
vurderes at gælde ugler.
Specielt i forhold til stor hornugle er der ikke kendskab til den nærmeste yngleforekomst, bl.a. fordi disse hemmeligholdes. Men bortset fra det vurderes konklusionerne også at gælde for denne art.

Forstyrrelses- og fortrængningseffekt
Den væsentligste effekt af vindmøller på fugle har at
gøre med forstyrrelser, der eventuelt kan føre til fortrængning af visse arter og måske et tab af habitat og
eller et fourageringsområde, Reference /16/. Effekten
er meget forskellig fra art til art. Nogle arter tvinges
til at flyve uden om møllerne og mister i værste fald et
fourageringsområde, fordi de holder en vis afstand til
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møllerne. Andre arter bekymrer sig tilsyneladende ikke særligt om møllerne og færdes ofte frit imellem og
tæt på møllerne.
Forstyrrelses- eller fortrængningseffekten er statistisk signifikant for ikke-ynglende gæs, duer, hjejle og
vibe, der alle tilsyneladende under flugten viger udenom og undgår at komme tættere på end et par hundrede meter. Desuden er der en sammenhæng mellem møllestørrelsen og forstyrrelsen, således at fortrængningsafstanden stiger med møllens højde og størrelse. Der
er fundet en sådan effekt for omkring 80 arter, og responsafstanden ligger mellem cirka 65 og 200 meter i
yngletiden og cirka 40 og 375 meter uden for yngletiden, Reference /18/. Vindmøller kan med andre ord repræsentere en hindring for fuglene, der i så fald vælger
at flyve uden om.
Flere danske undersøgelser har vist, at fugle i mange tilfælde vænner sig til vindmøller. For eksempel har
man kunnet iagttage, at den normalt temmelig sky kortnæbbede gås med tiden vænnede sig til møllerne i en
stor vindmøllepark i Vestjylland med mere end 100 møller. Fuglene begyndte efter nogle år at fouragere tættere og tættere på møllerne, Reference /20/, og fløj endog
uden problemer mellem møllerne eller under vingerne.
Lignende tilvænning er registreret for gæs andre steder
i landet, og en tilsvarende tilvænning har man kunnet
iagttage ved Tunø Knob havmøllepark. Her har ederfuglene også vænnet sig til tilstedeværelsen af møller
og er begyndt at fouragere tæt på fundamenterne, fordi
disse har fået funktion som kunstige stenrev og givet
tilhæftningsmuligheder for blåmuslinger, der er fuglenes foretrukne føde.
Såvel i yngletiden som udenfor har man i cirka halvdelen af de gennemførte undersøgelser (38 af 79) fundet, at responsafstanden mindskes efter et par år med
møller på en given lokalitet, Reference /18/. Nogle arter vænner sig således til møllerne, mens andre tilsyneladende ikke gør.
Med hensyn til fugletætheder synes der ikke at være
noget klart billede, idet man i næsten lige mange tilfælde har fundet såvel mindskede som forøgede eller uforandrede tætheder både i yngletiden og udenfor yngleti230

den efter opsætning af møller. I alt er der lavet næsten
600 undersøgelser af den type, Reference /18/.
Nogle arter kan eventuelt miste potentielle fourageringsområder og må så finde nye, når vindmølleparker etableres. For eksempel fandt man i undersøgelser i Kronjylland, at sang- og pibesvane og hjejle givetvis ville blive påvirket af etablering og udvidelse af
en vindmøllepark ved Overgård Gods, idet de nævnte arter måtte forventes at ville miste større eller mindre fourageringsområder. Samtidig blev det dog også
konkluderet, at fuglene let ville kunne finde alternative områder i nærheden, bl.a. fordi vintergrønne marker igennem de seneste 10-20 år er blevet stadigt hyppigere. Andre arter, bl.a. i et nærliggende habitat- og
fugleområde, skønnedes ikke at ville blive påvirkede
af møllerne, Reference /22/ og /23/.
Hvad angår svaner og gæs, er der således næppe tvivl
om, at disse, og måske også enkelte andre fuglearter,
måske kan blive tvunget til at finde nye fourageringsområder, når nye vindmøller opstilles. Det er dog næppe noget større problem for fuglene. Blandt andet fordi
det i forvejen, på grund af sædskiftet, fra år til år varierer hvilke konkrete marker, der er attraktive for de enkelte arter, og fordi forekomsten af vintergrønne marker er vidt udbredt over hele landet. I den sammenhæng
kan det nævnes at vinterraps og vintersæd er specielt
attraktive for svaner og gæs, mens brakmarker og græs
især tiltrækker hjejler og viber. Sådanne påvirkninger
og tab af et potentielt fourageringsområde har derfor
næppe et omfang og en betydning, der kan betegnes
som væsentlig for nogen arter på populationsniveau.
Vindmølleområdet er som nævnt ikke et vigtigt fugleområde. Tilsyneladende forekommer kun almindelige arter, og dette endda ikke i stort antal. Det kan derfor, og på
baggrund af ovenstående gennemgang af vindmøllers effekter på fugle generelt konkluderes, at møllerne næppe vil
få væsentlige negative effekter på fuglefaunaen i området.
Det kan dog næppe undgås, at møllerne kan forårsage enkelte dødsfald hvert år. Men risikoen for kollision og dødsfald er generelt så lille, at den er uden betydning for nogen arter på populationsniveau.

Heller ikke eventuelle fortrængningseffekter vurderes at være af væsentlig betydning for nogen fuglearter på populationsniveau. Svaner og gæs, der eventuelt
måtte fouragere på markerne om vinteren, vil muligvis
blive tvunget til at finde andre 'græsgange', hvilket også
vil være muligt i det sønderjyske agerland med mange
vintergrønne marker. Det er dog langt fra usandsynligt,
at fuglene med tiden vil vænne sig til at flyve imellem
og fouragere mellem og under møllerne, blandt andet
fordi afstanden mellem dem bliver så stor, som den gør.
Særligt vedrørende Hedehøg
Hvad angår fugle og især rovfugle er disse særligt følsomme for forstyrrelser i perioden fra revirhævdelse til
ungerne er klækkede.
Når et nyt revir skal indtages, er menneskelig forstyrrelser den største risikofaktor. Er der mange og regelmæssige forstyrrelser og stor aktivitet, vil fuglene
ofte fortrække og forsøge at finde et nyt sted. Det samme gælder i rugeperioden. Med menneskelig forstyrrelser menes i denne sammenhæng i særdeleshed folk
til fods. En enkelt traktor på markarbejde betyder ikke det helt store, og selv folk på cykler betragter fuglene som mindre farlige end folk til fods. Det er klart, at
er der hunde med på turen forværres situationen. Det
samme gælder for så vidt i rugeperioden. Når først æggene er klækkede, skal der meget til for permanent at
skræmme fuglene væk og ungerne forlades.
Det må derfor vurderes, at selve anlægsfasen for mølleparken vil være det mest kritiske i forhold til populationen af hedehøg på stedet. I denne periode vil der
være stor aktivitet med mange køretøjer og personer
omkring de enkelte møller og på tilhørende serviceveje. Der bør derfor i denne periode tages særlige hensyn
under arbejdet, og dette er nærmere beskrevet nedenfor vedrørende afværgeforanstaltninger.
Som tidligere nævnt var det en stor overraskelse,
at hedehøgen slog sig ned som ynglefugl i 2014, områdets intensive opdyrkning og ringe værdi for fuglefaunaen og dyrelivet generelt taget i betragtning. Der
er næppe tvivl om, at årsagen er at finde i det faktum,
at de mange vandløb alle er omgivet af de lovpligtige,

udyrkede randzoner langs bredderne. Samlet giver disse bræmmer i projekt- og randområder langs beskyttede vandløb et udyrket areal på omkring 10-12 ha, som
i vid udstrækning anvendes af fuglene under fouragering på små-gnavere og andre mindre dyr.
Der er næppe tvivl om, at udtagning af yderligere omkring 8,5 ha til serviceveje og fundament- og arbejdsområder med tilhørende udyrkede bræmmer også vil
gavne hedehøgen og mange andre arter ved på denne
måde at skabe nye fourageringsområder.

Andre dyr
Større pattedyr, som lever og færdes i nærområdet,
må formodes at blive skræmt væk og søge mod skove,
plantager og hegn i byggeperioden. Når møllerne er i
drift, vil dyrene givetvis igen efter en kortere tilvænningsperiode bevæge sig frit mellem lokaliteterne, og
bliver næppe heller påvirket væsentligt under driften.

Foto 6.10. Rådyr på græsmark

Flagermus er som fugle potentielt i risiko for at kollidere med vindmøller. Også dette kan forekomme paradoksalt, når man betænker dyrenes effektive sonarsystem og
enestående flyve- og manøvredygtighed. På varme sommernætter og ved svage vinde sker det dog at insekter
tiltrækkes af mølletårnet på grund af varmeafgivelse og
læeffekt, og det kan selvsagt også friste sultne flagermus.
Dyrene rammes dog trods alt kun sjældent, og kollisionsraten er 2,9 dyr pr. mølle pr. år (medianværdi),
Reference /18/. Tallet dækker over store variationer fra
0-70, hvor de høje værdier stammer fra enkelte hændelser, f.eks. fra mølleparker i USA, hvor møllerne er
placeret i skovrige områder med store koncentrationer
af trækkende flagermus.
Nyere undersøgelse fra Tyskland angiver et væsentligt lavere antal dødsfald. I en omfattende undersøgelse i
Sachsen i 2006 omfattende 145 møller i 26 parker fandt
man ved to ugentlige eftersøgninger fra maj til september 2006, blot 114 døde flagermus. Reference /33/. Det
giver et gennemsnit på 0,8 flagermus pr. mølle pr. år.
Over fem år fandt man i Sachsen, at det fortrinsvis
var brunflagermus, der blev ramt, 40 %, Herefter fulgte
trold- og pipistrelflagermus med 29 og 14 % og andre resten. Man fandt desuden en overhyppighed af unge dyr for
brun- og pipistrelflagermus, men mærkeligt nok ikke for
troldflagermus. Alle tre er almindelige i Danmark, og det
fremgår, at det trods alt er beskedne tabstal, der er tale om.
Selvom sådanne beregninger naturligvis er behæftet med nogen usikkerhed, er det vanskeligt at komme
til anden konklusion, end at vindmøller generelt, ligesom det gælder for fugle, næppe udgør et væsentligt
problem for nogen arter, og at de små effekter, der må
erkendes at være, ikke umiddelbart giver grundlag for
bekymring om negative effekter på populationsniveau.
Den store variation og den beskedne medianværdi antyder, ligesom for fugle, at der i langt de fleste tilfælde næppe
er større problemer, men også, at uheldigt placerede mølleparker kan medføre et stort antal dræbte dyr. I den sammenhæng er nærhed til større løvskove den vigtigste faktor.
Konkret for Kastrup Enge kan det konstateres at
vindmøllerne placeres i åbent landbrugsland med god
afstand til større løvskovsarealer og med relativt små

forekomster af flagermus. Tre møller placeres dog inden for skovbyggelinjen omkring Tiset Skov, som dog
mest består af nåletræer. Forekomsten i ynglesæsonen
tyder på, at kun to almindelige arter, sydflagermus og
pipistrelflagermus, yngler i nærheden af området. Sammen med det relativt lave antal registreringer betyder
det generelt, at der ikke er væsentlige konflikter mellem vindmøllerne og ynglebestande af sårbare flagermusarter, og at møllerne ikke udgør en potentiel fare
for flagermusbestande eller for den generelle økologiske funktionalitet af området i forhold til flagermus,
Reference /24/.
Ud over klimaet, hvor hårde vintre som 09/10 og
10/11, tynder kraftigt ud i mange bestande, er langt den
største trussel mod flagermus i Danmark uden sammenligning fældning af hule træer og fjernelse af andre yngle- eller vinteropholdspladser. Herefter følger katte og
især trafikken som væsentlige dødsårsager.
Hvor møllerne og servicevejene placeres kan der
næppe træffes padder eller insekter fra habitatdirektivets liste i større omfang. I nærheden findes dog en række vandløb og afvandingsgrøfter samt enkelte vandhuller, som eventuelt godt kunne rumme padder.
Fundamenter og servicevejene vurderes dog at kunne etableres uden at berøre eller beskadige disse beskyttede naturområder. Såvel etablering som drift af møllerne vil derfor kunne ske uden negativ påvirkning af såvel padder som insekter.
Herudover fremgår det af tabel 6.7, at møllerne ikke skønnes at få nogen negative effekter på andre bilag IV-arter.

Flora
Vindmøllerne placeres på dyrkede marker i omdrift, i
dag fortrinsvis dyrket med slætgræs og en enkelt mølle
på vintersædsmark. Placeringerne berører derfor ikke
biotoper med vilde planter, og der er derfor ikke risiko
for negative konsekvenser for plantelivet hverken i anlægs- eller driftsfasen, så længe de små naturområder,
åer, bække og lignende, ikke berøres eller beskadiges
under anlægsarbejdet.
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Afværgeforanstaltning for hedehøg
Som nævnt tidligere vurderes selve driftsperioden ikke at udgøre et væsentligt problem i forhold til mulighederne for at hedehøgen kan udnytte det store område også fremover. Risikoen for kollisioner vurderes
især på baggrund af hidtidige erfaringer og kendskab
til fuglenes levevis at være lille.

