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3. Påvirkning af landskabet

FORSØGSVINDMØLLER VED ESBJERG - MILJØRAPPORT, MARTS 2010

Fra et mere østligt beliggende område af Gammelby har man på 1,8 
km afstand, udsyn til projektområdet bag Esbjerg Losseplads i syd, da 
villakvarterets vejstruktur danner væsentlige sigtelinjer her imod. Land-
skabet omkring kvarteret er i dag væsentlig domineret af elmaster, hvis 
ledningstracéer samles ved fordelingsstationen i kvarterets udkant. På 
en grøn parcel mellem de blandede boliger i kvarterets nordligste ud-
kant ligger Skibhøj, en gravhøj fra den ældre bronzealder. 

Fra villakvarteret vil de nye møller fremstå tydeligt og virke domine-
rende i horisonten. Fra det konkrete standpunkt, med udsyn ned ad 
villavejen, vil møllernes rotor delvist kunne ses hen over hustage og 
beplantning i forgrunden. De nye større møller vil derfor være med 
til at øge opfattelsen af projektområdet mod syd som et teknisk stor-
skala anlæg. Mølle 2 ses her i billedets højre side med mølle 3 og 4 
mod venstre. De tre synlige møller ses herfra i særligt uheldigt sam-
menspil med fl ere af de foranliggende elementer, hvilket virker visuelt 
fl imrende fra området. Projektforslaget vurderes dog ikke på trods af 
møllernes størrelse at påvirke i området væsentligt, da det i forvejen er 
yderst domineret af tekniske anlæg som elmaster og udsyn til industri 
og lossepladsen.

Samlet vurderes det for de to standpunkter i Gammelby, at de nye 
møller vil virke store og markante i nærområdet, men samtidig vil de 
nye møller medvirke til et mere entydigt landskabsbillede, modsat de 
fl ere og kun delvist synlige eksisterende opstillinger på området i dag. 
Afstanden mellem møllerne, som vinkelret på møllerne opleves størst 
gør, at møllerne i visse tilfælde kun opleves enkeltvist, som ved stand-
punkt N3, hvor den samlede opstilling ikke kan ses og derfor fremstår 
knap så dominerede.

Fotostandpunkt  N4 
                      GAMMELBY Møller Fotostandpunkt 1:50.000N



 Gammelby  

Eksisterende forhold  
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Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 1,8 km
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 Gammelby Ringvej 

Eksisterende forhold  
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3. Påvirkning af landskabet

FORSØGSVINDMØLLER VED ESBJERG - MILJØRAPPORT, MARTS 2010

Gammelby Ringvej løber parallelt med Måde Industriområde og er en 
hovedtrafi kåre til og fra Motorvej E20 samt til transport- og industri-
havnen i Esbjerg. Fra standpunktet på Gammel Ringvej, vest for pro-
jektområdet, er der 1,4 km til den vestligste mølle og delvist frit ud-
syn mod møllerne bag elementer i forgrunden. Mølleopstillingen står 
næsten parallelt med vejen og beskues fra siden, hvorfra mølleræk-
kens udbredelse er forholdsvis lille. De nye møllers rotorer vil fra denne 
synsvinkel overlappe hinanden. Yderligere vil den bageste mølles rotor 
overlappe de to eksisterende 750kW vindmøller, hvilket vil kunne virke 
fl imrende. De to opstillinger vil dog let kunne adskilles visuelt, da de 
skalamæssigt er forskellige.   

Til trods for at møllernes rotor er løftet op over beplantningen i for-
grunden og det samlede anlæg derved fremstår mere harmonisk, vil 
møllernes rotation yderligere fl imre med det foranstående ledningstra-
cé. Opstillingens lysmarkeringsmast, der er nærmest standpuktet, vir-
ker meget markant fra standpunktet, og den anden lysmarkeringsmast 
samt meteorologimaster roder visuelt sammen med møllerne længs 
mod øst.

Fotostandpunkt  N5 
                      GAMMELBY RINGVEJ Møller Fotostandpunkt 1:50.000N



Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 1,4 km  
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Hovedforslag Eks. 2, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 160-200 meter. Afstand til nærmeste mølle omkring 1,4 km 
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 Tauruskaj

Eksisterende forhold  
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3. Påvirkning af landskabet

FORSØGSVINDMØLLER VED ESBJERG - MILJØRAPPORT, MARTS 2010

Esbjerg industrihavn danner en markant og dominerende silhuet med 
sine mange havne- og industrianlæg i det ellers fl ade kystlandskab. In-
dustrihavnens skala er derfor en markant baggrund for store møller på 
grund af skalaforholdet mellem de tekniske anlæg og møllerne. 

Fra standpunktet på Tauruskaj, som er Esbjerg Havns østligste kaj, vir-
ker møllerne store i det nære landskab, da det er svært at bestemme 
deres skala over Vadehavets vandspejl i forgrunden. De nye møllers 
skala bliver her defi neret af den eksisterende mølleopstilling i området, 
der ses mellem de to forreste møller (1 og 2). 
Ligeledes ses den eksisterende mølleopstilling ved Veldbæk, den ene 
af 3 møller på Novdrup Eng samt den eksisterende mølleopstilling på 
Tjæreborg Enge i baggrunden, til venstre og til højre for den nye møl-
leopstilling. Rotoren på mølle 3 og 4 overlapper hinanden samt opstil-
lingens meteorologimaster og den østligste lysmarkeringsmast, hvilket 
virker visuelt rodet fra standpunktet.

Fra 1,7 km afstand, vil de 4 nye møller give et mere klart og enkelt 
landskabsudtryk end de eksisterende mølleopstillinger ved Måde. Li-
geledes virker den langsommere rotationshastighed på de nye større 
møller mere rolig i nærområdet.

Fotostandpunkt  N6 
                      TAURUSKAJ Møller Fotostandpunkt 1:50.000N



Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 1,7 km  
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Hovedforslag Eks. 2, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 160-200 meter. Afstand til nærmeste mølle omkring 1,7 km 
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 Sønderby
 

Eksisterende forhold  
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3. Påvirkning af landskabet

FORSØGSVINDMØLLER VED ESBJERG - MILJØRAPPORT, MARTS 2010

Fra Motortrafi kvej 24 i retning mod projektområdet er der på 3 km 
afstand frit udsyn til de nye møller. I forgrunden ses det langstrakte og 
åbne kystlandskab med marsken og Novrup Eng, og i horisonten ses 
det tekniske landskab i den sydøstlige udkant af Esbjerg samt lednings-
traceet fra Ribe. 

Standpunktet er optaget langs hovedvejen, hvor de nye møller opleves 
stort set vinkelret på rækken over det fl ade terræn. En del af møllernes 
tårne er skjult bag de græsbeklædte høje på Esbjerg Losseplads.
Til trods for at sammenfaldet mellem Esbjergværkets skorsten og mølle 
1 er mindre heldigt, står de større møllers enkle opstilling på en let buet 
række tydeligt frem. De nye møller virker markante i landskabet, men 
matcher skalamæssigt de tekniske anlæg.

Ligeledes fremstår de nye møller og de eksisterende mølleopstillinger 
så skalamæssigt forskelligt, at de visuelt kan adskilles og opfattes som 
særskilte grupper. 

Fotostandpunkt  N7 
                      SØNDERBY Møller Fotostandpunkt 1:150.000N



Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 3,0 km  
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Hovedforslag Eks. 2, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 160-200 meter. Afstand til nærmeste mølle omkring 3,0 km 
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3. Påvirkning af landskabet

FORSØGSVINDMØLLER VED ESBJERG - MILJØRAPPORT, MARTS 2010

Ved ankomsten til Tjæreborg Enge, vest for Allerup, fi ndes en længere 
strækning med gode udsigtsmuligheder mod projektområdet i vest.

Fra standpunktet på landevejen, der er hævet ca. 1 meter over ter-
ræn, vil de nye møller fremstå tydeligt henover det forholdsvist fl ade 
og åbne kystlandskab i en afstand af 5,4 km. Set herfra står de nye 
møller tydeligt frem som en samlet mølleopstilling, der adskiller sig fra 
andre synlige møller. Den forreste mølle (mølle 4) i den nye opstilling 
vil dog fra det konkrete standpunkt overlappe den bageste af 3 synlige 
møller i en opstilling på 8 eksisterende møller ved Tjæreborg Enge, 
hvilket vil kunne virke fl imrende. Ligeledes er sammenfaldet mellem 
ledningstracéets ledningshøjde og møllerotor samt skorstenen i bag-
grunden uheldig. 

Det vurderes til trods for de nævnte forhold at mølleopstillingen fra 
strækningen generelt vil fremstå entydigt i landskabet.

Fotostandpunkt  N8 
                      TJÆREBORG ENGE Møller Fotostandpunkt 1:150.000N



 Tjæ
reborg Enge

Eksisterende forhold  
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Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 5,4 km
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 Fanø, Halen 

Eksisterende forhold  
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3. Påvirkning af landskabet

FORSØGSVINDMØLLER VED ESBJERG - MILJØRAPPORT, MARTS 2010

Under anden Verdenskrig blev der bygget omkring 400 bunkers på 
Fanø, hvoraf en af de tilbageværende er beliggende på Halen, som er 
Fanøs østligste punkt. Herfra ses de nye møller i kystlandskabet hen 
over Vadehavet i en afstand af 3,9 km. I forhold til andre standpunkter 
på tilsvarende afstand, virker møllerne herfra større og mere markante 
end møller set på tilsvarende afstand over land. Dette skyldes, at kon-
trasten mellem møllerne og det fl ade vandspejl, visuelt fremhæver møl-
lernes højde og er dermed mere vertikalt dominerende.

Fra Halen vil møllerne være klart synlige i landskabet mod nordøst. 
Horisonten rummer fl ere tekniske anlæg, blandt andet lossepladsen, 
forbrændingsanlægget og den tilhørende 99 m høje skorsten samt ek-
sisterende ledningstracéer, som ses direkte bag projektområdet, over 
Vadehavet til højre i billedet. 

Set fra Halen, virker de 4 nye møller dominerende i forhold til de øvrige 
tekniske anlæg, kystlandskabet og den bagvedliggende horisontlinjes 
lave profi l. Til gengæld har opstillingen med færre møller, set i forhold 
til de eksisterende nedtagningsmøller, et mere roligt og klart visuelt 
udtryk. 

Fotostandpunkt  N9 
                      FANØ, HALEN Møller Fotostandpunkt 1:150.000N



Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 3,9 km  
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Hovedforslag Eks. 2, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 160-200 meter. Afstand til nærmeste mølle omkring 3,9 km 
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3. Påvirkning af landskabet

FORSØGSVINDMØLLER VED ESBJERG - MILJØRAPPORT, MARTS 2010

Ved ankomsten til Esbjerg af Motorvej E20 i nordgående retning er der 
fl ere strækninger med god udsigt mod projektområdet. Standpunktet 
er optaget fra en bro over motorvejen, i en afstand af 5,2 km, hvor 
udsynet til møllerne er bedst mulig.