Derimod kunne man frygte, at for megen forstyrrelse
ville kunne skræmme fuglene væk i redebygningsperioden eller rugetiden, hvor de er særligt sårbare overfor forstyrrelser. Det anbefales derfor, at fuglenes forekomst
i området følges nøje i de kommende år. På det punkt
er der dog næppe tvivl om, at det automatisk vil ske i
kraft af den almindelige ornitologiske interesse for sagen og med henblik på at sikre kommende fugle en god

Tabel 6.11 Opsummering af miljømæssige effekter af vindmølleprojektet
Årlig CO2-reduktion

114-177.000 tons

27-43 % af Haderslev Kommunes emission 1

Årlig svovldioxidreduktion, SO2

20-22 tons

2½ % af Haderslev Kommunes bidrag til svovldepositionen

Årlig kvælstofoxidreduktion, NOx

50-120 tons

1-2½ % af Haderslev Kommunes bidrag til kvælstofdepositionen

Årlig slagge- og aske reduktion

8.800-12.800 tons

1 % af produktionen i Danmark

Årlig reduktion af partikelemission

5-7 tons

Svarer til ca. 60 mio. km lastbilkørsel

Påvirkning af grundvand

Ingen

Ingen risiko for forurening af grundvand

Påvirkning af Natura2000 områder

Ingen

Ingen negative effekter

Påvirkning af naturområder

Ingen

Ingen identificerbare negative effekter, når nødvendige hensyn tages under etablering

Påvirkning af pattedyr

Minimal

Minimal forstyrrelse i anlægsfasen. Ellers ingen identificerbare negative effekter

Påvirkning af fugle

Minimal

Skøn 10-20 dødsfald pr. år 2. Ingen negativ effekt på populationsniveau
Minimal fortrængning og tab af fourageringsområde

Påvirkning af flagermus

Minimal

Skøn 10–20 dødsfald pr. år. Ingen væsentlig betydning på populationsniveau

Påvirkning af padder

Ingen

Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres

Påvirkning af planter

Ingen

Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres

Påvirkning af insekter

Ingen

Møller etableres på agerjord i omdrift. Ingen levesteder berøres

Tabel 6.11 Opsummering af miljømæssige effekter af vindmølleprojektet.
1
Hvis hver indbyggers emission sættes til 7,6 tons pr. år.
2
Skøn på basis af reference /16/, /18/, /24/ og /40/ og egen vurdering af områdets værdi for fugle og flagermus.
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ynglesucces. Herved vil man få et godt overblik over,
hvorvidt fuglene skifter yngleplads eller de nogenlunde vil foretrække de samme pladser i de kommende år.
På baggrund af en registrering af, om og hvor der er
reder i projektområdet, kan en hensigtsmæssig planlægning af byggeriet af møllerne finde sted. Herved skal det
dels sikres, at der kan arbejdes koncentreret i et givet område af projektområdet på et givet tidspunkt, dels at der
ikke er forstyrrelser overalt i hele området på samme tid.
Det forudsættes derfor, at man dels sikrer, at der ikke
er anlægsaktiviteter i nærheden af reder i revirhævdelses-/redebygnings-/rugetiden, som strækker sig fra maj
til juli. Dels skal etablering af fundamenter og møller
med tilhørende transporter planlægges, så arbejdet ikke udføres i nærheden af redelokaliteter i ugerne 18-27,
det vil sige fra slutningen af april til begyndelsen af juli.

6.7 Andre miljømæssige forhold
Vibrationer i anlægsfasen

Vindmøller bliver normalt opstillet på et pladefundament, og der blive næppe tale om, at møllerne skal funderes på den pågældende lokalitet. Men skulle det alligevel være tilfældet, kan det ske ved nedramning af
spuns eller pæle. Der vurderes ikke at være bygninger
i nærheden, der eventuelt ville kunne tage skade af de
rystelser, der måske kan opstå i den forbindelse.

6.8 Sammenfattende vurdering
af miljøkonsekvenser
I Tabel 6.11 er de miljømæssige konsekvenser af vindmølleprojektet opsummeret.
Projektets klimaeffekt er stor og substantiel, især på
kommunalt niveau. Effekten i forhold til forsuring og
eutrofiering er ligeledes også betydelig, især med hensyn til svovl, og endog målbar på kommunalt niveau.

Negative effekter på miljøet og beskyttede planter og
dyr er minimale og vurderes at være uden betydning
for relevante arter på populationsniveau.
I anlægsfasen afværges påvirkning af hedehøgen ved
at tilrettelægge anlægsarbejdet, så der ikke forekommer
forstyrrelse i redebygnings- og rugeperioden, hvis fuglene til den tid stadig findes i området.
I driftsfasen kan forstyrrelser i redebygnings- og rugeperioden afværges ved at afmærke rederne. Almindelig servicering af vindmøllerne vurderes dog ikke at
forstyrre fuglene.
Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få
væsentlige negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet i området hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det
gælder såvel for Habitatdirektivets Bilag IV-arter, som
hedehøgen, der er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Af hensyn til hedehøgen vil projektet dog
få pålæg om tilpasninger i anlægsfasen, således at aktiviteter omkring redelokaliteter undgås i byggeåret.
Ud over hedehøgen er der ikke kendskab til forekomst eller fund af fredede eller truede arter i området, hvor møllerne præcist placeres. For eksempel rødeller gullistede plante- og dyrearter.
I nærområdet findes en række beskyttede vandløb.
Det vurderes, at vindmøllerne vil kunne etableres og
drives uden negative effekter på disse, da afstanden
er mindst 13 meter til centrum af vindmøllen, og der
dermed vil være en afstand fra yderkant fundament til
overkant skrænt ved vandløb på mindst tre meter. Efter
anlæggelse og afdækning af fundamentet vil der være en afstand fra tårnet til bækken på mindst 15 meter,
tilstrækkeligt til at opretholde et arbejdsbælte på otte
meter til åen.
Det vurderes, at udtagning af omkring 8,5 ha til arbejdsarealer, fundamenter, veje og bræmmer heromkring i mindre grad vil øge naturindholdet i området generelt. Sådanne tiltag også vil være til gavn for hedehøgen og kan måske bidrage til at fastholde arten i området.
På baggrund af en konkret flagermusundersøgelse i området vurderes der ikke at være konflikter i så henseende.
Det forudsættes, at miljøpåvirkninger i anlægsfasen
afværges ved at placere eventuelle oplag af brændstof-

fer, smøremidler, hydraulikolie og andre stoffer, som
kan udgøre en risiko for grundvandet, på fast bund, for
eksempel i en container med opkant.
Ved grundvandssænkning i anlægsfasen afværges
påvirkning af vandløbene ved at nedsive vandet lokalt
på nærliggende marker eller i midlertidige bassiner.
Denne metode anvendes, fordi der især i den nordligste del kan være risiko for okkerudfældning ved direkte udledning til vandløbene, hvoraf en del allerede er
temmelig hårdt belastet med okker.
I det foregående er emnerne delvist behandlet hver
for sig. Det vil sige for eksempel påvirkninger af naturområder og fugle hver for sig og så videre. Det er
nødvendigt, fordi der er tradition for en sektororienteret tilgang til problematikken, det vil sige, at man ser
på hvert problem eller emne for sig frem for som en del
af et større, samlet økologisk system. Fra et miljømæssigt og økologisk synspunkt er dette ikke optimalt, og
man bør i det mindste i en samlet vurdering forsøge at
vægte alle forhold mod hinanden og prøve at anskue
problematikken 'miljøeffekter' i et holistisk perspektiv,
det vil sige i en helhed, også selvom det vil være som
at sammenligne 'pærer og bananer'.
Gør man det i denne sammenhæng må det samlet set
vurderes, at vindmølleprojektets positive effekter langt
overgår de få og relativt ubetydelige negative, der trods
alt vil være ved et hvilket som helst projekt, og ikke
mindst ved et projekt af den aktuelle størrelse. Det bør
samtidig indgå i vurderingen at nogle af påvirkningerne er midlertidige, relativt kortvarige og ikke efterlader permanente skader på miljøet.
Det er desuden klart, at det ikke er muligt at opgøre eller vurdere alle konsekvenser konkret og detaljeret. For eksempel vurderes det ikke, hvad der må forventes at ske med naturen i bred forstand, f.eks. vedrørende diverse plante og dyrearters fremtidige vilkår og
bestandsudvikling, hvis projektet ikke realiseres. Men
i så fald bliver det alt andet lige vanskeligere at hindre
eller mindske fremtidige klimaforandringer, hvor konsekvenserne for Danmarks vedkommende især drejer
sig om højere temperaturer, især om vinteren, ændrede nedbørsforhold med mere nedbør og hyppigere sky-

brud, især om sommeren, og stærkere storme, Reference /26/. Markante ændringer af sådanne fundamentale livsbetingelser kan man med sikkerhed fastslå vil få
endog meget store og mærkbare konsekvenser for såvel
planter som dyr i Danmark og alle andre steder. Konsekvenserne vil dog givetvis være meget forskellige
fra art til art. Men for de fleste af de med habitatdirektivet beskyttede og fredede dyre- og plantearter vil effekten givetvis ikke være positiv, da de jo er tilpassede de nuværende forhold og givne livsbetingelser, og
det kan frygtes, at mange yderligere vil blive pressede.
Samtidig er det også klart, at klimaforandringer som
de skitserede også forbedre livsbetingelser og de økologiske vilkår for nye arter, som derfor må formodes
at ville indvandre.
Samlet er konsekvenserne af markante klimaforandringer for naturen derfor uhyre komplicerede og nærmest umulige at overskue.
Da klimaforandringerne er et globalt problem, er det
som tidligere nævnt klart, at et enkelt projekt som det
nærværende stort set ingen målbar effekt vil have i det
store perspektiv. Men på den anden side er det også
klart, at klimaproblemet kun løses via mange lignende
projekter her i landet såvel som andre steder i Verden.
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7 Andre forhold og miljøkonsekvenser
7.1 Alternativer
Alternativer undersøgt i planprocessen
I planprocessen har det indledende været foreslået, at
der skulle opstilles 45 vindmøller. På baggrund af hensyn til afstand til naboer og natur, blev dette forslag dog
opgivet, idet forslaget blev reduceret med 3 vindmøller vest for Engvej og 3 møller mod nordvest. Forslaget
blev anmeldt til kommunen, og var behandlet i fordebatten, men har ikke siden været behandlet.
I fordebatten blev det foreslået at projektet skulle reduceres, så der blev større afstand til Toftlundvej. Denne ide er ikke yderligere behandlet, da den ville give en
vindmøllepark med lige så stor udbredelse, men med
færre vindmøller, idet der skulle tages møller ud langs
Toftlundvej. Set fra nord og syd, kunne vindmølleparken blive opfattet som to nærtstående parker, og ikke
som et samlet anlæg.

0-alternativet
Projektet

Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold
med de 17 vindmøller opstillet i 4 grupper, hvoraf den
ene gruppe består af flere enkeltstående møller med
nærhed til hinanden, i og omkring Kastrup Enge og
Kastrup by.

Landskabet
I nærzonen til Kastrup og Tiset Enge vil den visuelle
påvirkning fra de mellemstore vindmøller fortsætte,
men påvirkningen vil være væsentlig mindre end ved
projektforslaget for de nye vindmøller. Tre af de stør234

ste eksisterende vindmøller med totalhøjden 70 meter står højt i landskabet nordøst for Kastrup i cirka 43
meters højde.
De er de mest synlige af vindmøllerne og giver den
største landskabelige påvirkning. De øvrige står omkring kote 20 til 22 og består af 5 vindmøller med totalhøjde 42 meter og resten med totalhøjde 70 meter.
De står alle omkring Gels Å / Kastrup Enge, og giver
lokalt et rodet indtryk.

Påvirkning af miljøet i øvrigt
Støj og skyggekast

Støjbelastningen og skyggekastet vil som i dag være
under grænseværdierne i Bekendtgørelsen om støj fra
vindmøller og kommuneplanens krav om maksimalt
10 timer årligt skyggekast.
De tre boliger på Sydvejen nr. 2 og 4 samt Marbækgårdvej nr. 1 vil blive bibeholdt. Se nærmere i kapitel
5, hvor støj og skyggekast fra de eksisterende vindmøller er beregnet.
Luftforurening
Reduktionen af udledningen af CO2 og SO2 samt NOx
vil fortsat være på 9 - 15.000 ton CO2, knap 2 ton SO2
og 4 - 10 ton NOx årligt, men vil være faldende indtil
møllerne tages helt ud af produktion.
Geologi, grundvandsinteresser og naturbeskyttelse
Miljøpåvirkningerne på flora og fauna vil fortsætte
som hidtil. Der vil ikke blive et forøget areal uden landbrugsproduktion.
Grundvand vil ikke blive påvirket.
Ressourcer og affald
0-alternativet vil i deres restlevetid spare miljøet for
5.000 - 7.300 ton slagger og flyveaske.

7.2 Udtaget areal af landbrugsdrift
Vindmøllerne bliver opstillet på private matrikler, på
landbrugsjord i omdrift.
Omkring hver vindmølle bliver der udtaget et areal
på cirka 1.200 m2 permanent til fundament og arbejdsareal. Ved alle møller undtaget mølle 39, som opstilles,
hvor der tidligere lå en bolig, udtages der således i alt
48.000 m2 af landbrugsdrift. Vendeplads, der benyttes
alene i forbindelse med opførelsen, bliver reetableret.
Der bliver nyanlagt cirka 4,8 kilometer arbejdsveje, der
er 5,0 meter brede. Endvidere bliver 3,65 km eksisterende
vej udvidet med i gennemsnit 2 meter. De nye veje optager dermed et samlet areal på knap 24.000 m2, og de udvidede veje 7.300 m2 som bliver udtaget af landbrugsdrift.
Til transformatorstationen kan der blive udtaget op
til 7.000 m2 landbrugsjord. Ved de eksisterende 17 vindmøller vil cirka 1.700 m2 blive tilbageført til landbrugsdrift. I alt bliver der permanent udtaget cirka 84.600 m2
- eller 8,46 hektar (se ordforklaring afsnit 9.2) - jord af
landbrugsdrift inklusive areal til transformatorstation.
Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle anlæg fjernes, og arealet føres tilbage til landbrugsdrift. Transformatorstationen vil dog ikke blive fjernet.

7.3 Sikkerhedsforhold
Havari
Risikoen for havari med vindmøller er minimal for afprøvede og godkendte vindmølletyper, som vil blive anvendt i projektet ved Kastrup og Tiset Enge. Ifølge en
risikovurdering af vindmøller ved motorveje er sandsynligheden for at blive dræbt ved havari af en vindmølle af minimal betydning. Reference /8/
I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegodkendelsen
skal blandt andet sikre overensstemmelse med gælden-

Kort 7.1 Vindmøllernes vingeoverslag og markering af den stedbundne risiko
Hvad betyder Stedbunden risiko 10-6?:

Stedbunden risiko: 10 -6

Hvis man er i den lyse røde cirkel døgnet rundt i et år, er risikoen for at blive ramt af faldende vindmølledele 1:1
million.
Det er med andre ord sandsynligt, at
man bliver ramt én gang hver 1 million år, hvis man er på stedet 365 dage om året.
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de krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.
Der har i 2008 været et par totalhavarier af vindmøller omkring 600 kW i Danmark, formodentlig på grund
af mangelfuld service. Blandt andet var der et havari på en vindmølle ved Halling den 22. februar 2008.
Det har medført, at kravene til service på vindmøllerne er blevet skærpet, så befolkningen kan være sikker
på, at bremsesystemer og øvrigt sikkerhedsudstyr bliver holdt i orden. Reference /9/ og /10/
Der har også været tilfælde, hvor vinger er knækket af ved nominelt omdrejningstal (normal drift), hvor
vindmøllen har været i drift med generatoren tilsluttet. I en situation faldt vingen ned på jorden 0-50 meter fra vindmøllen. Ved skaden på vindmøllen ved Halling, der skete i meget stærk blæst, blev vingerne slået i
stykker, og de større dele faldt ned mindre end 100 meter fra vindmøllen. Nogle lettere dele med stort areal,
der ville kunne skade en person, faldt ned længere væk.
I januar 2015 kørte en 24 år gammel 175 kW-vindmølle i overhastighed på Mors. Vindmøllen var knap
40 meter høj (navhøjde 30 meter). Området blev afspærret, og efter et lille døgn faldt først den ene vinge og kort efter hele møllehatten med de to resterende
vinger af. Delene landede cirka ti meter fra tårnet. Ingen mennesker kom noget til ved havariet. Det var ifølge Peggy Friis, leder af Energistyrelsens godkendelsessekretariat for vindmøller, et svigt i vindmøllens mekaniske skivebremse kombineret med, at forkantspoileren (vingebremsen) var udløst på én vinge, som var årsag til løbskkørslen og havariet. Reference /10/ og /12/.
Generelt er vindmøller meget sikre, og endnu er ingen mennesker blevet ramt af dele, som er faldet ned
fra vindmøller, selvom der er rejst mere end 100.000
vindmøller i verden. For de tidligste, små vindmøller
er der set tilfælde, hvor hele vingen på ti meter er blevet kastet af vindmøllen ved meget høje omdrejningstal under løbskkørsel og smidt op til 400 meter væk.
Nye, større vindmøller kører væsentligt langsommere
rundt, og derfor vil en hel vinge, eller dele af en vinge,
kastet fra en større vindmølle ikke kunne nå så langt
ud. Reference /8/
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På baggrund af den lille sandsynlighed for havari
har en arbejdsgruppe under Transportministeriet konkluderet, at den nuværende viden giver mulighed for at
sætte et afstandskrav til overordnede veje på én gange
vindmøllernes totalhøjde. Reference /4/
I Kastrup og Tiset Enge står alle vindmøller med en afstand på minimum 1,4 gange totalhøjden fra Toftlundvej,
hvor risikoen således er negligerbar, mens flere vindmøller
står kun 50 meter fra Engvej, Sydvejen eller Kastrupvej.
Nedenfor er risikoen for dødsulykker på vejene omkring vindmølleprojektet behandlet.

Risikovurdering for trafik på offentlig vej
Vindmøller, der opstilles mindre end 150 meter ned til 40
meter fra vejene, giver en større risiko for ulykker forårsaget af havari på vindmøllerne end de øvrige vindmøller. Det drejer sig om vindmølle nummer 2 og 3 ved Engvej, nummer 12, 18, 24 og 35 ved Kastrupvej og nr. 22, 27,
32, 36 og 39 ved Sydvejen. Derfor er der foretaget en vurdering af risikoen for at blive ramt og dræbt af isnedfald
eller løsrevne vindmølledele, når man færdes på vejene.
Som grundlag for risikovurderingen anvendes Miljøstyrelsens acceptkriterier, Reference /13/, på 10 -6
(1:1.000.000) pr. år som den risiko for dødsfald, der
umiddelbart kan accepteres for boligområder og andre
offentligt tilgængelige områder og 10-5 (1:100.000) pr. år
i erhvervsområder. Til sammenligning er risikoen for
at blive ramt af lynet i Danmark cirka 10-6.
I vurderingen tages der udgangspunkt i, at en person,
der rammes af en løsrevet del fra en vindmølle, mister
livet som følge heraf. Vurderingen bygger på en risikovurdering af samme vindmølletype opstillet i Holstebro Kommune. Reference /11/
Trafik på Engvej, Kastrupvej, Sydvejen og Stensvej
Ifølge Haderslev kommune er der på Kastrupvej, der
er den mest befærdede vej af de tre veje, en årsdøgnstrafik på 511 biler i 2011. Kastrupvej er en klasse 3 vej,
Primær lokalvej. Risikoen for trafikanter er derfor kun
beregnet for Kastrupvej, der er den mest befærdede vej.
Ved gennemførelse af projektet vil Stensvej blive spær236

ret for gennemkørsel ved Toftlundvej, og den er derfor ikke medtaget. Der vil dog stadig være offentlig adgang. Den nedklassificeres til privat fællesvej, da den
er i dårlig stand og den alene har en nødvendig funktion for landbrugsdriften og adgang til vindmølleparken samt offentlig gående færdsel.
Tre vindmøller, nr. 3, 12 og 22, står mindre end vingelængden fra offentlig vej, men stadig i den afstand,
hvor den stedbundne risiko er mindre end 10 -6. Afstanden er 49 meter, og det vil blive reguleret til 50 meter
inden der ansøges om byggetilladelse, så der ikke er
vingeoverslag over vejmatriklen. Se kort 7.1.
Stedbunden risiko
Afstande på henholdsvis 40 og 150 meter svarer i følge
vurderingen til en stedbunden risiko på henholdsvis 105
og 10-6, se kort 7.1. Den stedbundne risiko er sandsynligheden for, at en person, der opholder sig uafbrudt og
ubeskyttet på et bestemt sted, dør på grund af et havari. Sandsynligheden for at blive dræbt som følge af havari er altså med andre ord 1:100.000 for en person, der
gennem et år opholder sig uafbrudt inden for 40 meter fra vindmøllens centrum og 1:1.000.000 for en person, der gennem et år opholder sig uafbrudt inden for
150 meter fra vindmøllens centrum. Opholder man sig
døgnet rundt året rundt inden for 150 meter fra vindmøllen, vil man altså blive dræbt af faldende vindmølledele én gang hver én million år.
Der er ingen veje eller boliger inden for 40 meter fra
vindmøllernes centrum, se kort 7.1, men flere veje i afstanden 50 til 150 meter. Den stedbundne risiko overstiger således ikke Miljøstyrelsens acceptkriterier på
10-6 (1:1.000.000). Fire steder på Kastrupvej, to steder
på Engvej og fem steder på Sydvejen vil der være en
stedbunden risiko på 1:1.000.000.
Risiko for den mest udsatte person
Da ingen personer forventes at opholde sig på Kastrupvej uafbrudt, er det endvidere beregnet, hvad risikoen
er for trafikanterne på vejen.
De mest udsatte personer, er trafikanter, som flere
gange om dagen passerer fra Kastrup til Arnum på Ka-

strupvej. Det er antaget, at det maksimalt drejer sig om
4 gange om dagen, hvor den mest udsatte person kører
på hele strækningen og dermed passerer 4 vindmøller
indenfor 50 - 150 meter fra vejen.
Antages det, at denne person kører med hastigheden 60 km i timen og passerer i alt 1.000 meter i zonen med risiko 1:1.000.000, vil personen dagligt opholde sig 4 minutter indenfor risikozonen. Det er 4 minutter ud af 60 gange 24 minutter i døgnet eller 1/360 del
af tiden. Hvilket også kan skrives som 2,8 x 10 -3. Risikoen for at blive ramt af vindmølledele falder dermed
til 2,8 x 10-9, hvilket også kan siges som 3 gange i løbet af en milliard år.
Samfundsrisiko
Samfundsrisikoen er et udtryk for risikoen for, at en
gruppe mennesker på én gang bliver dræbt som følge af et uheld.
Risikoen for at 10 personer kan blive dræbt på én
gang er vurderet således:
Situationen opstår, hvis en bus eller 2 biler med tilsammen mindst 10 personer samtidig bliver ramt af én
eller flere vindmøller. Sandsynligheden for at denne situation opstår er vurderet til ikke at være større, end risikoen for den mest udsatte person. Det betyder, at risikoen ikke er større end 1 til 3 milliarder.
Vurderingen konkluderer således, at samfundsrisikoen på vejene ikke overstiger 10-6 (1:1.000.000).
Sammenfatning
Hverken den stedbundne risiko, risikoen for den mest
udsatte person eller samfundsrisikoen overstiger Miljøstyrelsens acceptkriterier, og på den baggrund vurderer Haderslev Kommune, at risikoen ved færdsel på
Kastrupvej, Engvej og Sydvejen stadig er acceptabel,
selvom der opstilles vindmøller langs vejene.

Isnedfald

Afværgeforanstaltninger

Under særlige meteorologiske forhold kan is sætte sig
på vindmøllens vinger, hvilket kan give anledning til risiko under drift. I sådanne situationer vil der også sætte sig is på vindmøllens meteorologiske instrumenter,
vindmåler og vindretningsviser.
Vindmøllen har sikkerhedsfunktioner, som overvåger, at de meteorologiske instrumenter fungerer korrekt eller for eksempel er overisede. Fungerer instrumenterne ikke, slår vindmøllens sikkerhedsfunktion
til og stopper vindmøllen. Det er erfaringen, at vindmøller stopper ved overisning af de meteorologiske instrumenter, før der er afsat is på vindmøllens vinger.
Når isen på de meteorologiske instrumenter igen er
smeltet, genstarter vindmøllen, og eventuel is på vingerne vil ryste af og falde til jorden. Isen vil således ikke
blive slynget ud fra vindmøllerne, men ganske tynde og
små flager kan til tider opføre sig som papirark i vinden.
Mens vindmøllen er stoppet for overisning, og når
den genstarter, kan der teoretisk være en risiko for at
blive ramt af nedfaldende is, hvis man bevæger sig ind
under møllehuset eller vingerne. Der er ikke i den nyere vindkrafthistorie i Danmark registreret personskade som følge af nedfaldende is fra vindmøller. Reference /9/
Ifølge reference /8/ er den maksimale kasteafstand
stort set 1,7 gange vindmøllernes totalhøjde. Anbefalingerne i reference /4/ for afstand til overordnede veje og jernbaner på grund af risikoen for isafkast er de
samme som for havari, én gang totalhøjden.

Selv om risikoen således er lille, og vindmøllerne i dag
stopper, hvis de er overisede, forudsættes det, at vindmøllerne i perioder med risiko for overisning, hvor
vindmøllerne står stille og derefter starter og ryster is
af, skal standse med rotoren stillet parallelt med vejen.
Først efter isen er rystet af, kan vindmøllerne ændre
denne rotorvinkel.

Risikovurdering
Afstanden til vejmatriklen er under totalhøjden for to
vindmøller ved Engvej, fire vindmøller ved Kastrupvej og fire vindmøller ved Sydvejen. Hvis en vindmølle
står i afstanden 50 - 80 meter fra en vej er risikoen for
at at en bil bliver ramt med deraf følgende dødsulykke 6 x 10-11 for en vindmølle i drift. Ved en afstand på
140 meter er risikoen faldet til 5 x 10-12. Hvis vindmøllen står stille, er det allerede ved 80 meter, at risikoen
er faldet til 5 x 10-12. Reference /16/

Brand, risikovurdering
Brand i vindmøller forekommer meget sjældent. Sker
det, vil vindmøller med kabineinddækning af glasfiber kunne brænde, og store, lette dele vil kunne falde
brændende til jorden. Reference /8/.
Kabineinddækning af glasfiber er anvendt i de aktuelle vindmølletyper ved Kastrup og Tiset Enge. Risikoen ved brand er den samme som risikoen bedømt
ved haveri.

Trafik, sikkerhedsforhold
I anlægsfasen vil trafikbelastningen primært forekomme i form af lastvognskørsel med byggematerialer og
tung specialtransport på blokvogne med dele til fundamenter og vindmøller.
Af hensyn til trafiksikkerheden vil politiet blive orienteret om anlægsarbejdets start og omfang, så de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel
skiltning, kan blive iværksat.
Specialtransport af vindmøllekomponenter og øvrige
materialeleverancer til og fra anlægsområdet vil foregå
ad ruter, som bliver afstemt med vejmyndighederne i
kommunen, men herudover bliver der formentlig ikke
behov for yderligere trafikforanstaltninger.
I driftsfasen bliver den normale til- og frakørsel minimal og bliver dermed vurderet til ikke at udgøre nogen væsentlig sikkerhedsrisiko. Hvis det er nødvendigt
med ekstraordinær kørsel med blandt andet mobilkra-

ner eller blokvogne, vil trafiksikkerheden blive varetaget på lignende måde som i anlægsfasen.