Møllerne ses fra et standpunkt på broen i kørselsretningen mod Es-
bjerg. Fra motorvejen opfattes hele møllerækken ikke på én gang som 
fra broen. Møllerne vil i mange tilfælde opleves en efter en langs mo-
torvejsstrækningen. Niveauforskellen i terrænet langs motorvejen, hvor 
vejen fl ere steder er nedgravet, er medvirkende til begrænset synlighed 
til møllerne og målemasten. Lysmarkeringsmasterne står relativt tyde-
ligt frem på visualiseringen, hvor de mindre meteorologimaster forsvin-
der bag beplantningen. 

Motorvejens skala og landskabet omkring virker robust overfor møl-
lernes synlighed. Til trods herfor virker møllerne som markante nye 
elementer i samspil med motorvejsomgivelserne.

Fotostandpunkt  N10 
                      MOTORVEJ E20, MOTORVEJSBRO Møller Fotostandpunkt 1:150.000N



 Motorvej E20, Motorvejsbro 

Eksisterende forhold  
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Hovedforslag 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 5,2 km
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M13

M14

M15

F19

F20

M17

M16

F18

M12

M11     Sneum Sluse
M12     Fanø, Nordby       
M13     Motortrafi kvej 24 fra Ribe
M14     Sneum Kirke
M15     Grimstrup
M16     Brandgårde
M17     Fanø, Sønderho

F18      Skallingen
F19      Landevejen fra Varde
F20      Kammerslusen

KORT 3.6.3 
Fotostandpunkter i mellemzonen (5,5-13 km) 
og fjernzonen (13-19 km)
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3. Påvirkning af landskabet

FORSØGSVINDMØLLER VED ESBJERG - MILJØRAPPORT, MARTS 2010

Sneum Sluse blev bygget ved Sneum Å´s udløb i 1928 på samme tid 
som diget langs havet blev opført. Diget, som har sin begyndelse i Hol-
land og løber næsten ubrudt til Esbjerg, afsluttes umiddelbart nord for 
slusen. Sneum Sluse har siden 1930’erne haft en populær hyttekoloni 
af jagt- og fi skehytter, som i dag fungerer som primitive sommerhuse.

Fra standpunktet på det ca. 5 m høje dige ved Sneum Sluse har man 
frit udsyn til de nye møller over Vadehavet og sandbanken Klyngvese 
Sand på 5,9 km afstand af projektområdet. Fra dette standpunkt ses 
mølleopstillingen fra siden og møllernes udstrækning opleves derfor 
minimal. Den slanke, vertikale profi l står i god kontrast til marskens 
foranliggende langstrakte landskabsrum. Yderligere opleves de store 
møller som en balanceret overgang mellem Esbjergværket og forbræn-
dingsanlægget, hvis markante silhuetter ikke opleves i sammenhæng 
med de eksisterende mindre møller. 

De nye møllers højde bevirker, at rotoren er fri af bagvedliggende ele-
menter og får det samlede landskabsbillede til at virke mere harmonisk. 
I forhold til andre eksisterende mølleopstillinger adskilles den nye op-
stilling let og fremstår entydig.

Fotostandpunkt  M11 
                      SNEUM SLUSE Møller Fotostandpunkt 1:150.000N



 Sneum Sluse 

Eksisterende forhold  
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Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 5,9 km
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3. Påvirkning af landskabet

FORSØGSVINDMØLLER VED ESBJERG - MILJØRAPPORT, MARTS 2010

På Fanøs østkyst, ti minutters færgesejlads fra Esbjerg, ligger Nordby 
i en afstand af 5,7km. Fra Nordby havnefront, som strækker sig fra 
færgelejet i nord til lystbådehavnen mod syd, er der frit udsyn til møl-
leområdet. Havnefronten består af blandet bolig og erhverv samt en 
havnepromenade langs hovedvejen Postvejen, der er Fanøs vigtigste 
færdselsåre. Der er fl ere steder delvist frit udsyn mod mølleområdet 
fra beboelsesejendomme, hovedgaden og fra centrale opholdsarealer i 
den østlige udkant af Nordby. I de øvrige dele af byen vurderes de nye 
møller derimod at være stort set skjulte af bebyggelse og beplantning, 
og en opstilling af nye møller vil derfor ikke have nogen væsentlig vi-
suel betydning.

Fra det konkrete standpunkt på Postvejen syd for færgelejet, er der frit 
udsyn til samtlige af de 4 møller og projektets master. I modsætning 
til standpunktet på Halen, som også har frit udsyn til møllerne over 
Vadehavet, fremstår møllerne fra denne synsvinkel i god skalamæssig 
sammenhæng med de øvrige tekniske anlæg, da de opleves tættere 
sammen. De nye møller ses derved som en sammenhængende del af 
havnens tekniske anlæg. 

Fotostandpunkt  M12 
                      FANØ, NORDBY Møller Fotostandpunkt 1:150.000N



Fanø, Nordby

Eksisterende forhold  
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Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 5,7 km
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3. Påvirkning af landskabet

FORSØGSVINDMØLLER VED ESBJERG - MILJØRAPPORT, MARTS 2010

Standpunktet viser et landskab hvor der fra vejforløbet, som er hævet 
ca. 1 meter over terræn, er udsyn fra større dele af strækningen ud 
over det fl ade åbne kystlandskab. På venstre side af vejen ses marsken 
ud mod Vadehavet og det dyrkede landbrugsjord til højre for vejen.

Den nye mølleopstilling er synlig i sin fulde udstrækning fra standpunk-
tet ved Motortrafi kvej 24 mod Esbjerg. Mølleopstillingen på Tjæreborg 
Enge dominerer i forgrunden og de mindre Veldbækmøller samt de to 
eksisterende 750 kW møller ved Måde skimtes i baggrunden til højre 
for de nye møller.

Forsøgsvindmøllerne opleves som en adskilt gruppe uden at rode visu-
elt sammen med andre vindmølleopstillinger eller tekniske anlæg på 
havnen. 

Fotostandpunkt  M13 
                  MOTORTRAFIKVEJ 24 FRA RIBE

,
Møller Fotostandpunkt 1:150.000N



Eksisterende forhold  

Motortrafi kvej 24 fra Ribe 

98 FORSØGSVINDMØLLER_ESBJERG - MILJØRAPPORT, JANUAR 2010



Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 7,0 km
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3. Påvirkning af landskabet

FORSØGSVINDMØLLER VED ESBJERG - MILJØRAPPORT, MARTS 2010

Umiddelbart før Sneum Å passeres, ses de nye vindmøller delvist bag 
den sammenhængende beplantning og bebyggelse ved Sneum i en 
afstand af 8,3 km. 

I forgrunden ses Sneum Kirke, der ligger solitært i det åbne land. Til 
venstre i billedet fremstår 5 af de i alt 8 eksisterende møller ved Tjære-
borg Enge samt 2 af de 5 eksisterende møller ved Sønderby. 

Fra dette standpunkt ses de nye møller delvist skjult bag en bakkeø. 
Bakkeøen strækker sig fra øst mod vest og bryder det ellers fl ade ter-
ræn i billedets mellemgrund, så kun dele af de nye møllers rotorer kan 
ses i baggrunden, til højre for Sneum Kirke. På grund af de nye større 
møllers langsomme rotation vil man på denne afstand kunne opfatte 
de tre mølleopstillinger som klart adskilte, selvom de skalamæssigt er 
meget harmonisk afstemte i forhold til hinanden. 

Ådalens landskabsrum og Sneum Kirke dominerer landskabsoplevelse, 
og det vurderes derfor, at de nye vindmøller blot vil opleves som en 
mindre væsentlig del af den fjerne bagvedliggende landskabsprofi l og 
derfor ikke have nogen væsentlig negativ visuel effekt på samspillet 
med kirken.

Fotostandpunkt  M14 
                      SNEUM KIRKE Møller Fotostandpunkt 1:150.000N



Sneum Kirke  

Eksisterende forhold  
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Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 8,3 km
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3. Påvirkning af landskabet

FORSØGSVINDMØLLER VED ESBJERG - MILJØRAPPORT, MARTS 2010

Grimstrup ligger højt i landskabet nordøst for projektområdet i en af-
stand af 11,4 km til nærmeste mølle. Det langsomt faldende, jævne 
terræn er klart opdelt af markskel, læhegn og større beplantningsgrup-
per.

Fra området langs landevejen umiddelbart vest for Grimstrup, vil man 
i klart vejr have udsigt over Holsted Bakkeø og delvist frit udsyn til de 
nye møller, der står bag et ubrudt grønt bælte af beplantning i Solbjerg 
Plantage i horisonten mod sydvest.

Set i forhold til de eksisterende møller, som ikke er synlige på denne 
afstand, vil de nye møller fremstå som klart synlige elementer i land-
skabet, idet de bryder horisontlinjen. På trods af deres højde overgår de 
ikke Esbjergværket i skala, men opstillingens udstrækning og bredde 
i horisonten vil øge den samlede visuelle påvirkning fra de tekniske 
anlæg. 

Til trods for den forholdsvis store afstand til projektområdet, virker møl-
lerne samt lysmarkeringsmasterne relativt dominerende i det stort set 
uspolerede landskab.

Fotostandpunkt  M15 
                      GRIMSTRUP Møller Fotostandpunkt 1:150.000N



Grimstrup 

Eksisterende forhold  
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Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 11,4 km
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3. Påvirkning af landskabet
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Fra Motortrafi kvej 24 kan man fra store dele af strækningen langs ky-
sten se direkte mod projektområdet på grund af landskabets åbne ka-
rakter, kun afbrudt af hegnsbeplantning.

På en afstand af op mod 11,6 km fra projektområdet opleves vind-
mølleopstillingen samt dele af de tekniske anlæg i horisonten, over 
det fl ade udstrakte kystlandskab. Fra standpunktet vil møllerne fremstå 
direkte i kørselsretningen på højre side at vejen i midten af billedet. 
Horisonten domineres her af Esbjergsværkets skorsten på venstre side 
af vejen samt fl ere større landskabelige elementer i forgrunden. 

På den forholdsvis lange afstand til projektområdet vil de nye møller 
ikke påvirke landskabsoplevelsen væsentligt, da møllerne synes for-
holdsvis små og delvist er skjult af beplantning.

Fotostandpunkt  M16 
                      BRANDGÅRDE Møller Fotostandpunkt 1:150.000N



 Brandgårde 

Eksisterende forhold  
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Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 11,6 km
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3. Påvirkning af landskabet
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Sønderho er et af de mest helstøbte bysamfund i vadehavsområdet 
med sin særlige struktur af ensartede stråtækte huse. Landskabet om-
kring Sønderho er karakteriseret af Vadehavets og engenes store vidder 
samt marsklandskabet.

Fra standpunktet i den nordlige udkant af Sønderho er et fl ot kig ud 
over den fl ade og åbne marsk og marskeng i forgrunden og i bag-
grunden på den modsatte kyst, ses Esbjerg Havn til venstre på fotoet. 
Møllerne fremstår tydeligt i klart vejr, som fotoet angiver, fra en afstand 
på 11,6 km. 

Fra standpunktet ses vindmøllerne med et ortogonalt kig til den mod-
satte kyst. Den reelle afstand mellem Esbjerg og projektområdet for-
nemmes tydeligt herfra. I horisonten vil møllerne i kraft af deres størrel-
se kunne komme til at konkurrere med de tekniske anlæg ved Esbjerg 
Havn, da de visuelt opleves forholdsvist adskilte fra standpunktet.

Mølleopstillingen virker markante i det fl ade landskab på trods af den 
store afstand til møllerne og øger udstrækningen af de tekniske anlæg 
ved Esbjerg.

Fotostandpunkt  M17 
                      FANØ, SØNDERHO Møller Fotostandpunkt 1:300.000N



Fanø, Sønderho 

Eksisterende forhold  
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Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 11,6 km 
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3. Påvirkning af landskabet
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Skallingen, der ligger i en afstand på 13,2 km fra opstillingsområdet, er 
et naturområde hovedsagligt benyttet til kreaturgræsning. Området er 
kendt som Danmarks sidste minefelt med færden på eget ansvar visse 
steder. Fra den brede strand på Skallingens vestkyst har man i retning 
mod sydøst, et langt kig mod Esbjerg Havn med Fanø i mellemgrun-
den, hvor projektområdet befi nder sig bag. I horisonten, til højre for 
Esbjergværket, ses en vindmølleopstilling på 3 møller i det fl ade natur-
område, Grønningen, på Fanøs nordspids.

Til trods for, at den nye vindmølleopstilling er markant højere end an-
dre mølleopstillinger i området, træder de nye møller i baggrunden og 
blander sig med det brogede landskab af tekniske anlæg på Esbjerg 
Havn. Dette skyldes bla. at Esbjergsværket fra standpunktet virker stør-
re og mere markant i landskabet end møllerne. Møllerne vurderes ikke 
at øge den visuelle dominans af tekniske anlæg i landskabsbilledet, da 
de indpasser sig forholdsvist neutralt med de tekniske elementer på 
havnen.

Fotostandpunkt  F18 
                      SKALLINGEN Møller Fotostandpunkt 1:300.000N



Skallingen

Eksisterende forhold  
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Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 13,1 km
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3. Påvirkning af landskabet
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Ved ankomst til Esbjerg ad hovedvejen fra Varde, er der fra det højtlig-
gende standpunkt gode udsigtsforhold over Varde Bakkeø. Landska-
bet er præget af læhegn og beplantning samt spredt beliggende land-
brugsejendomme. Fra standpunktet ses i forgrunden et ledningstrace 
mod vest, hvor Esbjerg anes i baggrunden.

På trods af den lange afstand på 13,2 km vil de nye møller ved klare 
vejrforhold være synlige og kunne ses bag beplantningen i samspil med 
Esbjergværkets skorsten, som det eneste markant synlige element ved 
byen. 

I forhold til de eksisterende møller, som er skjult bag beplantning i bag-
grunden, er de nye møller synlige fra standpunktet, hvorfra de ses med 
en visuel stor afstand til havnens tekniske anlæg som standpunkt M17 
fra Sønderho også viser. Møllerne indgår som en ligevægtig del af bag-
grunden, da landskabselementernes skala her er robust set i forhold til 
møllerne og landskabsoplevelsen påvirkes derfor ikke væsentligt. 

Fotostandpunkt  F19 
                      HOVEDVEJ 11 FRA VARDE Møller Fotostandpunkt 1:300.000N



Hovedvej 11 fra Varde 

Eksisterende forhold  
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Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 13,2 km
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3. Påvirkning af landskabet
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Fra Kammerslusens åbne omgivende landskab med marsken og havet 
mod nordvest, er der en storslået udsigt til Fanø og mølleområdet ved 
Esbjerg. Slusen er fl ittigt besøgt at turister og naturelskere, der bl.a. 
kommer for at opleve naturfænomenet ”sort sol”. 

På trods af en afstand på op mod 16 km vil de nye møller være synlige 
og ses i samspil med Esbjergværket og forbrændingsanlægget. Møl-
lerne vil til trods for den store afstand opleves markante i landskabsbil-
ledet. 

Forsøgsmøllerne indpasser sig skalamæssigt med andre tekniske ele-
menter i på havnen, men forlænger dog udstrækningen af de tekniske 
anlæg væsentligt og virker derved dominerende i det fl ade kystland-
skab.

Fotostandpunkt  F20 
                      KAMMERSLUSEN Møller Fotostandpunkt 1:300.000N



Kammerslusen 

Eksisterende forhold  
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Hovedforslag Eks. 1, 4 stk. vindmøller, totalhøjde 200 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 16,0 km
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3.7  SAMLET VURDERING

Området ved Måde vurderes som velegnet til op-
stilling af store vindmøller i et begrænset antal og i 
et letopfatteligt opstillingsmønster af 4 møller. 
Nærheden til kystlinien giver projektforslaget en 
væsentlig synlighed i området omkring Vadehavet 
(mellem Esbjerg og Fanø), som stiller krav til møl-
leopstillingens visuelle fremtoning og sammenhæng 
med det omgivende landskab. Der er for forslaget 
tale om et velordnet opstillingsmønster, som lever 
op til disse krav og gennemgående opleves i samspil 
med det omgivende storskala landskab. 

Set fra de nærmeste naboer til Måde i den sydøstlig-
ste udkant af Esbjerg, vil de nye møller opleves som 
væsentligt dominerende elementer i landskabet, 
der klart overgår øvrige landskabselementer i stør-
relse og skala – herunder de 2 eksisterende møller, 
som fortsat vil blive stående i nærområdet.
Samtidig er der en god skalamæssig balance med 
Esbjergværkets skorsten og andre tekniske anlæg 
på Esbjerg Havn umiddelbart vest for projektområ-
det samt forbrændingsanlægget, lossepladsen og 
ledningstraceer ved og umiddelbart øst for nærom-
rådet.
Møllerne vil være visuelt dominerende set fra Es-
bjerg Havn og den sydøstlige udkant af Esbjerg 
samt fra Fanø. 
 
ESBJERG MIDTBY
Generelt vurderes den visuelle påvirkning set fra by-
området i Esbjerg midtby at være begrænset pga. 
den høje og tætte bystruktur. Ved rekognoscering i 
Esbjerg blev det undersøgt, hvorvidt mølleopstillin-
gen er synligt fra blandt andet Esbjerg Torv og om-
rådet omkring Esbjerg Musikhus og vandtårn. Det 
var ikke muligt at se projektområdet fra disse steder, 
men det vurderes sandsynligt, at mølleopstillingen 
vil være synlig gennem beplantning fra Esbjerg 
Musikhus i vinterhalvåret, hvor træerne er løvfæl-

det. Der vil sandsynligvis være steder fra byen, hvor 
møllernes rotor ses delvist over elementer i bystruk-
turen eller langs gader mod projektområdet, men 
dette vurderes ikke at have væsentlig betydning for 
den visuelle påvirkning.

FANØ - NORDBY OG SØNDERHO
På baggrund af visualiseringer og rekognoscering 
vurderes det, at de nye møller vil være synlige fra 
byområderne ved Nordby og Sønderho, primært fra 
de centrale havneområder og Nordby havnefront 
samt over marskområdet i den nordøstlige udkant 
af Sønderho. I forhold til udsynet over store åbne 
vandfl ader vil møllerne virke store og markante her-
fra. Der vil desuden være strækninger langs vest-
kysten og østkysten med mulighed for udsyn til 
møllerne.
 
VADEHAVET
De nye møller vil have en væsentlig synlighed langs 
størstedelen af Vadehavskysten omkring Esbjerg og 
fra Fanø og vurderes at være synlige i klart vejr så 
langt væk som fra Mandø på ca. 17 km afstand.
 
På baggrund af visualiseringerne vurderes det dog, 
at opstillingen af møllerne ikke vil ændre radikalt 
på oplevelsen af kystlandskabet, da kystområdet 
omkring Esbjerg er allerede i dag præget af væsen-
tlige tekniske anlæg. Udstrækningen af de tekniske 
anlæg virker for projektet dog væsentligt større 
fra visse standpunkter (eksempelvis fra standpunkt 
M17 og F20).

På den baggrund vurderes det, at opstillingsforslag-
et tager tilstrækkelige hensyn til de særlige landska-
belige problemstillinger omkring kystnærhedszonen 
og til Vadehavets status som udpeget nationalpark 
og internationalt fuglebeskyttelsesområde, Bilag 
4-arter (EF og Ramsar).

ØVRIGE LANDSKABER OG SÆRLIGE 
LANDSKABSBINDINGER
Fra landskaberne øst for projektområdet samt fra 
gestbyer som Store Darum, Sneum og Vilslev,  vur-
deres de nye møller at have en markant synlighed 
ud over det fl ade kystlandskab. Fra det nærmeste 
naturområde, Halen på Fanø, hvor der er åbent 
udsyn mod mølleområdet fra den anden side af Va-
dehavet, vil de nye møller opleves som markante 
elementer i landskabet. Det samme gælder for ud-
sigten fra Skallingen, hvorfra de nye møller vil frem-
stå tydelige henover Fanøs nordspids i samspil med 
tekniske anlæg på Esbjerg Havn og fra de fl ade, 
åbne eng- og marskområder mod nordøst langs 
Novdrup Bæk. Fra området vil møllerne være delvist 
synlige henover beplantninger og mindre bebyg-
gelsesstrukturer i mellem- og baggrunden. 

Fra bakkeøerne omkring Esbjerg vil møllerne 
være delvist synlig i horisonten. Sammen med Es-
bjergværkets skorsten, vil møllerne kunne ses som 
nye pejlemærker i landskabsbilledet. 
På den forholdsvis lange afstand er møllerne i visuelt 
sammenspil med Esbjergværket, som allerede 
præger horisonten og møllerne vurderes derfor, fra 
de fl este standpunkter, ikke at have nogen væsent-
lig landskabelig betydning, da det udstrakte kyst-
landskabs skala har en stor robusthed overfor nye 
større elementer.

KIRKER OG FORTIDSMINDER
Ved Esbjerg, og også i området omkring Måde 
fi ndes fl ere kulturhistoriske spor fra både den yngre 
jernalder og den ældre bronzealder. Dette indbefat-
ter gravhøje i og omkring opstillingsområdet, jord 
og stendiger samt en lang række by- og landsby-
kirker.  
Fem kirker ligger indenfor projektets nærzone. In-
gen af disse kirker vurderes væsentlig visuelt påvir-
ket af forsøgsmøllerne. Fra mellemzonen vil Sneum 
Kirke, der ligger solitært i det fl ade landskab, kunne 
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opleves i samspil med møllerne uden dog at blive 
visuelt domineret heraf.

BEVARINGSVÆRDIGE KULTURMILJØER
Tæt op ad mølleområdet fi ndes 5 udpegninger af 
særlige kulturhistoriske miljøer i det åbne land. Den 
nærmeste udpegning dækker et større område af 
landsbyer samt bebyggelse langs Vadehavet syd 
for Esbjerg, herunder bl.a. Novrup, Krogsgård og 
Krogsgård Mark, som grænser direkte op til møl-
leområdet, samt Tjæreborg Sønderby længere mod 
øst. Ligeledes er Rindbysletten og Grønningen på 
Fanø udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer. 

Generelt kan der inden for kulturbeskyttelsesom-
råderne kun planlægges for nyanlæg af ganske 
ubetydeligt omfang og kun såfremt beskyttelsesin-
teresserne ikke tilsidesættes. Den eksisterende møl-
leopstilling, som i dette tilfælde skal erstatte færre 
men større møller på samme opstillingsområde, er 
oprindeligt placeret inden for strandbeskyttelseslin-
jen ved Måde. Til trods for dette vil påvirkningen af 
kulturmiljøerne i nærområdet øges ved opstilling af 
nye større møller. De større møllers langsommere 
rotation vil give en mere visuel rolig landskabelig 
situation.