Håndtering af uheld
Hvis der opstår læk af olie, brand eller andre ulykker
eller, når olie og andre kemikalier skal udskiftes, vil
vindmøllefabrikanten udføre arbejdet i overensstemmelse med en beredskabsplan, så kemikalier og andet
bliver opsamlet og kørt til godkendt modtager. Beredskabsplanen vil blive udleveret til Haderslev Kommunes miljøafdeling i forbindelse med ansøgming om byggetilladelse til projektet.

Arbejdsulykker
Vurdering af risikoen for arbejdsulykker indgår ikke i
en VVM-redegørelse og Miljørapport.

Sammenfatning
På baggrund af risikovurderingen, erfaringer, de gældende krav til service og afstanden til naboboliger og
større, offentlig vej for projektet ved Kastrup og Tiset
Enge vurderes det, at isnedfald og havari ikke udgør
nogen væsentlig risiko.
Brand vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko,
ligesom sikkerheden for vejtrafikken ikke vil blive påvirket væsentligt. Det forudsættes dog, at der stilles
krav om afværgning af isnedkast ved vindmøller på
Kastrupvej, Engvej og Sydvejen ved at stille rotorerne parallelt med vejen ved stilstand i perioder med risiko for overisning.
Bygherre vil sammen med vindmøllefabrikanten sikre, at Haderslev Kommune i forbindelse med ansøgning
om byggetilladelse får udleveret en beredskabsplan for
håndtering af uheld m.v.
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7.4 Forhold til lufttrafik
Højdegrænser omkring Flyvestation
Skrydstrup
Vest for Vojens ligger Flyvestation Skrydstrup / Vojens Lufthavn, der er både civil og militær lufthavn.
Afstanden fra den vestlige ende af landingsbanen til
vindmøllerne ved Kastrup Enge er knap 11 kilometer.
Omkring den militære flyvestation er der dels udlagt
indflyvningszoner nær lufthavnen, dels udlagt respektafstande for byggeri og færdsel og endelig et område
for radarnavigering af fly. De to sidste zoner rækker 13
- 16 km ud fra landingsbanen og strækker sig ind over
vindmølleområdet ved Kastrup Enge.

Inden for respektafstandene og radarnavigeringszonen må vindmøller ikke overstige 500 engelske fod, der
svarer til 152,4 meter over havets overflade. Terrænet
i projektområdet ligger i kote 20 - 22. Vindmøllerne i
projektforslaget er som følge heraf 130 meter høje, så
højdebegrænsningen på 500 fod over havets overflade
vil være overholdt. Reference /15/
Forsvaret har i november 2012 bemærket: "Området
Kastrup Enge er beliggende i indflyvningen til flyvestationen fra vest. Områdets størrelse og heraf følgende
potentielt store antal vindmøller gør, at der forud for
opstilling af vindmøller i området skal foretages analyse af møllernes indflydelse på Forsvarets flyvekontrolradar i Skrydstrup." Reference /15/
Siden har der været flere møder med lufthavnen, hvor
der ifølge bygherre er skabt fælles forståelse af, at pro-

Kort 7.2 Skrydstrup Lufthavn og zoner med højdegrænser

Respektafstand 15 km

jektet ikke forventes at forstyrre radarnavigeringen til
lufthavnen, idet Forsvarets nuværende radarer er udtjente og skal erstattes af nogle nye og bedre. Med de
nye radarer vil navigeringen kunne foregå uden påvirkning fra vindmøllerne.

Naviair
Naviair har ved Skrydstrup et radionavigations anlæg
af typen VOR, som benyttes af En-Route lufttrafik over
dansk luftrum samt til indflyvning til Vojens Lufthavn
(flyvestation Skrydstrup).
Naviair har i debatfasen gjort opmærksom på dette
og bemærket nedenstående:
Naviair forudser, at der er risiko for forstyrrelser af
radionavigationsanlægget, der kan medføre begrænsninger i brugen af anlægget både En-Route og lokalt i
forbindelse med procedure på Vojens Lufthavn. Naviair
forbeholder sig ret til at gøre indsigelser mod etablering
af vindmøller i området eller kræve økonomisk kompensation såfremt Naviair bliver nødsaget til at foretage investeringer i nye luftfartsanlæg. Reference /14/

Lysafmærkning
Alle anlæg i Danmark over 100 meter skal afmærkes
af hensyn til luftfarten.
Trafikstyrelsen, Luftfartshuset, har i følge BL 3-11
2. udgave, Bestemmelser om luftfartsafmærkning af
vindmøller, med gyldighed fra 28. marts 2014, følgende bestemmelser for vindmølleparker på land med totalhøjde på mellem 100 og 150 meter:
Indflyvningszone

Vojens
Lufthavn

Radarnavigeringszone
Vindmølleområde
2 km
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Reference /2/ og /15/

5.2.1. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde kræve supplerende afmærkning, hvis placering og højde skønnes at kunne påvirke flyvesikkerheden inden for indflyvningsplanen.
5.2.2. Vindmøller med en totalhøjde på op til og med 150
m, som er beliggende uden for en flyveplads’ indflyvningsplan, kan dog uanset pkt. 5.2 påbegyndes opført, hvis Trafiksty-relsen ikke inden 6 uger fra modtagelsen af anmeldelsen har besvaret denne.

6.1.2 a. hvid farve, der opfylder CIE-normen, på vinger,
nacelle og øverste 2/3 dele af mølletårnet. RAL 7075, der
er en lys grå farve og den almindelige i Danmark opfylder dette krav.
b. to lavintensive faste, røde hindringslys (ICAO type A
med en intensitet på 10 cd tændt 24 timer i døgnet) placeret på overdelen af nacellen, således at der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader i vandret
plan uanset møllevingernes position.
Vindmølleparken i Kastrup og Tiset Enge placeres i indflyvningsplanerne til Flyvestation Skrydstrup/Vojens Lufthavn, men uden at bryde de hindringsfrie planer. Herved kræver BL 3-11 2. udgave i bestemmelse 8.1.2 at alle
vindmøller afmærkes som ovenfor ved a. og b.,og
8.1.3. Vindmøller på vindmøllerparkers perimeter samt i
hjørner og knæk med en totalhøjde på over 150 m afmærkes som anført i pkt. 6.1.3. , det vil sige med blinkende rødt middelintensivt lys.

Reference/1/
Da ingen vindmøller i Kastrup og Tiset Enge er 150
meter eller mere, skal man umiddelbart forvente, at de
kun skal have fast rødt lavintensivt lys, som beskrevet under b.
Bygherre skal anmelde projektet til Trafikstyrelsen med henblik på en konkret vurdering af behovet
for lysafmærkning inden rejsningen af vindmøllerne.
I forbindelse med VVM-undersøgelsen er der afsendt
forespørgselsblanket til Trafikstyrelsen både i 2013 og
senest 23. marts 2015. Trafikstyrelsen har endnu ikke
svaret og henviser i 2013 til, at også forsvaret vil blive
hørt. Reference /3/
Forsvaret har i 2014 til PlanEnergi givet den nedenfor
citerede foreløbige tilbagemelding på behovet for lysafmærkning ved Kastrup og Tiset Enge: Reference /7/
"Som udgangspunkt, vil den beskrevne afmærkning
være tilstrækkelig for Vindmøller i det åbne land. Imidlertid ligger projektet direkte i indflyvningen til Flyvestation Skrydstrup/Vojens Lufthavn.
Ved sammenlignelige placeringer tæt på indflyvningen, har Trafikstyrelsen og Forsvaret ønsket afmærkningen suppleret med blinkende røde lys i hjørnerne
af vindmølleområdet. Dette er aktuelt for 2 projekter i

nærheden af Aalborg Lufthavn. Efter denne markering
er etableret, er bestemmelsen på området imidlertid
ændret. Jeg kan derfor ikke give dig et nøjagtigt svar.
Jeg anbefaler, at du i projektet tager højde for Worst
Case, og regner med 2 stk. fast rødt lys min. 10 candela på hver mølle samt rødt blinkende middelintensitet
lys på møllerne i hjørnerne af området, samt midt på
de lange sider (ved denne afmærkning er der normalt
krav om, at blinkende lys er synkroniserede)."
I et andet projekt ved Flyvestation Aalborg er det i
2015 blevet afgjort, at der skal være blinkende rødt lys
på ydermøllerne, selv om BL 3-11 2. udgave var gældende. Det er derfor i VVM-redegørelsen regnet med, at
der som worst case vil blive krævet den ovenfor nævnte afmærkning. Som udgangspunkt regner vi med, at i
værste tilfælde skal syv vindmøller afmærkes med blinkende rødt lys. Det drejer sig om vindmølle nr. 1, 3, 11,
16, 22, 31 og 39. Se kort 3.1 og kort 7.3.
Det forventes ikke, at vi får et svar på, hvordan belysningen skal udformes i løbet af planprocessen, men
bygherre må fremskaffe det, inden byggeriet igangsæt-

Figur 7.1 Afstand mellem yderleder 60 kV
Gram - Spandet og vindmølle nr. 10

tes, ved at indsende en egentlig anmeldelse til Trafikstyrelsen. Da det er vurderet, at worst case er beskrevet, vil
der i planlægningen blive taget udgangspunkt i dette.

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

7.6 Ledningsanlæg
Nord for Kastrupvej passerer en 60 kV-jordkabel, hvorfor transformatorstationen til vindmølleparken vil blive placeret nord for Kastrupvej.
I den nordvestlige del af vindmølleparken passerer en 60 kV ledning mellem Gram og Spandet øst for
vindmølle 10, hvorefter den knækker nordøst for vindmølle 5 og fortsætter nord om denne og mølle 2 videre mod vest.
Vindmølle 10 står i en afstand på cirka 72 meter fra
den yderste leder. Ved byggeri nær luftledninger er der
en respektafstand på 15 meter fra den yderste leder til
det nærmeste punkt på byggeriet, hvilket her vil sige
den yderste vingespids. Det vil sige, at afstanden skal
være mindst 65 meter fra centrum af vindmøllen til den
yderste leder. Med en mindre usikkerhed på opmålingen er det overholdt ved vindmølle nr. 10. Ved de øvrige vindmøller er der større afstand, og dermed er kravet også overholdt der.
Der er ikke kendskab til andre ledningsanlæg i området.
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7.7 Vejbelastning i anlægsfasen
Tabel 7.1 viser en opgørelse af tung trafik i anlægsfasen. Dertil kommer persontransport for personale på
arbejdspladsen. Det drejer sig om cirka 240 årsværk
i hele anlægsfasen, hvilket svarer til, at der dagligt er
omkring 200 mennesker på byggepladsen, som potentielt kan komme i 200 biler.
Den tunge trafik vil belaste de kommunale veje. Haderslev Kommune vurderer, at kun Toftlundvej og Kastrupvej kan tåle den tunge trafik fra både specialtransporter og vogntog med grus og betonkanoner. Specialtransporterne har ikke større akseltryk end lastbilerne
med grus og beton, men vil alligevel, særligt i svingbaner, belaste de mindre veje.
Stensvej er i dag en offentlig vej, som er i dårlig
stand. I forbindelse med vindmølleprojektet vil bygherre få vejen nedklassificeret til privat fællesvej. Vejen vil herefter fungere som markvej og vindmøllevej.
Den vil blive lukket ved Toftlundvej, for at forhindre,
at almindelig trafik benytter den som smutvej mellem
Toftlundvej og Engvej.
På grund af det store antal af tungte transporter er det
aftalt med bygherren, at der i forbindelse med igangsætningen af anlægsarbejdet afholdes vejsyn, og at der
igen afholdes vejsyn efter endt anlægsperiode, så skader på Sydvejen, Marbækgårdvej og Engvej bliver udbedret af bygherre.

Haderslev Kommune vurderer på baggrund af de
mindre vejes beskaffenhed, at kørselsruter for tung trafik primært skal foregå ad Toftlundvej og Kastrupvej.
Det medfører, at til- og frakørsel til Engvej skal forløbe ad Stensvej. Ligeledes må tung trafik ikke køre ad
Udsigsvejen, men skal køre ad Toftlundvej til Marbækgårdvej. Se kort 7.3, hvor de grønne pile angiver tilladte kørselsruter for tung trafik.
Der skal etableres 4 nye eller forstærkede overkørsler
fra Toftlundvej til serviceveje - to mod vest og to mod

Lastbiler
maksimum

Veje og
arbejdsarealer

1.600

3.200

Fundamenter

2.250

3.450

Vindmøller

680

760

60 kV-station

150

300

4.680

7.710

Total
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Konklusion vejbelastning i anlægsfasen
I anlægsfasen vil der komme et væsentligt antal tunge transporter, som kan belaste de mindre veje Engvej,
Sydvejen og Marbækgårdvej væsentligt. Derfor er det

Kort 7.3 Potentiel lysafmærkning og færdselsruter for tung trafik i anlægsfasen

Tabel 7.1 Trafik i anlægsfasen
Lastbiler
minimum

øst. Vejmyndigheden i Haderslev Kommune skal ansøges om tilladelse til at anlægge overkørslerne. Haderslev Kommunes vejmyndighed ser ikke umiddelbart,
at der er noget til hinder for dette.

Færdselsruter for tung
trafik i anlægsfase
Vindmølle potentielt
afmærket med rødt lys

aftalt med bygherren, at der afholdes vejsyn før og efter anlæg af vindmøllerne, og at bygherren udbedrer
de opståede skader. Etablering af overkørsler fra Toftlundvej er ikke vurderet, at være et problem.