ARKÆOLOGI
Esbjerg Museum - Sydvestjysk Museer er blevet 
informeret om projektforslaget og har oplyst, at 
møllerne ikke kommer i konfl ikt med registrerede 
fortidsminder. Den vestligste mølle er dog placeret 
forholdsvist tæt på et fi skegærde og fundstedet for 
en fl intøkse. Sydvestjysk Museer anbefaler derfor, 
at der snarest muligt efter projektets vedtagelse og 
efter aftale med bygherre gennemføres en arkæol-
ogisk forundersøgelse i henhold til museumsloven.

Yderligere oplyser Kulturstyrrelsen, at der i området, 
hvor projektets meteorologimast opstillet på søterri-
toriet, er fortidsmindeinteresser, som er beskyttet af 
museumslovens §29g. Der skal derfor udarbejdes en 

marinearkæologisk forundersøgelse af de berørte 
dele af havbunden forud for anlægsarbejdet.

REKREATIVE OMRÅDER
Møllerne vil være synlige fra punkter med udsigt i 
det stigende terræn på Esbjerg Bakkeø mod nor-
døst, samt fra længere kyststrækninger på Fanø, 
der i blandt naturområdet Halen. Det vurderes dog, 
at møllerne samtidig opleves i et enkelt, roligt op-
stillingsmønster i en harmonisk sammenhæng med 
de eksisterende tekniske anlæg, og at møllernes 
synlighed derfor ikke vil have en større negativ be-
tydning for oplevelsen af disse rekreative områder.

Fra Halen, som ligger 3,9 km fra opstillingsområdet, 
virker de 4 nye møller dominerende i forhold til de 
øvrige tekniske anlæg, kystlandskabet og den lavt-
liggende horisontlinje.  Til gengæld har opstillingen 
med færre møller, set i forhold til de eksisterende 
nedtagningsmøller, et mere roligt og klart visuelt 
udtryk fra udfl ugtsmålet. 

TEKNISKE ANLÆG
De nye møller opleves i en vellykket skalamæs-
sig sammenhæng med den store skorsten på Es-
bjergværket, der ligesom møllerne er synlige på 
store afstande i de omgivende landskaber. De nye 
møller vil generelt fremstå i en god skalamæssig 
sammenhæng med de eksisterende tekniske an-
læg. Møllernes forhold til de enkelte tekniske an-
læg fremgår af visualiseringerne i de tilfælde, hvor 
større anlæg ses i samspil med møllene.
Yderligere vil møllerne fra den sydlige del af Fanøs 
østkyst, i kraft af deres størrelse, kunne komme til at 
spille op mod de tekniske anlæg ved Esbjerg Havn, 
men opleves som to adskilte anlæg set herfra. 

NAVHØJDER OG HARMONIFORHOLD
Terrænhøjden er stort set den samme for samtlige 
møller. For eksempel 1 er møllernes navhøjde 120 
m, og for eksempel 2 varierer den fra 100 - 120 m, 
hvor også rotoren er forskellig for hver af de fi re 

møller. Dette vil få betydning for harmoniforholdet 
mellem rotor og navhøjde. Harmoniforholdene er 
herunder vurderet for de to eksempler.

For eksempel 1 gælder det, at møllerne alle har den 
samme rotordiameter på 160 meter og navhøjde på 
120 meter. Formålet hermed er at vise maksimal-
højden for anlægget på 200 meter og dermed vise 
møllernes maksimale synlighed i landskabet. Op-
stillingen fremstår pga. sin ensartethed, ordnet og 
harmonisk til trods for, at harmoniforholdet mellem 
navhøjde og møllevinger på 1:1,3 ikke ligger inden-
for de generelle anbefalinger i ”Store vindmøller i 
det åbne land”. (Ref./3.7/1)

For møllerne i eksempel 2 gælder det, at møllernes 
rotordiameter vil variere mellem 120 og 160 meter. 
og navhøjden 100 - 120 meter. Udgangspunktet er 
at vise den størst mulige variation møllerne imellem. 
Opstillingen vil virke mindre ordnet og harmonisk 
end eksempel 1. Ligeledes vil harmoniforholdet på 
1:1 og 1:1,3 ligge udenfor de generelle anbefalin-
ger, som gives i rapporten ”Store vindmøller i det 
åbne land”. (Ref./3.7/2)
 
Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter vur-
deres her at have det mest harmoniske udtryk om-
kring 1:1,1 eller 1:1,2 (se vindmøllecirkulæret). 
Opstillingen på kysten bag lossepladsens græs-
beklædte høje medfører fra fl ere standpunkter, at 
de nederste dele af mølletårnet vil være skjult, og 
derfor vil harmoniforholdet være visuelt ændret fra 
fl ere betragtningspunkter mod nord og nordøst. 

DE STØRRE TRAFIKRUTER
Fra fl ere steder langs Rute 124 – ved ankomst 
til Esbjerg fra Ribe i sydøst – vil de nye møller 
være tydeligt synlige og have en væsentlig visuel 
påvirkning i forhold til oplevelsen af landskabet. 
Møllernes enkle opstilling er dog letopfattelig og 
samtidig opleves møllerne i en god skalamæssig 
balance med det tekniske anlæg på Esbjerg 
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Havn. Projektforslagene vil også være synlige fra 
Motorvej E20 frem mod Esbjerg, men her vurderes 
påvirkningen af landskabet dog ikke at have 
væsentlig betydning, da beplantningen omkring 
motorvejsforløbet og det varierede terræn langs 
det sidste stykke af motorvejen ind mod Esbjerg 
by, helt eller delvist skjuler møllerne. Møllerne vil 
formodentlig kunne ses i kørselsretningen på større 
dele af strækningen, men i de fl este tilfælde vil blot 
et par af møllerne ses ad gangen.

FORSKEL PÅ PROJEKTFORSLAG OG     
0-ALTERNATIV
Overordnet vurderes forskellen på projektforslagets 
to eksempler i forhold til påvirkningen af landskabet 
som meget lille. Projektforslaget vil generelt øge den 
visuelle påvirkning i det omgivende landskab betyde-
ligt i forhold til 0-alternativet. Til gengæld vil projekt-
forslaget særligt i nærzonen medvirke til at skabe et 
væsentligt mere ordnet og roligt landskabsbillede på 
grund af den store indbyrdes afstand møllerne imel-
lem og de større møllers langsommere rotation.
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4. Påvirkning ved naboer

I det følgende afsnit vurderes påvirkningen ved 
ejendomme, som vil blive naboer til de nye vind-
møller ved gennemførelse af projektet.
Vurdering af visuelle forhold baserer sig på rekog-
noscering og visualiseringer. 
Støj- og skyggeforhold er belyst på grundlag af be-
regninger, som viser den forventede påvirkning ved 
hver enkelt nabo.

4.1 AFSTANDE OG VISUELLE 
FORHOLD

AFSTAND MELLEM MØLLER OG BOLIGER
Vindmøllecirkulæret fastlægger, at afstanden mel-
lem vindmøller og nærmeste nabobeboelse skal 
være minimum fi re gange totalhøjden for vindmøl-
lerne. Det betyder, at afstanden til naboboliger skal 
være mindst 800 meter for hovedforslaget. 
Afstandskravet er ikke opfyldt for naboerne X (Må-
devej 63), Y (Mådevej 89) og Z (Mådevej 115), som 
kan ses på kortet over forventede nedlagte ejen-
domme. Ejendommene nedlægges derved som be-
boelse (Kort 4.1.1). 

VISUEL PÅVIRKNING
For at vurdere møllernes visuelle påvirkning ved 
de nærmeste naboejendomme til møllerne, er det 
undersøgt, hvordan ejendommene er retningsori-
enterede i forhold til vindmøllerne samt, om der er 
afskærmende elementer som bygninger, træer eller 
andet mellem beboelsen og vindmøllerne. 
Generelt gælder det, at en bygning, et læhegn el-
ler lignende i omkring 6 meters højde, placeret in-
denfor en afstand af 18 meter, vil kunne skærme 
for udsynet til en vindmølle på 200 meters højde 
på en afstand over 800 meter. Skal dette gøre sig 
gældende, er det dog forudsat, at vindmøllen og 

betragteren er placeret i samme terrænkote (øjen-
højde = 1,7 m).

Landskabet ved mølleområdet i Måde er påvirket af 
vestenvinden. En stor del af naboejendommene har 
derfor læhegn orienteret mod vest og syd samt i 
skel, som kan virke afskærmende for udsynet fra 
beboelserne. De fl este naboer vil dog - i større eller 
mindre grad - kunne se møllerne på eller omkring 
ejendommen. 
Det samme gælder det nærliggende boligområde 
i Gammelby, hvorfra beplantning og/eller bebyg-
gelse vil virke skærmende for udsynet mod mølle-
området. Fra området opleves opstillingen vinkelret 
på og afstanden møllerne imellem opleves derfor 
størst. Møllerne opleves enkelt eller parvist fra om-
rådet og virker derved knap så dominerende. For 
fl ere naboer vil stort set hele ejendommen være af-
dækket fra direkte udsyn mod møllerne, men møl-
lerne vil opleves sammen med de fl este ejendomme 
i området. 

Den visuelle påvirkning er baseret på kortanalyse og 
rekognoscering for et udvalgt antal naboer i områ-
det. Der er ikke foretaget visualiseringer for samt-
lige naboer, og vurderingen giver derfor et overord-
net billede af den samlede visuelle påvirkning ved 
naboer, som situationen omkring den enkelte ejen-
dom kan forholdes til. 

0-ALTERNATIV
Ved 0-alternativet vil de 14 eksisterende møller blive 
stående en årrække endnu og have en visuel påvirk-
ning ved naboerne, som svarer til situationen i dag.
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KORT 4.1.1 
Forventede nedlagte ejendomme 
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KORT 4.1.2 
Nærmeste naboer 
1:20.000
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Forhold mellem decibel og kendte støjsituationer
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4.2  STØJNIVEAU

STØJ OG VIBRATIONER I ANLÆGSFASEN
I anlægsfasen vil trafi k- og støjbelastningen for 
området være som for en mellemstor byggeplads. 
Støjen kommer primært fra tung trafi k, gravning, 
betonstøbning og kraner. I forbindelse med even-
tuel pælefundering af fundamenter, kan der i 
nærområdet kortvarigt forekomme støjgener og, 
særligt på våd eller blød jord, vibrationer i en vis 
afstand fra projektet. Bliver det nødvendigt med 
pælefundering af fundamenter ud fra en nærmere 
undersøgelse af funderingsforholdene, vil der blive 
foretaget en konkret vurdering for de berørte na-
boer med henblik på, at funderingen kan udføres 
med størst mulig hensyntagen dertil. På grund af 
afstanden forventes eventuelle vibrationer i den for-
bindelse ikke at give gener hos naboer. 