7.8 Rekreative interesser
Natur, fugle

Som nævnt anvendes området intensivt til konventionel planteavl og er ikke et naturområde. På grund af, at
der er friholdt bræmmer på 2 meter omkring alle vandløbene, er der dog et vist naturindhold i området, hvilket har givet grundlag for, at hedehøgen er kommet.
Med iværksættelsen af vindmølleprojektet og i tilknytning hertil naturprojektet, hvor der oprettes flere
udyrkede områder, vil naturindholdet i området stige,
og dermed også den attraktive værdi for offentligheden.
Hvis hedehøgen fortsat er i området, kan man forvente, at ornitologer vil besøge området ofte, for at studere den sjældne fugl.

Adgang til området
Offentligheden har i dag adgang til Kastrup og Tiset
Enge ad de eksisterende veje, som anvendes til vindmøllerne og til landbrugsdrift.
Der er ikke vandrestier i området, og man kan ikke vandre langs Gels Å. Ved anlæg af de 39 vindmøller vil der blive skabt øget adgang, idet offentligheden
kan færdes på de nye veje til vindmøllerne.
Færdende på cykel og til fods kan endvidere få en ny
oplevelse. Cyklister og fodgængere kan også færdes på
Stensvej, selv om den afspærres ved Toftlundvej.

Friluftsliv
Friluftsliv indenfor vindmølleområdet kan være cykling og vandreture. Disse muligheder vil blive udvidet

med vindmølleparken, og der vil også blive flere mindre naturområder. Men området vil være domineret af
vindmøllerne, og dermed vil det være en anden oplevelse. I afsnit 7. 3 er der redegjort for, at risiko for færdsel er lille. Det skyldes også, at havari og isafkast normalt sker ved vejrlig, hvor det ikke er attraktivt at gå
eller cykle inde i vindmølleområdet.
I området er der jagtinteresser. Vindmøllerne vil ikke
forhindre jagt, idet rå- og kronvildt uden problemer færdes frit mellem vindmøllerne, som beskrevet i kapitel 6.
Langs Gels å er der lystfiskeri. Vindmølleparken vil
ikke have indflydelse på den friluftsaktivitet. Der findes
ingen undersøgelser eller rapporteringer om, at vindmøller påvirker fiskebestanden i åer og bække.
Ud over fiskeri er der kanosejlads på Gels Å. På en
delstrækning vil man passere vindmølleparken og vil
kunne høre den og se hele parken syd for Sydvejen. På
lidt større afstand er der vandre- og rideture i og omkring Stensbæk Plantage.
De åbne hedeområder i Stensbæk Plantage er omgivet
af skov i retning mod vindmøllerne ved Kastrup Enge
og ved færdsel i området fremstår det lukket og uden
udsyn til det åbne land øst for. Mellem Stensbæk Plantage og Tiset finder man endvidere en mindre vandrerute 'Spor i landskabet'. I den østlige del af ruten færdes man ofte i områder med tæt skærmende bevoksning, men det er dog muligt at vindmøllerne kan være
synlige fra ruten. Vindmølleparken vil ikke ændre eller forstyrre disse aktiviteter.
Kongevej indgår som en del af en cykelrute, og her
passerer man den vestlige del af vindmølleanlægget
omkring 1,2 kilometer vest for området. Vindmøllerne vil give en anden landskabsoplevelse, men vil ikke
ændre på muligheden for cykling på cykelruterne. Vandre- og cykelruter fremgår af kort 4.4.

Turisme
Der er ikke knyttet turisme til Kastrup og Tiset Enge.
Når vindmøllerne er opført, kan der eventuelt komme turisme for at besøge den store vindmøllepark. Endvidere

kan man forvente, at hedehøgens tilstedeværelse kan give opgang i turismeindustrien i de nærmeste byer. Satsningen på laksevand i Gels å vil kunne trække turister til
egnen, men det vil ikke konflikte med vindmølleparken.

Herlighedsværdier og bosætning
Opførelse af vindmøllerne vil betyde tab af herlighedsværdi for flere boliger langs Udsigtsvejen og Stenholtvej. De vil få en væsentlig anderledes oplevelse af udsigten. Den rekreative værdi af udsigten fra opholdsarealer ved boligen vil blive væsentlig forandret, og for
flere forringet.

Sammenfatning
Det vil specielt være oplevelser i forbindelse med Gels Å,
der vil blive påvirket af de planlagte vindmøller ved Kastrup Enge. Men uden væsentlige konflikter. Derimod vil
den rekreative værdi af udsigten fra naboboliger specielt
på Udsigtsvejen og Stenholtvej blive væsentligt forringet.

7.9 Socioøkonomiske forhold
Vindmøller er for Danmark en meget vigtig eksportartikel. I alt er omkring 25.000 personer beskæftiget
i branchen, og den samlede omsætning var i 2013 på
godt 80 mia. kr. Langt hovedparten af danskproducerede møller eksporteres, og globalt er hver 4. vindmølle danskproduceret. Eksport af vindmøller, komponenter og tjenesteydelser udgjorde i 2013 knap 50 mia. kr.,
hvilket er 1½ gang mere end svineeksporten /6/. Samfundsøkonomisk er vindmøllebranchen således særdeles vigtig for Danmark, og fastholdelse af en ledende
position på området af overordnet betydning.
I forhold til landets forsyningssikkerhed er Kastrup
Enge-projektet ikke ubetydeligt, idet det alene vil forøge den samlede installerede vindmøllekapacitet med
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omkring 1,5 % og således ikke uvæsentligt bidrage til
Danmarks fremtidige elforsyning.
I juli 2014 offentliggjorde Energistyrelsen en analyse
af prisen for etablering af ny elkapacitet i Danmark /5/.
Analysen viser, at vindmøller på land har den laveste
elproduktionsomkostning med en pris på cirka 32 øre
pr. kWh. El fra havvindmøller eller kulkraftværker er
cirka dobbelt så dyr pr. produceret enhed med en omkostning på henholdsvis cirka 58 og 56 øre/kWh. Solcelle-el har til sammenligning en produktionsomkostning på cirka 93 øre/kWh og er dermed næsten 3 gange
så dyr som landvindmøller. Figur 7.1 viser omkostningen ved landvind sammenlignet med havvind og solcelLarge%CHP%C%
natural%gas%CC
ler samt en række andre energiproduktionsteknologier.
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duceret el og i forhold til selve anlægget og byggeprojektet er anlægget meget stort og vil generere et betydeligt antal arbejdspladser.
Produktion og installation af vindmøllerne vil generere cirka 1200 årsværk, hvoraf cirka 80 % kan skønnes at
være at finde i produktionen og cirka 20 % i installationen inkl. etablering af fundamenter, serviceveje m.m. For
Vestas-vindmøller af den aktuelle type gælder det, at størstedelen af produktionen foregår i Danmark. Desuden vil
jord- og betonarbejde, installation m.v. i hovedsagen givetvis blive udført af lokale entreprenører og virksomheder.
I driftsfasen vil et projekt af denne størrelse skabe
cirka 30 fuldtidsjobs til service og drift af vindmøllerne, når alle afledte effekter medregnes, f.eks. også
regnskabsfører, revisorer og banker m.m. Størstedelen
af disse jobs vil formentlig gå til lokale virksomheder
og arbejdstagere /17/.
Projektet er lokalt funderet, og der forventes lokalt
ejerskab for møllerne. På baggrund af beregninger foretaget af AAU for en 2 MW mølle og under forudsætning af fuldt lokalt ejerskab, kan der påregnes et lokalt
provenu på i alt cirka 14,6 mio. kr./år. fra anparter. Det
giver en øget skatteindtægt for kommunen på cirka 5,4
mio./år plus afledte effekter af øget lokal omsætning.
Med ’Grøn ordning’ fastsat i VE-loven afsættes
88.000 kr. pr. MW til en projektpulje i Haderslev Kommune fra PSO-midlerne (ordforklaring se afsnit 9.2),
dvs. i alt 6,86 mio. kr. som kan anvendes af Haderslev
Kommune til projekter som fremmer accepten og forståelsen af vedvarende energi. Puljen administreres af
Energinet.dk (ordforklaring se afsnit 9.2) på baggrund
af projektforslag fra Haderslev Kommune.
Værditabsordningen pålægger vindmølleopstilleren
at betale for et eventuelt værditab på lokale boliger forårsaget af opførelse af vindmøllerne. Værditabet vurderes af en taksationskommission nedsat af Energinet.
dk. Beløb fra 25.000 op til ½ mio. er kendt fra andre
projekter. Også dette forhold kan få en positiv effekt på
den lokale økonomi.
Hovedparten af Haderslev Kommunes areal er landbrugsområder, i alt cirka 58.800 ha. Heraf er 34.200
værdifuld landbrugsjord. Møllerne opstilles ikke på

værdifuld jord. Inklusive serviceveje lægger vindmølleparken i alt beslag på cirka 8,5 hektar, som permanent vil blive taget ud af produktionen. Det svarer til
cirka 0,4 ‰ af det samlede dyrkede areal i kommunen,
og dermed et så beskedent areal, at det er uden betydning i landbrugsmæssig sammenhæng. Skønsmæssigt
vil erhvervets samlede dækningsbidrag i alt blive reduceret med 40 - 60.000 kr./år. pga. jordudtagningen. Hertil kommer yderligere 10-20 ha som frivilligt udtages
til naturformål. Ud over de udtagne arealer, kan jorden
inden for projektområdet dyrkes som hidtil.
I øvrigt skønnes vindmølleprojektet ikke at få negative konsekvenser på andre områder, for eksempel for mulighederne for råstofindvinding, eller mulighederne for
at dyrke rekreative aktiviteter som f.eks. jagt, der måske
tværtimod må forventes forbedret pga. naturforbedringer.
Sluttelig kan nævnes at produktionen af vedvarende
energi har en positiv virkning i forhold til folkesundheden. I kapitel 8 er den anslåede gevinst for hele landet på 8 til 116 millioner kr. årligt.

7.10 Kumulativ effekt
Støj
I vindmøllesammenhænge behandler støjberegninger
altid den kumulative virkning, den samlede virkning.
Ved beregningen af støjen i projektet indgår den samlede støj fra de nye vindmøller og de eksisterende og blivende vindmøller inden for en afstand af godt 2,5 kilometer. I forhold til de nye vindmøller i vindmølleparken
i Kastrup og Tiset Enge drejer det sig om gruppen på tre
vindmøller ved Højrup og husstandsmøllen ved nabobolig 12, Sydvejen 3, der kan bidrage til at hæve støjen ved
naboboligerne til projektet i Kastrup Enge og Tiset Enge.
Sytten eksisterende vindmøller bliver nedlagt i forbindelse med projektets realisering som vist på kort 5.1.
Hvis den beregnede støj fra en eksisterende vindmølle ligger mindst 15 dB(A) under de nye vindmøllers støj ved naboboligerne til den nye vindmøllepark,

skal man ifølge Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012,
Støj fra vindmøller, ikke regne den eksisterende vindmølle med, da støjen ikke kan høres på grund af støjen
fra de nye vindmøller. Tilsvarende skal man ikke medregne støjen fra den projekterede vindmøllegruppe ved
naboboliger til eksisterende vindmøller, hvis støjen fra
den projekterede gruppe ligger mindst 15 dB(A) under
de eksisterende vindmøllers støj.
Ikke bare naboerne til de nye vindmøller bliver påvirket af alle vindmøllerne, men også naboerne til de
eksisterende vindmøller får et forhøjet støjbidrag på
grund af de projekterede vindmøller.
Det er gennem beregninger påvist, at ingen naboboliger til eksisterende vindmøller får et samlet støjbidrag,
der ligger over grænseværdierne, og kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er ligeledes overholdt ved
projektets naboboliger og i støjfølsom arealanvendelse.
Beregningerne viser, at forøgelsen af støjpåvirkningen fra vindmøller er større ved 6 m/s vind end ved 8
m/s vind.
Støjforøgelsen er markant ved tretten naboboliger.
Ved fire af de tretten naboboliger ligger ændringen
mellem 15,0 dB(A) og 17,3 dB(A). Støjændringen sker
dog også fra et lavt udgangspunkt, som ligger mellem
20,3 dB og 25,1 dB.
Ved ni naboboliger af de tretten bliver vindmøllestøjen forøget med mellem 7,8 dB(A) og 13,3 dB(A).
Ved to boliger er der tale om en støjforøgelse på 3,9
dB(A) eller 5,5 dB(A).
Ved tre boliger er der tale om en mindre støjforøgelse på mellem 1,5 dB(A) og 3,3 dB(A), jævnfør note 2
og 3 i tabel 5.4.
Ved to naboboliger falder støjniveauet en anelse, mellem 2,3 og 3,3 dB(A).
Beregningerne for den lavfrekvente støjpåvirkning
viser et tilsvarende billede, her er forøgelsen dog størst
ved 8 m/s vind. Den numerisk største forøgelse er på
11,4 dB(A) ved nabobolig 20, hvor udgangspunktet er
ganske lavt. Ved projektets gennemførelse bliver nabobolig 10 udsat for den største lavfrekvente støjpåvirkning fra vindmøllerne ved vindhastigheden 8 m/s med
15,9 dB(A), se dog note 2 og 3 i tabel 5.5.

Beregningerne for den lavfrekvente indendørs støj
fra projektet viser, at den ligger mindst 4,1 dB under
grænseværdierne på 20,0 dB(A) ved 6 m/s og 8 m/s,
jævnfør tabel 5.5.
Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er
overholdt i støjfølsom arealanvendelse, som det fremgår af tabel 5.4 og 5.5 samt kort 5.2.
Forøgelsen med omkring 15 dB(A) af vindmøllestøjen er markant i punkterne Tiset øst og vest, men også
her er det fra et ganske lavt udgangspunkt på knap 20
dB(A). I målepunktet i Kastrup er der beregnet en lille forøgelse af vindmøllestøj på 3,5 dB(A).
Der er ingen væsentlig kumulativ støjvirkning forstået som sammensat støj. Støjen fra transformatorstationen vil ikke bidrage til en sammensat støjvirkning.
Dens støj ligger nede omkring nul dB(A) ved boligerne.
Støj fra landbruget er en accepteret del af lydbilledet på
landet, og der foreligger ikke støjtal for området. Trafikken er ganske begrænset i området, og dens støj ligeså.