DRIFTSFASEN
De lovmæssige krav til støj og -beregninger fra 
vindmøller er nærmere behandlet i afsnit 1.7. For 
beboelserne A, B, D, E, F,G,H og I, se kort 4.1.2. I 
landzone betyder reglerne, at vindmøllerne ikke må 
støje mere end 44 dB(A) ved 8 m/s og 42 dB(A) ved 
6 m/s ved nærmeste nabos udendørs opholdsareal.
Områder, der er udlagt til støjfølsom arealanvendel-
se, er underlagt skærpede støjkrav, som betyder, at 
vindmøllerne ikke må støje mere end 39 dB(A) ved 
8 m/s og 37 dB(A) ved 6 m/s. Boliger vist med C på 
kortet 4.1.2 er underlagt disse skærpede støjkrav, 
da området er udlagt som boligområde i den gæl-
dende kommuneplan.

Det er væsentligt, at man allerede i planlægnings-
processen har mulighed for at give præcise vurderin-
ger af den fremtidige støjbelastning fra et vindmøl-
leprojekt. Derfor skal der, når møllerne anmeldes til 
miljøkontoret i Esbjerg, udarbejdes foreløbige støj-
beregninger ud fra beregnede/forventede støjtal på 
møllerne, som viser den forventede støjbelastning 

Det er muligt at dæmpe støjen ved blandt andet 
at nedsætte vindmøllernes omdrejningshastighed. 
Det har dog konsekvens for produktionen, idet en 
justering til lavere omdrejningshastighed medfører 
en mindre produktion.

Det beregnede - eller det målte - støjniveau for en 
vindmølle fortæller ikke alt om, hvor generende  
støjen kan være. 
Skaber møllen eksempelvis en tydelig hørbar tone, 
en såkaldt ’rentone’, vil den normalt være meget 
generende, og støjberegningen tillægges så yderli-
gere 5 dB(A) for den pågældende mølle.
Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger 
også af baggrundsstøjens niveau. Selv om støjen 
fra en vindmølle stiger med stigende vindhastighed, 
vil baggrundsstøjen som regel ’overdøve’ støjen fra 
vindmøllen, når vindhastigheden kommer op i inter-
vallet mellem 8 – 12 m/s. Det svarer til frisk til hård 
vind. Baggrundsstøjen afhænger dog af, om der er 
mange elementer – som for eksempel beplantning 
– i området, som medvirker til at skabe vindstøj, og 
i meget åbne og nøgne områder kan forholdene 
være anderledes.  

BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER OG
METODE
Beregningerne bliver udført af Siemens Wind Power 
og foretages efter retningslinierne i Støjbekendt-
gørelsen (Ref /4.2/1). Støjberegningerne bliver ud-
ført i beregningsprogrammet Wind-PRO 2 version 
2.6.0.232 aug. 2008 eller senere version, som er 
udviklet af EMD, Energi- og Miljødata, og godkendt 
af Miljøstyrelsen til beregning af støj fra vindmøller.

BEREGNEDE STØJNIVEAUER
Siemens Wind Power har udarbejdet estimerede 
støjberegninger, som viser den forventede støjbe-
lastning ved nærmeste naboer, når forsøgsmøllerne 
sættes i drift.

ved nærmeste naboer, når møllerne sættes i drift. 
Da der er tale om beregnede/forventede støjtal, skal 
der efterfølgende laves støjmålinger på den enkelte 
mølle. Herefter kan derudføres endelige støjbereg-
ninger som skal vise, om støjkravene overholdes. 
Støjniveauet afhænger af afstanden til vindmøl-
lerne, men også af klimatiske forhold som vindens 
retning og hastighed, temperatur, lufttryk og luft-
fugtighed, samt tekniske forhold ved vindmøllen. 
Flere forskellige forhold kan derfor have betydning 
for de beregnede støjniveauer, og derfor foretages 
støjberegninger på grundlag af støjbekendtgørel-
sen, som indeholder et nøje defi neret regelsæt for, 
hvordan beregningerne skal udføres. 
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KORT 4.2.1 
Støjisolinjekort, der viser udbredel-
sen af støj fra de 4 forsøgsvindmøller 
ved en vindhastighed på 8 m/s.
Den blå cirkel viser en støjudbredelse 
på 39 dB og rød cirkel viser en støj-
udbredelse på 44 dB
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af infralyd og lavfrekvent støj, se i øvrigt afsnit 6.8 
om Andre forhold.

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER
Støj fra en moderne vindmølle kommer fra vin-
gerne, hvorimod maskinstøj ikke regnes som et 
problem. På baggrund af hidtidige erfaringer og 
udvikling af nye, støjreducerende komponenter i 
moderne mølletyper forventes det ikke, at de fakti-
ske støjforhold vil overskride de på forhånd bereg-
nede støjniveauer.  

Bliver det efter møllernes opstilling konstateret, at 
de alligevel ikke overholder de fastsatte støjkrav, 
kan kildestøjen dæmpes yderligere ved at regulere 
møllernes omdrejningshastighed. Dette vil dog også 
medføre en nedsat produktion.
Alternativt kan udskiftning af komponenter i møl-
len være med til at reducere støjniveauet, så støj-
krav kan overholdes.

Hvis det viser sig, at vindmøllen støjer mere end det 
tilladelige, kan kommunen kræve den standset ind-
til møllen kan overholde støjkravene. 

(Ref./4.2/2)

KUMULATIVE EFFEKTER
Der fi ndes fl ere andre støjende anlæg i nærheden 
af mølleområdet, der ligesom vindmølleopstillin-
gerne har betydning for støjniveauet i forhold til 
beboelsesområderne. Der forekommer støj fra det 
nærliggende industriområde bl.a. fra skydebanen 
beliggende umiddelbart øst for mølleområdet.
Generelt stiller lovgivningen kun krav til støjbidra-
get fra den enkelte lydkilde og ikke til eventuelle 
samlede, kumulative påvirkninger, da sådanne be-
regninger anses for at være yderst komplekse og 
uoverskuelige og derfor reelt set er teknisk umulige 
at gennemføre. 
Det vurderes, at den samlede støjpåvirkning i om-
rådet omkring Måde næppe vil forøges som følge 
af projektforslaget, da den samlede støjpåvirkning 
vurderes til ikke at være væsentlig forskellig fra den 
nutidige støjpåvirkning fra de 14 eksisterende møl-
ler i området, som nedtages i takt med projektets 
gennemførelse.

INFRALYD
Infralyd er lyd med frekvenser under 20 Hz, og der-
med lyd under det hørbare for mennesker. 
Menneskets øre er generelt ikke ret følsomt over-
for dybe toner, og undersøgelser har vist, at infralyd 
skal have en styrke på 80 – 125 dB for at kunne op-
fattes af mennesker. Det antages dog, at 2 – 3 % af 
befolkningen er særligt følsomme og kan høre lyde, 
som ligger 10 dB under den normale høretærskel.

LAVFREKVENT STØJ
Hørbar lavfrekvent lyd ligger mellem 20 og 160 Hz. 
Vurdering af eventuelle gener fra lavfrekvent støj 
er mere kompliceret, idet undersøgelser fortsat er 
under udarbejdelse. Foreløbige resultater giver dog 
ikke grund til at frygte øget lavfrekvent støj fra nye, 
større mølletyper. 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de gældende 
grænseværdier for støj fra vindmøller er tilstrække-
lige til at forhindre eventuelle særlige gener i form 

Da der er tale om forsøgsvindmøller, kan eksakte 
støjberegninger ikke udføres, og der skal derfor ta-
ges forbehold for de estimerede tal.

På kort 4.2.1 er beregnet et støjisolinjekort, der vi-
ser støjudbredelsen ved 8 m/s. I tabel 4.2.1 er ind-
skrevet de beregnede støjværdier målt forskellige 
steder ved de enkelte ejendomme, som angivet på 
kort 4.1.2.

Som det fremgår af beregningerne, er støjkravene 
for samtlige ejendomme overholdt. Dette betyder, 
at møllerne for nabo A,B,D,E,F,G,H,I ikke støjer 
mere end 44 dB(A) ved 8 m/s og 42 dB(A) ved 6 m/s 
samt, at møllerne i det støjfølsomme beboelsesom-
råde C ikke støjer mere end de tilladte 39 dB(A) ved 
8 m/s og 37 dB(A) ved 6 m/s.

0-ALTERNATIV
Ved 0-alternativet vil de 14 eksisterende møller i 
nogle år endnu medføre støjpåvirkninger i et om-
fang svarende til det nutidige niveau. Støjberegnin-
ger for de eksisterende møller kan ses i tabel 4.3.1.

Generelt vil ældre mølletyper forårsage øgede støj-
påvirkninger over tid, da komponentstøj fra ældre, 
mindre møller ofte vil øges pga. slid. Kildestøjen 
fra nye mølletyper stammer i mindre omfang fra 
komponentstøj, da man med ny teknologi og iso-
lering har reduceret komponentstøjen i nye møller 
væsentligt. Øgede støjgener pga. slid er således 
også reduceret væsentligt for dette projektforslag, 
hvorfor de beregnede støjniveauer efter en årrække 
fortsat kan forventes at være gældende. 
Ældre møller kan - selvom møllen ikke er i drift - 
støje, fordi møllehuset vil stå og dreje i forhold til 
vinden, og friktionen mellem de forskellige mølle-
dele kan opleves som en kraftig skarp lyd. For nye 
mølletyper er denne støj elimineret, da møllen er 
designet med pitch-regulering, så den ikke bevæger 
sig, når den er ude af drift.



137

4. Påvirkning ved naboer

FORSØGSVINDMØLLER VED ESBJERG - MILJØRAPPORT, MARTS 2010

Nabo      Projektforslag               Projektforslag             0-Alternativ                 0-Alternativ             
                            6 m/s                         8 m/s                           6 m/s                      8 m/s          

4.3  SKYGGEKAST

Skyggekast er genevirkningen fra roterende vind-
møllevinger, der kaster en skygge, som passerer 
henover et opholdsareal. Med 3 vinger og en rotor-
hastighed på eksempelvis 10 omdrejninger pr minut 
svarer dette til, at en skygge passerer forbi hver 2. 
sekund. Genen vil typisk være størst inde i boligen, 
men den er også generende, hvis den falder på 
udendørs opholdsarealer. 
Genernes omfang afhænger - udover sol og vind 
- især af antallet af møller i en gruppe og deres 
retningsorientering i forhold til nabobeboelserne, 
samt af de topografi ske forhold og af møllernes ro-
tordiameter.

BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER OG ME-
TODE
Der fi ndes ingen lovgivningsmæssige krav til re-
gulering af skyggekastforhold, men Miljøministeriet 
anbefaler, at vindmøller ikke påfører nabobeboelser 
mere end 10 timers såkaldt reel skyggetid årligt. 

I beregningerne skelnes der mellem ’værste tilfæl-
de’ og ’reel værdi’. 
’Værste tilfælde’ svarer til det antal timer, der - ud 
fra en rent geometrisk betragtning - maksimalt kan 
være skyggekast; det vil sige det antal timer, hvor 
solen står bag ved møllens rotor. 
For at der kan ske skyggekast, kræver det imidlertid, 
at solen skinner, og det ikke er overskyet. Samtidig 
har vindretningen også stor betydning, idet rotoren 
skal være vendt mod (eller ’med ryggen’ til) solen 
for at kaste skygger i et større område. Endelig 
kræves det, at det ikke er vindstille, for at møllen 
er i drift og vingerne roterer. Alt dette medvirker til 
at reducere det reelle antal af timer med skyggekast 
væsentligt. 