Skyggekast
Skyggekast giver ingen væsentlig kumulativ virkning.
Det er kun husstandsmøllen, som giver skyggekast ved
to boliger, som også får skyggekast fra projektets vindmøller, og tiden er ganske kort. Henholdsvis godt fire timer og knap en halv time. Se tabel 5.6 og kort 5.5.

Visuel påvirkning
Der er ingen væsentlig kumulativ visuel påvirkning ved
naboboligerne forstået som, at man samtidig ser de eksisterende, blivende vindmøller og projektets vindmøller.
Den eksisterende husstandsmølle er synsmæssig ubetydelig, og de tre vindmøller ved Højrup gør ikke særlig
væsen af sig sammen med vindmølleparken i Kastrup
Enge og Tiset Enge set fra naboboligerne.
I forhold til lys på vindmøllerne er der heller ikke
tale om en kumulativ visuel virkning, men om en ændring, idet der ikke er lys på de eksisterende vindmøller.

Natur - jord ud af landbrugsdrift
Som redegjort i afsnit 7.2, 6.4 og 6.5 vil der blive et forøget areal, hvor der ikke er landbrugsmæssig drift. Arealerne vil give mulighed for større dyre- og planteliv,
dels langs veje og arbejdsarealer, dels ved, at de dyrkningsfrie bræmmer langs vandløbene fastholdes, og flere steder kommer til at ligge indenfor en vej, og dermed
får større afstand til de dyrkede marker, dels sluttelig
fordi, der udlægges nye mindre ikke dyrkede områder,
hvor veje og arbejdsarealer skaber områder, der er for
små til landbrugsmæssig drift eller laver helt nye områder. I dag er der allerede dyrkningsfrie bræmmer langs
vandløbene, og de forøgede arealer giver en kumulativ
effekt, som kommer både dyr, fugle og planter til gode.
Det mindre areal til landbrugsmæssig drift har ingen væsentlig betydning hverken lokalt eller for Haderslev kommune.

7.11 Manglende viden
Der er ikke foretaget aktuelle optællinger af fugle i forbindelse med VVM-arbejdet.
Det vides ikke, om grundvandet ved den enkelte
vindmøllelokalitet indeholder jern i en form, der kan
give okkerudfældning. Det kan alene en konkret undersøgelse ved den givne placering vise. En sådan vil
blive udført i forbindelse med projektering og ansøgning om grundvandssænkning.
Der foreligger ikke endeligt svar fra Trafikstyrelsen
om lysafmærkning af vindmøllerne, hvorfor den værste løsning er forudsat anvendt i VVM-redegørelsen.
Bygherre skal afklare forholdet, inden der ansøges om
byggetilladelse.
Derudover er der ikke kendskab til forhold, hvorom
der er manglende viden. De økonomiske forhold vedrører ikke VVM-redegørelsen og Miljørapporten.
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8 Afværgeforanstaltninger og VVM-tilladelse
8.1 Afværgeforanstaltninger

Vindmøllerne udgør i nærzonen et stort og dominerende anlæg visuelt i landskabet. Opstillingsmønsteret er
et gridmønster, hvor det på grund af begrænsningerne lokalt ikke har været muligt at lave alle rækker lige
lange. Vindmølleparken indeholder 6 - 8 rækker, som
oftest opleves som to - fire rækker plus en klump, hvor
det er vanskeligt at opfatte mønsteret.
I afsnit 4.5 og 4.6 er der redegjort for, hvorledes man
eventuelt kan reducere projektet, så det bliver mere harmonisk. Det kan dog ikke lade sig gøre at ændre opstillingen, så den bliver letopfattelig fra flere steder. Det
skyldes det store antal, som ikke står i få parallelle rækker men i mere end 2 - 3 rækker. Det er dog foreslået,
at man ved at fjerne vindmølle nr. 1 og nr. 11 kan opnå en forbedring set fra nordvest ved Endrupskov og i
mindre grad fra Højrup Kirke ved udsigtspunkt udenfor kirkegården.

ning af vandet vil blive udført, så vandet nedsives, og
der ikke sker en negativ påvirkning af de beskyttede
vandløb. Det drejer sig dels om øget udledning af okker, dels udtørring af vandløbene. Disse to forhold bliver sikret gennem udledning af det bortpumpede vand
ved anlæg af fundamentet på jorden opstrøms vandløbet, så det nedsiver til det sekundære grundvand og
vandløbene igen.
Hvis dette ikke er tilstrækkeligt sikres, at der ikke
etableres flere fundamenter langs det samme vandløb
på samme tid. For det andet mindskes problemet ved
om nødvendigt at etablere spunsvæg eller anden passende teknisk løsning rundt om fundamenthullet. Dette kan eventuelt især være aktuelt som en ekstra sikkerhedsforanstaltning omkring mølle 9, fordi denne
står tæt på Stenseng Bæk/Fælledbæk, som er det vigtigste vandløb i området med hensyn til naturkvalitet.
Forholdet vil blive reguleret via de vilkår, der vil blive stillet i tilladelsen til grundvandssænkning. Der skal
i byggeperioden holdes øje med vandstanden i vandløbet, mens arbejdet pågår. Registreres en markant sænkning, skal afværgeforanstaltnnger igangsættes. I øvrigt
nedsives vandet og recirkuleres efter princippet vist på
figur 6.2. Med sådanne forholdsregler vurderes det, at
fundamenterne kan etableres uden væsentlig sænkning
af vandstanden i vandløbene og dermed uden at skade dyre- og plantelivet i vandløbene. For at være forberedt på sænkningernes størrelse vil der, som minimum, blive stillet vilkår om beregning af størrelsen af
sænkningstragterne omkring møllerne 1 og 9 i tilladelsen til grundvandssænkning.

Grundvandssænkning

Natur

Ved anlægsarbejdet skal der foretages grundvandssænkning ved etablering af fundamenterne. I kapitel
6 er der nærmere redegjort for, hvorledes bortpump-

Påvirkning af økologisk forbindelse og § 3 områder i
anlægsfasen.afværges ved at anlægge overførsler som
rørbroer og holde en afstand på minimum 10 meter til

Anlægsfasen
Afstand til veje

Af hensyn til sikkerheden for færdende på vejene, bør
vindmøllerne minimum holde en afstand på en vingelængde, 50 meter, til offentlige veje. I VVM-tilladelsen
vil der blive stillet som vilkår, at afstand til offentlig
vejmatrikel skal være på minimum 50 meter.

Visuelt - opstillingsmønster
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de beskyttede vandløb, som udgør den økologiske forbindelse, der sammen med andre beskyttede vandløb
er de eneste beskyttede naturområder, der kan blive
påvirket direkte.
I VVM-tilladelsen vil der blive stillet som vilkår, at anlægsarbejdet ikke påvirker beskytet natur.

Sikring af hedehøg
For megen forstyrrelse ville kunne skræmme hedehøgene væk i redebygningsperioden eller rugetiden, hvor
de er særligt sårbare overfor forstyrrelser.
Det anbefales derfor, at fuglenes forekomst i området
følges nøje i de kommende år. På det punkt er der dog
næppe tvivl om, at det automatisk vil ske i kraft af den
almindelige ornitologiske interesse for sagen og med
henblik på at sikre kommende fugle en god ynglesucces. Herved vil man få et godt overblik over, hvorvidt
fuglene skifter yngleplads eller de nogenlunde vil foretrække de samme pladser i de kommende år.
På baggrund af en registrering af, om og hvor der er
reder i projektområdet, kan en hensigtsmæssig planlægning af byggeriet af møllerne finde sted. Herved
skal det dels sikres, at der kan arbejdes koncentreret i
et givet område af projektområdet på et givet tidspunkt,
dels at der ikke er forstyrrelser overalt i hele området
på samme tid.
Det forudsættes derfor at man dels sikrer, at der ikke
er anlægsaktiviteter i nærheden af reder i revirhævdelses-/redebygnings-/rugetiden, som strækker sig fra maj
til juli. Dels skal etablering af fundamenter og møller
med tilhørende transporter planlægges, så arbejdet ikke udføres i nærheden af redelokaliteter i ugerne 18-27,
det vil sige fra slutningen af april til begyndelsen af juli.

Udbedring af skader på tilstødende veje
Det er aftalt med bygherren, at der afholdes vejsyn før
og efter anlæg af vindmøllerne, og at bygherren udbedrer de opståede skader på de tilstødende veje Marbækgårdvej, Engvej og Sydvejen.

Driftsfasen

Afværgning af miljøskader ved uheld og havari
For at undgå konsekvenser for grundvand og jord vil
vindmøllefabrikanten udarbejde en beredskabsplan for
håndtering af miljøfarligt affald ved uheld og havari
samt udskiftning af olie og andre væsker i vindmøllerne. Beredskabsplanen vil blive udleveret i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse for projektet.

Skyggekast
I kommuneplanen for Haderslev Kommune er det fastlagt, at ingen nabobeboelser må udsættes for mere end
10 timer årligt med skyggekast, beregnet som reel tid.
Da to naboer ifølge beregningen vil få over 10 timer
om året, skal der installeres skyggestop i vindmøllerne,
så ingen af nabobeboelserne får over 10 timer årligt. I
forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal det
dokumenteres overfor Haderslev Kommune, at der er
installeret skyggestop i de vindmøller, det er nødvendigt, for at kunne overholde reglerne. Dokumentationen skal indeholde en detaljeret beregning ved de pågældende naboer, hvor udendørs opholdsareal og vinduesareal vendt mod vindmøllerne er målt op.

Støj
Hvis der i driftsfasen skulle opstå større støj, end den
beregnede og senere målte efter idriftsættelse af vindmølleparken, skal vindmøllerne støjdæmpes, så lovgivningen er overholdt ved alle naboer til vindmølleparken.

Isafkast
Vindmølle nr. 2 og 3 står henholdsvis 102 og 49 meter
fra Engvej. Vindmølle nr. 12, 18, 24 og 35 står henholdsvis 49, 59, 69 og 85 meter fra Kastrupvej og vindmølle
nr 22, 27 og 36 står henholdsvis 49, 90 og 62 meter fra
Sydvejen . De øvrige vindmøller står mindst totalhøjden fra offentlige veje. De tre vindmøller, der står 49
meter fra vejen vil blive justeret en meter ved anlægs-

fasen, så der ikke er overslag på vejmatriklen. Det vil
sige at rækken med vindmølle nr 1 - 3 rykkes 1 meter mod øst og den øst-vestgående række, hvor mølle
12 står længst mod vest rykkes en meter mod syd og
vindmølle nr. 22 rykkes 1 meter mod nord.
Selv om risikoen for at blive ramt af nedfaldende is
er lille, og vindmøllerne i dag stopper, hvis de er overisede, forudsættes det, at vindmøllerne i perioder med
risiko for overisning, hvor vindmøllerne står stille og
derefter starter og ryster is af, skal standse med rotoren stillet parallelt med vejen. Først efter isen er rystet
af, kan vindmøllerne ændre denne rotorvinkel.
Kravet gælder for de ti vindmøller, som står mindre
end totalhøjden fra Engvej, Kastrupvej eller Sydvejen.

8.2 VVM-tilladelse
Efter VVM-redegørelsen har været i offentlig høring i
mindst 8 uger, vil der, hvis kommunalbestyrelsen vedtager at gå videre med projektet, blive udstedt en VVMtilladelse til bygherre. Tilladelsen kan dog først gives
efter kommunen har vedtaget kommuneplantillægget
og lokalplanen for vindmølleparken og vedtagelsen af
planerne er offentliggjort. VVM-tilladelsen skal også
offentliggøres og det sker senest dagen efter, at bygherre har modtaget den.
VVM-tilladelsen skal indeholde de nødvendige vilkår for etableringen og driften af anlægget. Endvidere
kan VVM-tilladelsen indeholde relevante vilkår vedrørende ophør. For vindmøller drejer det sig om fjernelse og bortskaffelse, når de ikke længere er i brug.
VVM-tilladelsen vil indeholde en beskrivelse af hvilket anlæg, der kan opføres i området, samt hvilke vilkår, der er knyttet til tilladelsen.
Vilkårene vil ved Kastrup Enge være de foran beskrevne afværgeforanstaltninger. Vilkårene skal overholdes af bygherre, for at bygherre kan få byggetilladelse.
I VVM-tilladelsen kan der stilles krav til vindmølleanlægget, som ikke er indeholdt i anden lovgivning.

For vindmølleparken i Kastrup Enge vil VVM-tilladelsen stille som vilkår, at de ovenfor beskrevne afværgeforanstaltninger bliver udført. Det drejer sig om
skyggestop, afstand til offentlig vejmatrikel på minimum 50 meter, at man undgår negativ påvirkning af
de økologiske forbindelser og § 3-områder, justering
af vingestilling ved risiko for isafkast, beredskabsplan
og sikring af hedehøg i anlægsfasen.
Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at vilkårene i VVM-tilladelsen overholdes.
Krav til støj fra vindmøllerne er reguleret i vindmøllestøjbekendtgørelsen, og ligger således udenfor VVMtilladelsen. Det er dog stadig kommunens miljøtilsyn,
der skal sikre, at støjgrænserne bliver overholdt. Klage fra naboer medfører, at kommunens miljøtilsyn kan
pålægge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling, hvis miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen.
Kommunen kan herefter om fornødent pålægge ejeren
at dæmpe støjen eller stoppe vindmøllen, hvis kravene
i Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller eller VVMtilladelsen ikke er overholdt. Tilsvarende kan kommunen kræve skyggestop etableret, hvis miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen.
Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatøren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske problemer. Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågningsprogram, som registrerer alle fejl og om fornødent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens
støjniveau og udseende vil sammen med andre uønskede miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid være en konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.
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9 Sundhed og overvågning
9.1 Indledning
Dette kapitel behandler de to forhold, som en Miljøvurdering ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal belyse, men som det ikke er krævet, at en
VVM-redegørelse skal belyse. Det drejer sig om påvirkning af befolkningens sundhed og om overvågningsprogram af miljøkrav i kommuneplantillæg og lokalplan.

9.2 Påvirkning af sundheden
Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og indirekte af en række grunde. Blandt de umiddelbart indlysende finder man reduktion af emissioner fra kulkraftværker samt støjpåvirkning og skyggekast ved naboboliger.

Reduktion af emissioner
Udledningerne fra kulkraftværkerne belaster både klima, natur, bygninger og folkesundhed. Elektricitet fra
vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i den
grad, som el fra vindkraft erstatter el fra kulkraftværker.
Vindmøllerne ved Kastrup og Tiset Enge reducerer
den årlige udledning af kvælstofoxider, NOx, med 50 120 ton og svovldioxid, SO2, med omkring 20 - 22 ton.
Det bliver til henholdsvis 1.050 - 2.380 ton NOx og 380
- 430 ton SO2 i vindmøllernes tekniske levetid på 20 år.
Den årlige CO2-udledning reducerer vindmøllerne ved
Kastrup og Tiset Enge med 114.000 til 177.000 ton pr
år, eller op til 3.550.000 ton i vindmøllernes tekniske
levetid på 20 år. Se kapitel 6.1.
Forskellige undersøgelser af de samfundsøkonomiske
omkostninger ved forskellige energiproduktioner har sat
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en værdi på disse omkostninger, de såkaldte eksterne
omkostninger. Reference /1/ Det drejer sig om udgifter forbundet med for eksempel drivhuseffekt, eksempelvis tørke, oversvømmelser og stormskader, og med
syreregn, smog, arbejds- og sundhedsskader.
Egentlige sundhedseffekter af luftforureningen viser sig som bronchitis, hospitalsindlæggelser, sygedage og dage med nedsat aktivitet, merforbrug af medicin for astmatikere samt for tidlig død.
EU har i forskningsprojektet "ExternE – Externalities of Energy" beregnet de eksterne omkostninger ved
elektricitet produceret på forskellige måder i de enkelte EU-lande.
I Danmark er de eksterne udgifter ved elektricitet produceret på kulkraft beregnet til 30 – 52 øre pr.
kWh, mens den ved vindkraft er beregnet til 0,75 øre
pr. kWh. Reference /2/
Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, har i 2004 beregnet, hvor meget det koster, at kraftværkernes luftforurening påvirker omgivelserne, og DMU prissætter
sygdomsvirkningen til 2,24 eurocent, eller 17 øre pr.
kWh. Her indgår tungmetallernes skadevirkning ikke
i beregningen. Reference /3/.
DMU har i sin rapport om emnet fra 2007 set på den
del af omkostningerne, der vedrører menneskers sundhed, og som skyldes forurening med SO2, NOx og partikler. Reference /4/
Rapporten nuancerer det tidligere billede på baggrund af væsentligt mere præcise atmosfæriske beregninger og et mere præcist datagrundlag for befolkningens fordeling omkring anlæggene. Rapporten viser, at
prissættelsen for sygdomsvirkningen fra de to kraftvarmeanlæg Amagerværket og Fynsværket samt affaldsforbrændingsanlægget Vestforbrændingen svinger fra
0,42 eurocent pr. kWh over 3,44 til 6,34 eurocent pr.
kWh over årene 2003 – 2005. Højst for Vestforbrændingen og lavest for Amagerværket.

De 0,42 eurocent pr. kWh bliver i Kastrup Enge projektets 20-årige tekniske levetid til en mindre sygdomsvirkning, som er omkring 154 millioner kroner værd.
Med Fynsværkets tal er den mindre sygdomsvirkning
mere værd end 2.320 millioner kroner.
Omkostningerne er stadig uden giftvirkningen af
tungmetalforureningen.
Vindenergien kan således spare samfundet for store udgifter til sygdom. For det enkelte menneske kan
det betyde bedre sundhed og renere miljø og dermed
en behageligere tilværelse.

Støjpåvirkning
Vindmøller udsender karakteristisk støj, når de er i drift.
For moderne vindmøller stammer størstedelen af støjen
fra vingernes rotation, som giver en svingende, susende lyd, der varierer med tiden. Vindmøllernes maskineri, især gearet i modeller med gearkasse, kan give støj
med toner, som afhængig af vindmøllens konstruktion
kan have enten en høj frekvens - hyletone - eller en lav
frekvens - brummetone. Vindmøller er i drift uafbrudt,
når det blæser tilstrækkeligt. Moderne vindmøller kan
variere omdrejningshastigheden, og så støjer de typisk
mindre ved svag vind, end når det blæser stærkt.
Støjen fra vindmøller varierer med tiden på en karakteristisk måde, som bevirker, at støjen kan opfattes,
selv om den er svag. Derfor kan man heller ikke forudsætte, at støjen fra vindmøller bliver overdøvet af vindens susen i træer og buske ved kraftig vind.
Støjens frekvenssammensætning er derimod ikke karakteristisk, den svarer til støjen fra mange andre støjkilder. Med hensyn til lavfrekvent støj gælder det, at
for mange støjkilder som for eksempel bilmotorer indeholder støjen en større andel af lavfrekvent støj end
vindmøller. Reference /5/
Den lyd, som moderne vindmøller udsender, er først
og fremmest et svingende sus fra vingerne, både når de
skærer gennem luften, og når de passerer tårnet, så luften trykkes sammen mellem tårnet og vingen. Om lyden er støj, afhænger af lytteren. Generelt siger man, at

uønsket lyd er støj. Støj har sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids påvirkning
føre til egentlige helbredsproblemer. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk,
forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger. Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns
indlæring og motivation. Reference /6/
En støjpåvirkning på 65 dB(A) eller mere er skadeligt for helbredet og derfor betegnet som et kritisk niveau, Reference /7/.
De beregnede støjpåvirkninger fra vindmøllerne
kommer ved naboboligerne på ingen måde i nærheden
af dette niveau. Se kapitel 5. En støj på 65 dB er teknisk 128 gange kraftigere end en støj på 44 dB, som er
grænseværdien ved vindhastigheden 8 m/s for enkeltliggende boliger i det åbne land i Danmark. I forhold til
menneskets oplevelse af lyden er 65 dB mellem godt fire og knap otte gange kraftigere end 44 dB.
I Danmark er der vejledende grænseværdier for hvor
meget støj, der må være fra industri og andre tekniske
anlæg. Den vejledende grænseværdi for støj fra virksomheder målt udendørs varierer over ugen og over
døgnet fra 45 dB(A) til 35 dB(A) i områder med åben
og lav boligbebyggelse, som eksempelvis villakvarterer.
Grænseværdien bliver sat for den enkelte virksomhed
eller støjkilde på virksomheden og ikke for den samlede industristøj. Lavest om natten, da man er mere følsom for lyd, når man skal sove. Reference /6/
Natnedsættelsen gælder ikke for vindmøller, da deres produktion ikke kan følge en bestemt døgnrytme.
For vindmøller er der derimod for hele frekvensområdet ved lov fastsat et maksimalt støjniveau på 39
dB(A) i boligområder og 44 dB(A) ved enkeltboliger
i det åbne land ved en vindhastighed på 8 m/s. Grænsen er absolut og gælder for den givne vindhastighed
for ethvert tidspunkt og samlet for samtlige vindmøller, teoretisk på uendelig afstand.
Der er i kapitel 1 nærmere redegjort for støjreglerne for vindmøller, og støjniveauet ved nærmeste beboelse er beregnet i kapitel 5. Ingen naboboliger udsæt-

tes for mere end 42,0 dB(A) ved en vindhastighed på
6 m/s og 44,0 dB(A) ved 8 m/s ifølge beregningerne.
Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s ved naboboliger betyder, at der kan være en støj, der svarer til lidt mindre end sagte tale udendørs. Støjen kan være generende for nogle mennesker.
Lyden vil komme som et sus, der bliver gentaget mellem
hvert andet og hvert sekund afhængig af vindstyrken. Monotonien vil være en del af problemet ved påvirkningen.

Undersøgelser fra Sverige, Nederlandene,
Danmark og Canada
Der er gennemført videnskabelige undersøgelser både her i landet og i udlandet af, hvor generende støjen fra vindmøller opleves. Undersøgelser fra Sverige

Figur 8.1 Støjtyper og grænseværdier

og Nederlandene er resumeret bl.a. i en tidsskriftsartikel fra 2009, Reference /12/. Artiklen påviser, at andelen af beboere, som oplever gener fra vindmøller,
øges samtidig med, at støjniveauet stiger. Resultaterne fra de samme undersøgelser ligger også til grund
for en rapport fra det nederlandske institut RIVM
fra 2009, ”Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid”, /Reference 8a/, hvor forskerne tager udgangspunkt i den gene, der opleves indendørs. Her
udledes det, at fire procent af beboerne, som udendørs er udsat for et støjniveau på 39 dB ved 8 m/s,
som er grænseværdien for boligområder i Danmark,
oplever støjen indendørs som ”stærkt generende”. De
pågældende undersøgelser giver efter Miljøstyrelsens
vurdering ikke belæg for at ændre de nuværende støjgrænser for vindmøller. Reference /8/
Ved sammenligning af udendørs og indendørs niveauer kan i meget grove træk regnes med, at det A-vægtede
niveau indendørs med lukkede vinduer er 25 – 30 dB
mindre end udendørs. Ved åbne vinduer med 0,35 m2
åbning er forskellen cirka 10 dB. Reference /10/
En opinionsundersøgelse blandt naboer til vindmøller blev i 2012 gennemført af Viden om Vind.
Undersøgelsen baseres på interviews af 1.278 personer. Af disse er der 51 respondenter ud af 144 bosiddende 500 – 750 meter fra vindmøllerne. I afstanden
750 – 1000 meter er de tilsvarende tal 102 ud af 476. I
afstanden 1000 – 1500 meter er tallene 307 ud af 1760,
og i afstanden 1500 – 2000 meter er tallene 818 ud af
4317. Blandt respondenterne er der er altså en overvægt
af naboer, der bor tæt på vindmøllerne.
Undersøgelsen viser blandt andet, at fem procent oplever ulemper i høj grad ved at bo i nærheden af en vindmølle, mens 81 procent oplever, at der slet ikke er ulemper. Af de, som oplever ulemper, nævner størstedelen,
støj. For 12 procent gælder det, at deres opfattelse af at
være nabo til vindmøller er ændret negativt, efter vindmøllerne er rejst. For 23 procent, at deres opfattelse af
at være nabo til vindmøller er ændret positivt.
Fire procent oplever, at deres søvn påvirkes af vindmøllerne. 95 procent oplever ikke, at deres søvn påvirkes af vindmøllerne. Reference /13/ og /14/
247

Resultater fra en begrænset canadisk undersøgelse viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem vindmøllestøj og de undersøgte personers målte eller selvrapporterede helbred. Undersøgelsen ”Wind Turbine Noise and
Health Study” er gennemført af Health Canada i samarbejde med Statistics Canada i de to canadiske provinser
Ontario og Prince Edward Island. De foreløbige resultater af undersøgelsen er offentliggjort på Health Canadas hjemmeside i oktober 2014. Health Canada understreger, at resultaterne skal ses i sammenhæng med den
øvrige viden på området, at mere detaljerede beskrivelser af resultaterne vil blive indsendt til videnskabelige
tidsskrifter, og at resultaterne først bør betragtes som
endelige efter publikation i peer-reviewed tidsskrifter.
Undersøgelsen har til gengæld påvist en sammenhæng mellem ’irritation’ hos de undersøgte personer
og et stigende niveau af støj samt vibrationer, skyggeflimmer og blink fra advarselslys på toppen af vindmøllerne. Reference /16/