Den reelle værdi beregnes ved at sammenholde 
beregninger for værste tilfælde med normtal for 

A                  35,6                          39,0 32,0  33,9                        

Aa 35,6 39,0 32,0  33,9  

B       35,8                39,3    32,4  32,5            

Ba      35,9          39,2  34,5  34,4          

C      35,5          39,0  32,7  34,8             

Ca       35,5         39,0 33,0  34,8            

Cb      35,5         38,7 32,8  34,0            

Cc  35,4             38,9 33,0  34,9             

Cd      35,4         38,9 32,5  34,5             

Ce       35,5          39,0 32,9  34,7             

Cf       35,2          39,0 32,1  34,6

D       33,5 41,1 31,0  36,6            

Da       37,8          41,1 34,6  36,6          

Db       37,7          37,0 34,6  32,5             

E       36,2          39,6 33,6              35,5

Ea       36,2          39,6 33,6            35,5

F       35,3          38,7 32,9  32,9           

Fa       35,2          38,7 34,7  34,7             

G       35,1          38,6 32,8  34,6             

H       33,8          37,3 31,3  32,9           

Ha       33,9          37,4 31,5  33,0            

I       33,5          37,1 31,0  32,5          

Ia       33,5           37,1 31,1  32,6            

TABEL 4.2.1 
Oversigt over beregnet støjtal
(dB(A))



A                  6:31                          0:00 

Aa 6:28 0:00  

B       5:29                0:00                

Ba      5:26          0:01            

C      1:03          0:00            

Ca       0:54         0:00            

Cb      1:05         0:00            

Cc  0:33             0:00             

Cd      2:39         0:00             

Ce       1:41          0:00             

Cf       0:58          0:00                 

Cg       1:09          0:00                

D       6:06          0:05           

Da       6:21          0:07             

E       1:42          0:00             

Ea       1:39          0:00            

F       1:17          0:00            

Fa       1:24          0:00             

G       1:27          0:00             

H       2:38          0:00            

Ha       2:42          0:00             

I       2:19          0:00           

Ia       2:22           0:00             

Nabo     Projektforslag              0-Alternativ
                           Eks. 1                       

KORT 4.3.1
Kort over beregnet maximal skyggekast for 
Hovedforslaget Eks. 1
1:25.000

TABEL 4.3.1
Oversigt over beregnet skyggekast
( timer:minutter pr. år )
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begynder at ’tælle’. I Tyskland benyttes tre grader, 
idet dels solens manglende skarphed, dels bundbe-
voksning gør, at effekten i skyggekastet, skiftet mel-
lem lys og skygge, opfattes som uproblematisk med 
en solhøjde under tre grader. I beregningerne er det 
forudsat, at solen står over tre grader.

BEREGNET SKYGGEKAST
Tabel 4.3.1 viser beregninger for det reelle antal ti-
mer pr. år, hvor skyggekast vil forekomme. Der er 
ikke taget hensyn til, om der er bevoksning eller an-
det mellem møllen og beboelsesejendom, som vil 
medvirke til at reducere belastningen yderligere.
Hvis fl ere møller giver skyggekast ved en nabo på 
forskellige tidspunkter, er det det samlede antal (re-
elle) timer med skyggekast, der er angivet her. 

Retningslinierne fra Miljø- og Energiministeriet for 
gener fra skyggekast er overholdt i forslaget, idet 
ingen naboer ifølge beregningerne belastes med 
mere end 10 timer årlige reelle skyggetimer.

AFVÆRGEFORANSTALTNING FOR 
SKYGGEKAST
Hvis skyggekast giver gener, der er uacceptabelt 
høje, kan der installeres et softwareprogram i de 
vindmøller, som giver generne. Det drejer sig om et 
såkaldt miljøstop, som gør møllen i stand til selv at 
afbryde driften, når retningslinierne for maksimalt 
antal skyggetimer er nået.

Hermed kan retningslinierne om maksimalt 10 ti-
mers skyggekast overholdes, hvis en efterfølgende 
fysisk måling bekræfter overskridelserne. Miljøcen-
ter Odense kan i VVM-tilladelsen stille krav om, at 
programmet bliver installeret.
Stop af vindmøllerne i perioder med generende 
skyggekast ved naboer vil give et mindre produk-
tionstab.
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0-ALTERNATIV
Skyggetallene for 0-alternativet er hos de fl este na-
boer 0:00 timer om året. Højeste skyggekasttal er 
for nabo D, som maksimalt vil modtage skyggekast 
7 minutter om året.
0-alternativet vil i forhold til projektforslaget der-
for påvirke naboerne langt mindre i forhold til 
skyggekasttimer. (Ref./4.3/1)

4.4 REFLEKSER

Vindmøllernes refl eksion af sollys - især fra mølle-
vingerne - er et fænomen, som under særlige 
vejrforhold kan være et problem for naboer til 
vind-møller. Refl eksionen opstår især ved visse kom-
binationer af nedbør og sollys. 
Da vindmøllevinger skal have en glat overfl ade for 
at producere optimalt og for at afvise snavs, kan 
dette medføre fl ader, som kan give refl eksioner. 
Problemet er minimeret gennem overfl adebehand-
linger til meget lave glanstal under 30, der med de 
nuværende metoder er det nærmeste, man kan 
komme en antirefl eksbehandling. I løbet af møllens 
første leveår halveres refl eksvirkningen, fordi over-
fl aden bliver mere mat.
Moderne møllevingers udformning med krumme 
overfl ader gør desuden, at eventuelle refl ekser spre-
des jævnt i vilkårlige retninger.
Refl ekser fra de nye møller forventes dermed ikke at 
give væsentlige gener.

0-ALTERNATIVET
De eksisterende møller har mindre krumme vinger, 
hvilket gør, at refl ekser ikke spredes tilsvarende. Til 
gengæld forventes vingerne at være blevet mere 
matte med tiden pga. vejrpåvirkninger. 
Samlet vurderes refl eksgener fra de eksisterende 
vindmøller at være størst, da vingernes udformning 
ikke mindsker spredning af evt. lys fra refl ekser. 

(Ref./4.4/1)

fremherskende vindretninger, antallet af soltimer 
og driftstimer i løbet af et år. Danmarks Meteorolo-
giske Instituts landstal for soltimer benyttes her som 
baggrund for beregning af de reelle værdier. 
Da der er tale om normtal, er beregningerne af 
reel værdi derfor et udtryk for det forventede antal 
timer med skyggekast set i gennemsnit over en år-
række. I et år med særlige meteorologiske forhold 
kan der derfor godt forekomme væsentlig fl ere eller 
væsentlig færre timer med skyggekast end det be-
regnede.

Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt, også 
tidspunktet spiller ind. Eksempelvis vil skyggekast 
tidligt om morgenen være uden betydning for nogle, 
mens eftermiddagssolen, hvor man måske sidder på 
terrassen og nyder vejret, er kritisk for mange – især 
i sommermånederne. Typisk vil de fl este timer med 
skyggekast afvikles i løbet af vinterhalvåret, hvor 
solen står lavt på himlen, hvorimod omfanget er 
væsentligt mindre i sommerhalvåret.
Der er beregnet skyggelinjer, der viser, hvordan de 
karakteristiske linier dannes af primært den lavt-
stående sol morgen og aften. Kortene giver over-
blik over, hvor de udsatte områder ligger, samt hvor 
tæt naboerne ligger på ’grænseværdierne’, se kort 
4.3.1.

Der er udarbejdet skyggeberegninger for forslaget 
med møllestørrelser med totalhøjde 200 m, navhøjde 
120 m og rotordiameter 160 m. Beregningerne er 
udført i programmet WindPRO 2.6.0.232 aug 2008 
SHADOW i henhold til retningslinierne i Vejledning 
om planlægning for og zonetilladelse til opstilling 
af vindmøller.
 
Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer 
vendt mod vindmøllerne. Alle beregninger er her 
foretaget for et areal på 10 x 15 m vendt mod vin-
dmøllerne. 
En kritisk forudsætning ved skyggekast er, hvor højt 
solen skal op i forhold til horisontlinien, før man 
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4.5 SAMLET VURDERING

AFSTANDSKRAV
Møllerne overholder de påbudte afstande til nær-
meste nabobeboelse på minimum fi re gange møl-
lens totalhøjde.

VISUEL PÅVIRKNING
Fra størstedelen af naboerne omkring projektområ-
det vil det - i større eller mindre grad - være muligt 
at se møllerne ved den enkelte bolig. Møllernes ska-
la virker meget dominerende fra nærmeste naboer. 
Fra boligkvarteret i Gammelby opleves opstillingen 
ortogonalt på og afstanden møllerne imellem op-
leves derfor størst. Fra boligkvarteret opleves møl-
lerne derved oftest enkeltvis, hvilket gør møllernes 
visuelle påvirkning mindre. Yderligere vil fl ere nabo-
er i nærområdet være delvist afskærmet for udsyn 
mod møllerne i vest hvor, der fi ndes læhegn som 
visuelt afskærmer.

STØJPÅVIRKNING
I forhold til de estimerede støjberegninger vil for-
søgsvindmøllerne kunne overholde de gældende 
støjkrav. Disse beregninger skal tages med forbe-
hold, da der ikke kan udføres nøjagtige støjbereg-
ninger ved forsøgsvindmøller. Mere præcise støjdata 
vil blive udført, når møllerne er færdigudviklede.

SKYGGEKAST
Retningslinierne for gener fra skyggekast er over-
holdt i forslaget, idet ingen naboer ifølge beregnin-
gerne belastes med mere end 10 timer årlige reelle 
skyggetimer.

Kommunen har det overordnede miljøtilsyn og 
såfremt kravene med de 10 timer overskrides, har 
kommunen mulighed for at kræve miljøstop.

REFLEKSER
Refl eksgener fra de nye vindmøller vurderes ikke at 
være et problem.

(Ref./4.1/4)
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I det følgende gennemgås de øvrige miljømæssige 
hensyn og mulige konsekvenser, herunder de natur- 
og beskyttelsesinteresser, der fi ndes i og omkring 
området. Der er foretaget fagkyndig besigtigelse af 
området og indhentet oplysninger fra diverse kilder, 
herunder myndigheder med kendskab til området.

Ved beregningen af projektets produktion er den 
forventede produktion for de nedtagne møller i de-
res restlevetid op til 20 år modregnet, på årsbasis og 
gennem projektets forventede 20-årige levetid.

De forventede sparede udledninger ved projektet på 
årsbasis og gennem dets levetid (Tabel 5.1). Tallene 
kan i realiteten blive lidt lavere eftersom de store 
møller opsættes i etaper.

5.2  RESSOURCER OG AFFALD

Livscyklusanalyser af vindmøller viser, at energiba-
lancen ved vindkraft er særdeles god. Afhængigt af 
mølletype og lokale vindforhold kan en mølle pro-
ducere den energimængde, der svarer til, hvad der 
medgår til produktion, vedligeholdelse og nedtag-
ning af møllen i løbet af 3 – 7 måneder. I løbet af 
en vindmølles levetid på ca. 20 år kan en vindmølle 
producere 35-100 gange den energi der er brugt til 
fremstille den (Ref./5.2/). 

Forbruget til ressourcer ud over materialer til møl-
lerne selv er beskedent og består primært af sand 
og grus til veje og fundamenter, samt cement og 
jern til armering. 

En del af projektet med forsøgsmøllerne kan gå ud 
på at teste forskellige fundamenttyper. Til et typisk 
pladefundament bruges ca. 400 m3 armeret beton. 
En betydelig del vil kunne genanvendes efter afvik-
ling af anlægget.

Efter idriftsættelse vil alt overskydende materiale 
og udstyr, der ikke er nødvendigt for vindmøllernes 
drift eller det øvrige beskrevne anlæg, blive ryddet 
og fjernet. Den store arbejdsplads ved mølle 2 vil 
blive anvendt til oplag af måleudstyr m.m. Øvrigt 
affald fjernes og bortskaffes i henhold til gældende 
lovgivning.

5.1 LUFTFORURENING OG  
      KLIMA

Vind er en vedvarende energikilde, og udnyttelsen 
af vindenergi til produktion af elektricitet er forbun-
det med betydelige miljømæssige fordele. Elektricitet 
produceret på kraft- og kraftvarmeværker ved af-
brænding af fossile brændsler som kul, olie og na-
turgas er forbundet med udledning af drivhus-gassen 
CO2, der er medvirkende til den globale opvarmning, 
samt udledninger af luftforurenende stoffer som SO2 
og NOx, der bl.a. medvirker til forsuring og eutrofi e-
ring af naturen og har negativ indvirkning på men-
neskers sundhed. Produktionen af elektricitet ved 
vindmøller er fri for disse udledninger, og kan derfor 
ved erstatning af ikke-vedvarende energikilder spare 
miljø og mennesker for skadevirkningerne forbundet 
med denne.

En opgørelse fra Energinet.dk viser, at omkring 77% 
af elproduktionen i Vestdanmark i 2008 skete på basis 
af andre energikilder end vindmøller, hvoraf afbræn-
ding af kul tegnede sig for hovedparten (Ref./5.1/). 

Udledningen af CO2, SO2 og NOx pr. kWh udgjorde 
i 2008 i Vestdanmark henholdsvis 449 g, 0,09 g og 
0,47 g for al produceret el (Ref./5.1/).

Ved at anvende disse værdier og korrigere for de 23 
% vindenergi, der er emmissionsfri, beregnes pro-
jektforslagets positive effekt på emissionen af disse 
stoffer.

Sparet produktion af slagge og fl yveaske
Produktion af vindmøllestrøm vil i hovedsagen 
fortrænge strøm produceret på basis af fossile 
brændsler, især kul, og vil derfor også mindske pro-
duktionen af slagger og aske, som ellers ville have 
forekommet. På baggrund af fordelingen af pro-
duktionen af elektricitet fra forskellige brændsler og 
vedvarende energikilder kan det beregnes, at pro-
duktionen af slagger og fl yveaske vil blive reduceret 
med cirka 46 g pr kWh baseret på tal fra Energinet.
dk om produktionen af strøm i Vestdanmark i 2008. 
(Ref./5.1/) 

Det betyder, at vindmølleprojektet forventes at 
kunne spare samfundet for produktion af mellem 
70.483 og 96.299 tons slagge og fl yveaske.

Forurenet jord
Hele området, hvor møllerne ønskes placeret er om-
rådeklassifi ceret. I fi gur 5.1 er vist hvilket vidensni-
veau de enkelte delområder er kortlagt som.

Mølle 1 kommer til at stå i et område, der er V1-
kortlagt. Den af nedtagningsmøllerne, der ligger 
længst mod nordvest ligger på kanten af det V1-
kortlagteområde. At noget er V1 kortlagt betyder 
at, der er en forhøjet risiko for, at området rummer 
en forurening.

Mølle 3 fra vest ligger på selve Måde Deponi, som 
er V2-kortlagt. Dette betyder, at der er kendt for-
urening i området. Selve jordvolden, hvor mølle 3 
skal placeres består af ren jord.

De resterende nye møller samt resten af nedtag-
ningsmøllerne ligger ikke i hverken V1- eller V2-
kortlagte områder. Det vurderes dog, at der ved alle 
mølleplaceringerne, nye og gamle, kan være risiko 
for at jorden er forurenet.
Eventuelle jordfl ytninger skal anmeldes til modtage-
kommune og til eventuel genanvendelse af forure-
net jord i forbindelse med anlægsarbejderne, skal 



200m

Stof 

Mindsket emission, ton 
pr år på 20 år 

Nye møller Ældre møller 
Reduceret 
emission Nye møller Ældre møller 

Reduceret 
emission 

Kultveilte, CO2 
Nedre grænse 45.474 - - 909.480 -15.677 893.803
Øvre grænse 61.798 - - 1.235.960 -15.677 1.220.283
Svovldioxid, SO2 
Nedre grænse 9,4 - - 187,2 -3,2 184
Øvre grænse 12,7 - - 254,4 -3,2 251
Kvælstofoxider, NOx 
Nedre grænse 47,6 - - 952 -16,4 935
Øvre grænse 64,7 - - 1293 -16,4 1.277

 

KORT 5.1.1
Jordforurening.

Hele området ved møllerne er områdeklassifi ceret 
og mølle 1 står i et område der er V1-kortlagt, 
mølle 3 står i et område der er V2-kortlagt. 
Kilde (www.miljoeportalen.dk)
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TABEL 5.1.1
Mindsket emission i ton.

Reduktion af drivhusgasser beregnet på basis af følgende udledte tal for 
vindenergis emissionsbesparelser pr. produceret kWh i 2008: 583 g CO2, 
0,12 g SO2 og 0,61 g NOx. Emissionsværdierne i Miljødeklerationer 2008 
for el leveret i Vest-danmark fra www.energinet.dk er ganget med fak-
toren 100/77 for at korrigere for de 23% vindenergi i Vestdanmark der 
var emmisionsfri. NOx dækker over kvælstofoxid og kvælstofdioxid NO2. 
Tallene kan i realiteten blive lidt lavere eftersom de store møller opsættes 
i etaper. 
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der indhentes en §19-tilladelse efter miljøbeskyt-
telsesloven.

Eventuelle teglrester, rene bygningsmaterialer, vil 
blive nedknust og genanvendt i veje mv. som erstat-
ning for primære råstoffer, som f.eks. stabilgrus.

Jorden omkring etableringen af hver mølle vil blive 
undersøgt og behandlet efter gældende regler i 
samarbejde med Esbjerg kommune.

Risikoen for at projektet vil lede til yderligere jord-
forureninger i området vurderes at være meget lille 
(Se under geologi og grundvandsinteresser neden-
for)

5.3 GEOLOGI OG GRUND- 
       VAND

Geologi
Som følge af de begrænsede drikkevandsinteresser 
i området (se nedenfor) er der ikke foretaget nogen 
nærmere beskrivelse af områdets geologi.

Grundvandsinteresser og sårbarhed
Området ved Måde er udpeget som et område med 
begrænsede drikkevandsinteresser (OBD-område), 
hvilket betyder, at området har lav prioritet i for-
bindelse med drikkevand. Anlægsområderne for de 
fi re nye vindmøller ligger udenfor indvindingsop-
landene til egnens vandværker, og der fi ndes ingen 
indvindingsboringer til drikkevand inden for en af-
stand af 400 m (www.geus.dk) .

Det vurderes at projektet, hverken i anlægs- eller 
driftsfase, ikke vil udgøre nogen forureningstrussel 
i forhold til drikkevand, dels på grund af afstanden 
fra de påtænkte møller til indvindingsboringerne, 
og dels på grund af den minimale risiko for foruren-
ing forbundet med aktiviteten. Forureningsrisikoen 

består i spild af smøreolie fra møllerne og for tab 
af olie eller brændstof fra køretøjer. Møllerne har 
indbyggede systemer til opsamling af smøreolie, 
og omfanget af sandsynlige spild fra køretøjerne er 
lille, og vil hurtigt kunne opdages, og bortgraves. 

5.4 NATURBESKYTTELSE

Projektområdet ligger langs vadehavskysten øst for 
Esbjerg Havn. Området er præget af gammel indus-
triel udnyttelse, højspændingsledninger og de store 
jordbjerge ved Måde Deponi. Kysten er på stræknin-
gen delvis kystsikret. Området er derfor karakter-
iseret ved forholdsvis begrænsede naturinteresser. 
Der er dog betydelige naturinteresser i nærområdet 
til projektet i form af Habitat- og Fuglebeskyttelses-/
Ramsarområder (også betegnet som Natura 2000 
områder).

Da projektet, med dets placering og karakteristika, 
potentielt vil kunne påvirke disse naturbeskyttel-ses-
interesser, er der udfærdiget en separat konse-kvens-
vurdering til belysning af dette. Denne vurdering er 
udarbejdet af Grontmij | Carl Bro, og foreligger i form 
af en selvstændig rapport /5.3/, hvis indhold ligger 
til grund for den følgende gennemgang. Rapporten 
fokuserer på de internationale naturbeskyttelsesinter-
esser, og baserer sig på et detaljeret kendskab til na-
turinteresserne i området, indsamling af oplysninger 
til lejligheden samt den nyeste viden omkring effekter 
af vindmøller. Der er derudover indhentet oplysninger 
fra de relevante myndigheder omkring registreringer 
af fl ora og fauna i området. I det følgende gennemgås 
de mulige virkninger på områdets naturinteresser, 
kategoriseret efter deres beskyttelsesmæssige sta-
tus. Da der er tale om en udskiftning af eksisterende 
møller med nye, vil vurderingen fokusere på den sam-
lede ændring i påvirkningen fra vindmøller i området, 
hvilken i væsentlighed knytter sig til at møllerne langs 
kysten bliver færre men meget større.

5.5 INTERNATIONALE NATUR-
      BESKYTTELSESINTERESSER

De planlagte møller ligger umiddelbart vest for EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 51, der omfatter Ribe 
Holme og enge med Kongeåens udløb, samt nord-
øst for Fanø der udgør EF-fuglebeskyttelsesområde 
nr. 53. Desuden ligger møllerne umiddelbart uden-
for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 57, der omfat-
ter hele den danske del af Vadehavet. Disse fugle-
beskyttelsesområder er alle en del af Ramsarområde 
nr. 27 og indeholder en række væsentlige og be-
skyttede yngle- og trækfugleforekomster. Desuden 
ligger projektområdet umiddelbart udenfor EF-hab-
itatområde nr. 78 ”Vadehavet med Ribe Å, Tved Å 
og Varde Å vest for Varde” (Se kort  5.4.1).

Udpegningsgrundlagene for de nærmeste inter-
nationale naturbeskyttelsesområder kan ses i tabel 
5.2, 5.3 og 5.4.
Der er ingen af de nye møller eller meteorologimas-
ter, der ønskes opført ude i selve det internationale 
naturbeskyttelsesområde, hvorfor der ikke inddrag-
es arealer i habitatområdet. Dog skal det nævnes, 
at rotorerne fra de to østligste møller vil komme til 
at rage ud i Natura 2000-området ved visse vindret-
ninger. De naturtyper habitatområdet (H78) er ud-
peget for at beskytte, vil således ikke blive påvirket 
direkte af projektet. Opsætningen af de to vestlig-
ste meteorologimaster i selve vadehavet udenfor af-
grænsningen af Natura 2000-området kan poten-
tielt føre til ændrede sedimentationsforhold lokalt 
og eventuelt ind i Natura 2000-området.