Litteraturstudier af støjgener fra vindmøller
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i april 2011 et litteraturstudie af forskellige rapporter om gener fra vindmøller og deres indvirkning på helbredet.
Studiet konkluderer følgende: "Det er vist, at vindmøllestøjens karakter ikke adskiller sig væsentligt fra
så mange andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er i den lave ende, set i forhold til de lydpåvirkninger, vi normalt udsættes for, og det gælder også lavfrekvent støj. Hørbar infralyd forekommer ikke.
Støjgene er den væsentligste effekt af støj fra vindmøller. Støjgenen fra vindmøller er større end for vejtrafikstøj ved samme støjniveau. Ved støjgrænsen på 39
dB for støjfølsom arealanvendelse, må man for vindmøller regne med, at cirka 10 % er stærkt generede. Til
sammenligning kan det nævnes, at ved den vejledende
grænse for vejstøj ved boliger, Lden = 58 dB, er i gennemsnit cirka 8 % stærkt generede.
Søvnforstyrrelser kan forekomme. Der er en brat
stigning i procentdelen af søvnforstyrrelser lige over
støjgrænserne.
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Der er ikke fundet en direkte sammenhæng mellem
stress og støjniveau. Derimod er der fundet signifikante sammenhænge mellem stresssymptomer og støjgene.
I eksisterende undersøgelser er der ikke fundet signifikante sammenhænge med kroniske lidelser, diabetes,
højt blodtryk og hjerte-kar-sygdomme.
Der er i litteraturen rapporter om fænomener, som
kaldes vibro-akustiske sygdomme og vindmøllesyndromet, uden at der dog er vist en kausal dosis-respons
sammenhæng eller udført undersøgelser, hvor der er
sammenlignet med kontrolgrupper. Disse fænomener
anses ikke for reelle for vindmøller.
På det foreliggende grundlag er der ikke vist direkte helbredseffekter på grund af vindmøllestøj, dog
er der konstateret sammenhæng imellem støjgener og
stresssymptomer." Reference /10/
Til lignende konklusioner kommer en slutrapport,
Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent
ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter, fra november 2011 fra Naturvårdsverket i
Sverige. Reference /11/
Støjen fra vindmøller vil til dels blive camoufleret
af baggrundsstøjen fra bevoksning og bebyggelse med
en vindhastighed over 8 – 12 m/s, der svarer til frisk
til hård vind. Ved vindhastigheder over 7 – 10 m/s vil
støjemissionen stabilisere sig eller falde for en pitchreguleret vindmølle, som der er tale om ved Herning
Varmforzinkning.
Kræftens Bekæmpelse har i 2013 præsenteret Miljøministeriet for en projektidé, der ud fra registeroplysninger kan belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar- lidelser. Kræftens Bekæmpelse har forskningsmæssig erfaring med sammenhængen mellem støj
og helbredseffekter fra både tidligere og igangværende undersøgelser om trafikstøj. Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vil i fællesskab finansiere
denne uafhængige undersøgelse.
I første omgang udarbejder Kræftens Bekæmpelse
en projektbeskrivelse, der vil blive vurderet af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for
Miljø og Sundhed og herudover af en international støj-

ekspert. Vurderingen skal sikre, at projektbeskrivelsen
lever op til international forskningsmæssig standard.
Det forventes, at undersøgelsen vil kunne færdiggøres på cirka. 2 år. Tilrettelæggelse af undersøgelsen, som
løber frem til april 2017, er blåstemplet af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø
og Sundhed og en svensk ekspert i støjmiljø.
Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet finder derfor på det foreliggende grundlag, at
igangsættelsen af den nye undersøgelse ikke bør bruges som argument for ikke at fortsætte den planlægning for vindmøller, som følger af energiforliget, som
et bredt flertal i Folketinget har vedtaget.
Den nye undersøgelse kan forhåbentlig være med
at få afklaret nogle af de spørgsmål, der er usikkerhed
om. Reference /15/

Lavfrekvent støj
Grænseværdierne for den beregnede lavfrekvente støj fra
vindmøller i beboelsesrum er baseret på de anbefalede
grænseværdier for lavfrekvent støj i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997, hvor den anbefalede grænseværdi for
boliger, institutioner og lignende er 25 dB(A) i dagperioden og 20 dB(A) i aften- og natperioden. Reference /5/
Miljømyndighederne benytter de anbefalede grænseværdier som grundlag for at fastlægge støjgrænser for
den enkelte virksomhed eller det enkelte anlæg, idet
myndigheden i hver enkelt situation foretager en konkret vurdering af støjbelastningen og af de mulige afhjælpende foranstaltninger. Således kan kommunen ud
fra en aktuel vurdering for andre anlæg end vindmøller
fastsætte et støjpåbud med andre grænser end de anbefalede grænseværdier, eller der kan gives et driftspåbud,
der ikke indeholder grænser for støjen. Reference /5/
Grænseværdierne for vindmøller er til forskel herfra bindende, og de gælder for den samlede støj fra alle
vindmøller. Grænseværdierne er fastlagt til 20 dB(A)
ved 6 m/s og 8 m/s, både i nabobeboelse i det åbne land
og i boliger og institutioner og lignende i områder til
støjfølsom arealanvendelse, og for hele døgnet, det vil
sige i dag-, aften- og natperioden. Reference /5 og 9/

Beregningerne i kapitel 5 viser, at vindmølleopstillingen i projektforslaget ligger under grænseværdierne for lavfrekvent støj fra vindmøller, også når øvrige
vindmøllegrupper er med i beregningerne.

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

9.3 Overvågning
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer
er Haderslev Kommune forpligtiget til, at lave en plan

for overvågning af de emner, som identificeres i miljøvurderingen af henholdsvis kommuneplantillæg og lokalplan for områdets udnyttelse. Heri kan indgå overvågning i såvel anlægs- som driftsfasen.
Følgende emner er fremhævet i miljøvurderingen af
disse to planer;
• Støj
• Skyggekast
• Grundvand
• Vandløb
• Vejforhold
• Påvirkning af fuglen hedehøg
Vindmøllernes støjpåvirkning af omgivelserne reguleres igennem Bekendtgørelse om støj fra vindmøller.
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen
af denne bekendtgørelse og kan efter § 12 påbyde ejeren af en vindmølle for egen regning, at udføre støjmålinger og beregninger jf. §§ 5 og 6. Der vurderes i miljørapporten for projektområdet, at krav til støj er overholdt, og det vurderes på baggrund af bekendtgørelsen
om støj fra vindmøller, at der ikke er et behov for yderligere overvågningstiltag med henblik på at sikre området mod støjpåvirkning. Haderslev Kommune vil dog
kræve, at bygherre får udført en støjmåling, efter vindmøllerne er idriftsat. Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen overstiger støjkravene, skal vindmøllerne støjdæmpes, eller driften skal indstilles.
Der er i kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune
opstillet retningslinjer for, at skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år beregnet som reel skyggetid. I miljørapporten er der redegjort for, at disse retningslinjer overholdes i projekteringen, og det vurderes
derfor, at der ikke et behov for overvågning af skyggekast herudover.
Krav i forhold til den midlertidige grundvandssænkning i anlægsfasen stilles igennem tilknyttet tilladelse (§26 i Bekendtgørelse om vandforsyning mv.) hertil. Der er i miljørapporten redegjort for, at der ikke vil
ske en negativ påvirkning som følge af denne midlertidige grundvandssænkning.
Der er i miljørapporten ligeledes redegjort for, at
vindmøllerne er sikret imod eventuelle fremtidige stig-

ninger i grundvandsstanden, som følge af klimaforandringer. Der forventes en stigning i grundvandstanden
på 0-1 meter. Det forventes, at denne stigning er begrænset, da der sker en kraftig afledning af vand fra
området grundet omfanget af vandløb. Vindmøllerne
er teknisk set sikret op til en vandstand på 2 meter over
terræn. Det vurderes derfor ikke, at der er behov for at
overvåge ændringer i grundvandsstanden.
Krav til udledning af oppumpet grundvand til vandløb i anlægsfasen varetages i udledningstilladelsen.
Krav til krydsning af vandløb med veje, ledninger, mv.
varetages i krydsningstilladelserne, der meddeles efter
vandløbsloven. Da anlæggene er sikret op til en vandstand på 2 meter over terræn og en forventet vandstandstigning i vandløbene kun er på 0-30 cm, så vurderes
det, at der ikke er et behov for at overvåge udviklingen
i vandstanden som følge af klimaforandringer.
Krav til placering og udformning af udkørsel fra arealet til offentlig vej varetages i overkørselstilladelsen.
Det vurderes ikke, at projektet vil skabe markant øget
trafik eller tilsvarende forhold, der vil give et behov for
at overveje vejforholdene.
Der er lokaliseret hedehøg i området i 2014. Hedehøg er en beskyttet fugleart efter fuglebeskyttelsesdirektivet og i øvrigt artsfredet. Projektområdet indgår ikke i et Natura 2000 område, og der er heller ikke Natura 2000 områder i Haderslev Kommune eller
i nærheden af projektområdet, der er udpeget på baggrund af hedehøgens tilstedeværelse. Bygherre har redegjort for, at de inden anlægsfasens opstart vil kontrollere området for reder. Rækkefølgen for anlæg vil herefter tilpasses, så der ikke bygges nær eller på samme
lokalitet, som der er reder indenfor rugesæsonen. Det
vurderes, at der ikke er et behov for at overvåge dette,
da bygherre foreslår et samarbejde med lokale ornitologer, hvilket forventes at give de bedst mulige forhold
for at opdage rederne.
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10.2 Anvendte forkortelser og begreber
Antropogene, menneskeskabte
bl.a., blandt andet
bonitet, frugtbarhed, anvendt om jord
ca., cirka
CO2 kuldioxid, kultveilte
dB og dB(A), decibel, anvendes i akustikken om den menneskelige hørelse. A refererer
til en frekvensmæssig vægtning, der modsvarer den menneskelige hørelse
DOFbasen, Dansk Ornitologisk Forenings database over fugleobservationer
DMU, Danmarks Miljøundersøgelser
EF, Det europæiske fællesmarked, der var forløberen for EU
emission, udledning. Modsat immission, se dette
Energinet.dk, er statens forvalter af det overordnede energinet, blandt andet 400 kV
forbindelserne, så det overordnede net styres af det offentlige og ikke privat kapital.
estimeret, anslået
et al., forkortelse af latin et alii, "og andre". Udtrykket hæftes bag førsteforfatterens
navn, hvis der er mere end to forfattere til en videnskabelig udgivelse
fauna, dyreliv
f.eks., for eksempel
flora, planteliv
fouragere, lede efter føde, æde
fuglebeskyttelsesområde, område, hvor bestemte fugle er beskyttet
g, gram, enhed for masse (i daglig tale mål for vægt)
gennemsnit, også kaldet middeltallet eller middelværdien, er summen af værdierne
i et datasæt divideret med antallet af værdier
Grid, et net, normalt med kvadratiske felter ved naturtællinger, vilkårligt, når det
er elnet.
gulliste, Miljøstyrelsens liste over danske planter og dyr i tilbagegeang
habitat, er inden for økologien det præcise levested for en levende organisme eller
for et samfund af organismer
habitatdirektiv, EF-retsregel (EU-retsregel) om levested for planter og dyr

habitatområde, store områder med beskyttelse af naturtyper, eksempelvis hede, bestemte planter og dyr
hektar, 100 meter gange 100 meter = 10.000 m2 = cirka 2 tønder land
Hz, hertz, bølgefrekvens, svingning per sekund
immission, modtagelse. Modsat emission, se dette. I denne rapport brugt i forbindelse med ”modtaget støj hos naboer”
Infralyd, lyd under 20 Hertz, under 20 svingninger per sekund
jf., jævnfør
kausal dosis-respons, kausalitet (af latin: "causa"), at angå eller rumme årsagen til
noget, eller sagt på en anden måde: forholdet mellem årsag og virkning. Én
hændelse eller handling øger sandsynligheden for en anden hændelse eller handling, når alt andet holdes konstant
Kbh., København
km, kilometer, 1000 meter, længdemål
konfiguration, opsætning. Her brugt i teknisk betydning om at samle de forskellige elementer i vindmøller.
kV, kilovolt, (græsk: kilo-), 1000 volt
kW, kilowatt, 1000 watt. Watt er en måleenhed for effekt
kWh, kilowatt-time, 1000 watt i en time. Enheden bruges ved beregning af elforbrug.
kg, kilogram, 1000 gram, mål for masse (i daglig tale mål for vægt)
LBK, lovbekendtgørelse
Haderslev kommune, det geografiske område, til forskel fra Haderslev Kommune,
se denne
Haderslev Kommune, den organisatoriske og juridiske enhed.
medianværdi, den værdi, for hvilken det gælder, at 50% af de målte værdier ligger
over og 50% ligger under
mm, millimeter, 1/1000 meter, længdemål
m/s, meter pr. sekund, hastighed
MW, megawatt, 1000 kilowatt, 1.000.000 watt
MWh, megawatttime, Det gennemsnitlige elforbrug pr. husholdning til apparater og
lys var i 2011 på 3,347 MWh eller 3.347 kWh
m2 og m3, kvadratmeter og kubikmeter, flademål og rummål
moduleret [lydbillede], lyden varierer i toner over tiden i en gentagelse
Natura 2000-område, samlebetegnelse for fuglebeskyttelsesområde, ramsarområde og habitatområde
nominelt omdrejningstal, ”normal” kørsel, modsat løbskkørsel
NOx fællesbetegnelse for kvælstofoxid, NO, og kvælstofdioxid, NO2
nr., nummer
pitchregulere, regulere rotorens omdrejningshastighed ved at ændre vingernes vinkel i forhold til rotorplanet
pr., per, for hver. Eksempelvis: Effekt pr. mølle, Effekt for hver mølle
PSO-midler, er midler, som elforsyningen indkræver over elregningen. Midlerne
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bruges til Public Service Obligation, det vil sige elforsyningens pligt til at servicere det offentlige.
pt, for tiden
ramsarområde, vådområde, der er beskyttet især af hensyn til fugle
rødliste, er en vurdering af plante- og dyrearters risiko for at uddø. Rødlisten er især
brugbar som et instrument i beskyttelsen af de allermest truede arter
SCADA, overvågning og dataindsamling. Engelsk: Supervisory Control and Data Acquisition
SO2 svovldioxid
spektakulære, opsigtsvækkende
t, ton, 1 ton er 1000 kg. I flertal: ton eller tons.
topografi, landskabets form, placeringen af naturlige og kunstige landemærker i
området, som f.eks. skrænter, vandløb, byer. Et tilsvarende ord er terræn
t/år, ton per år
VVM, vurdering af virkning på miljøet
UTM-kvadrat, Universal Transverse Mercator målt inden for en kvardrat på 10 kilometer
gange 10 kilometer. UTM-koordinatsystemet er en todimensionel grid-baseret metode,
et koordinatsystem), til at specificere lokaliteter på jordens overflade mellem 84 °N og 80 °S.
Systemet definerer en serie på 60 zoner. Danmark er dækket af zone 32 og 33
§, paragraf
§ 3-område, refererer til Naturbeskyttelseslovens § 3. Naturbeskyttet område
0-alternativ, nul-alternativ, fortsættelse af eksisterende forhold
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