POTENTIELLE KONFLIKTER
Projektets potentielle konfl ikter med internation-
ale naturbeskyttelsesinteresser knytter sig primært 
til potentielle påvirkninger af Vadehavets fugleliv. 
Desuden kan vindmøller potentielt påvirke fl ager-
mus, der er strengt beskyttet af habitatdirektivets 
bilag IV. 



KORT 5.4.1
Oversigtskort over internationale 
naturbeskyttelsesområder i det 
nordlige Vadehav.
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TABEL 5.2.
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 57 

Udpegningsgrundlag for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 57 ”Va-
dehavet” i henhold til den i 2005 foretagne revision. Arterne er 
udpeget i to kategorier, hen-holdsvis ynglefugle (Y) og trækfugle 
(T, Tn), efter en række kriterier der er beskrevet i reference 5.3. 1  
Arter på bilag 1, jf. artikel 4, stk. 1;   2 Arter, jf. artikel 4, stk. 2
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Opsætningen af meteorologimasten i selve vade-
havet udenfor afgrænsningen af Natura 2000-
området kan potentielt føre til ændrede sedimen-
tationsforhold lokalt og eventuelt ind i Natura 
2000-området, hvor opsætningen derved indirekte 
kan påvirke habitatnaturtypen 1140 (Mudder- og 
sandfl ader blottet ved ebbe).

Problemstillingen omkring fugle og vindmøller samt 
høje meteorologimaster knytter sig typisk til føl-
gende tre påvirkningstyper:

1) Kollision - er den ofte mest omdiskuterede kon-
fl ikt, da den omfatter risikoen for at fuglene kolli-
derer med møllens rotor eller tårn og dør eller såres 
som følge heraf.

2) Forstyrrelse - omhandler den problemstilling, at 
fuglene på grund af møllernes placering afholder 
sig fra eller begrænses i at udnytte en række nær-
liggende biotoper, som ellers ville være mulige spise- 
raste- eller overnatningslokaliteter for berørte arter.

3) Barriereeffekt - omhandler fuglenes evne til at 
registrere og undgå møllerne. Idet fuglene vil op-
fatte møllerne som en barriere de skal fl yve udenom 
eller over. Dette kan især for større mølleparker 
medføre større omkostninger i ”brændstof” end 
under normalsituationen, hvilket kan tænkes at på-
virke fuglenes overlevelse eller reproduktion.

Art Kategori Kriterier 

Bramgås Branta leucopsis 1 T F2, F4 
Klyde Recurvirostra avosetta 1 Y, T F1, F2, F4 
Hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinusa-
lexandrinus 1  Y, Tn F1, F2 

Hjejle Pluvialis apricaria 1 T F2, F4 
Almindelig ryle Calidris alpina 1 Y, T F1, F2, F4 
Lille kobbersneppe Limosa lapponica 1 T F2, F4 
Dværgmåge Larus minutus 1  Tn F2, F5 
Sandterne Sterna nilotica 1  Y F1 
Splitterne Sterna sandvicensis 1 Y F1 
Fjordterne Sterna hirundo 1 Y F1 
Havterne Sterna paradisaea 1 Y F1 
Dværgterne Sterna albifrons 1 Y F1 
Mørkbuget knortegås Branta bernicla bernicla 2 T F4 
Lysbuget knortegås Branta bernicla hrota 2 T F4 
Gravand Tadorna tadorna 2 T F4 
Pibeand Anas penelope 2 T F4 
Krikand Anas crecca 2 T F4 
Spidsand Anas acuta 2 T F4 
Skeand Anas clypeata 2 T F4 
Ederfugl Somateria mollissima 2   T F4 
Sortand Melanitta nigra 2 T F4, F7 
Strandhjejle Pluvialis squatarola 2 T F4 
Strandskade Haematopus ostralegus 2 T F4 
Stor regnspove Numenius arquata 2 T F4 
Rødben Tringa totanus 2 T F4 
Hvidklire Tringa nebularia 2 T F4 
Islandsk ryle Calidris canutus 2 T F4 
Sandløber Calidris alba 2 T F4 



TABEL 5.3. 
EF-fuglebeskyttelsesområde  nr. 53

Udpegningsgrundlag for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 53 ”Fanø” 
i henhold til den i 2007 foretagne revision. Arterne er udpeget i 
to kategorier, henholdsvis ynglefugle (Y) og trækfugle (T), efter en 
række kriterier der beskrives i reference 5.3. 1  Arter på bilag 1, jf. 
artikel 4, stk. 1;   2 Arter, jf. artikel 4, stk. 2.

TABEL 5.4. 
EF-fuglebeskyttelsesområde  nr. 78

Udpegningsgrundlag for EF-habitatområde nr. 78 ” Vadehavet 
med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde”, hvor naturtyper EU 
prioriterer at beskytte er markeret med *. I tabellen er anført arter 
og naturtyper som grundet afstand eller projektets karakter ikke 
vurderes relevant at vurdere nærmere. For relevante ar-ter/natur-
typer er der vurderet hvorvidt påvirkningen er væsentlig eller ej.
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Art 
 
 

Kategori Kriterier 
 

Rørdrum Botaurus stellaris 1 Y F1 
Rørhøg Circus aeruginosus 1 Y F3 
Blå kærhøg Circus cyaneus 1 Y F1 
Klyde Recurvirostra avosetta 1 Y F3 
Hvidbrystet præstekrave Charadrius alenandrinus 1 Y F1 
Alimdelig ryle Calidris alpina 1 Y F3 
Sandterne Sterna nilotica 1 Y F1 
Havterne Sterna paradisaea 1 Y F1 
Dværgterne Sterna albifrons 1   Y F1 
Lysbuget knortegås Branta bernicla hrota 2 T F4 

EF-habitatområde nr. 78 –  
Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å 
vest for Varde 

Relevans Påvirkning 

1095 Havlampret Petromyzon marinus Ikke relevant Ingen 

1096 Bæklampret Lampetra planeri Ikke relevant Ingen 

1099 Flodlampret Lampetra fluviatilis Ikke relevant Ingen 

1103 Stavsild Alosa fallax Ikke relevant Ingen 

1106 Laks Salmo salar (kun i ferskvand) Ikke relevant Ingen 

1113 Snæbel Coregonus oxyrhynchus Ikke relevant Ingen 

1351 Marsvin Phocoena phocoena Relevant Ingen 

1355 Odder Lutra lutra Relevant Ingen 

1364 Gråsæl Halichoerus grypus Relevant Ingen 



TABEL 5.4. 
EF-fuglebeskyttelsesområde  nr. 78
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1365 Spættet sæl Phoca vitulina Relevant Ingen 

1110 Sandbanker med lavvandet vedva-
rende dække af havvand Ikke relevant Ingen 

1130 Flodmundinger Ikke relevant Ingen 

1140 Mudder- og sandflader blottet ved 
ebbe Relevant Ingen 

1150 *Kystlaguner og strandsøer Ikke relevant Ingen 

1310 
Vegetation af kveller eller andre en-
årige strandplanter, der koloniserer 
mudder og sand 

Ikke relevant Ingen 

1320  Vadegræssamfund  - NY Ikke relevant Ingen 

1330 Strandenge Ikke relevant Ingen 

2110 Forstrand og begyndende klitdannel-
se Ikke relevant Ingen 

2120 Hvide klitter og vandremiler Ikke relevant Ingen 

2130 *Stabile kystklitter med urteagtig ve-
getation (grå klit og grønsværklit) Ikke relevant Ingen 

2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetati-
on (klithede) Ikke relevant Ingen 

2160 Kystklitter med havtorn –  NY Ikke relevant Ingen 

2170 Kystklitter med gråris Ikke relevant Ingen 

2180 Kystklitter med selvsåede bestande 
af hjemmehørende træarter Ikke relevant Ingen 

2190 Fugtige klitlavninger Ikke relevant Ingen 

2310  Indlandsklitter med lyng og visse  - 
NY Ikke relevant Ingen 

Problemstillingen omkring fl agermus og vindmøller 
knytter sig til risikoen for kollisioner. Der er genere-
lt få studier af, hvilken effekt opsætning af vind-
møller har på populationer af fl agermus. Det har i 
fl ere år været kendt, at man under møller i særlige 
bjergpas i Nordamerika har oplevet mange døde 
fl agermus (Ref./5.15 ,5.16/) Dette skyldes særligt, 
hvor møllerne uheldigvis er opstillet i områder, hvor 
store mængder af fl agermus trækker igennem på 
bestemte tider af året.

Nyere undersøgelser i bl.a. Tyskland fokuserer på 
kollisioner imellem møller og lokale fl agermus. Her 
er mængden af dræbte fl agermus væsentligt lavere. 
En stor undersøgelse i Sachsen af 26 vindmøllepark-
er med i alt 145 møller fandt man således 114 døde 
fl agermus ved en relativt intensiv gennemgang 
med besøg hver uge fra maj til september 2006 
(Ref./5.17/.) Det er vanskeligt at vurdere, hvordan 
dette tal skal omregnes til det reelle antal dræbte 
fl agermus per mølle, men undersøgelsen giver et 
godt overblik over hvilke arter, der er særligt hyp-
pige blandt de dræbte dyr.

VURDERING

HABITATNATURTYPEN 1140 (MUDDER- OG SAND-
FLADER BLOTTET VED EBBE)
Opsætningen af de to landbaserede meteorologi-
master vurderes at være uproblematisk. Me-
teorologimasten af gittermasttypen ude i selve 
Vadehavet vurderes at kunne ændre sedimenta-
tionsforholdene lokalt, hvor den placeres. Masterne 
ude i Vadehavet forventes opsat ved at køre ud 
langs den eksisterende højspændingsledning og så 
køre mod vest til den ønskede placering. Det kan 
blive nødvendigt at anlægge en midlertidig grus-
dæmning fra højspændingstrachéet og ud til mas-
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3130  
Ret næringsfattige søer og vandhul-
ler med små amfibiske planter ved 
bredden - NY 

Ikke relevant Ingen 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks Ikke relevant Ingen 

3260 Vandløb med vandplanter Ikke relevant Ingen 

4010 Våde dværgbusksamfund med klok-
kelyng Ikke relevant Ingen 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)  - 
NY Ikke relevant Ingen 

6210 
Overdrev og krat på mere eller min-
dre kalkholdig bund (*vigtige orkidé-
lokaliteter) 

Ikke relevant  Ingen 

6230 *Artsrige overdrev eller græsheder 
på mere eller mindre sur bund Ikke relevant  Ingen 

6410 Tidvis våde enge på mager eller 
kalkrig bund, ofte med blåtop Ikke relevant Ingen 

7150  
Plantesamfund med næbfrø, soldug 
eller ulvefod på vådt sand eller blot-
tet tørv  - NY 

Ikke relevant Ingen 

7230 Rigkær Ikke relevant Ingen 

9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur 
bund - NY Ikke relevant Ingen 

91D0 *Skovbevoksede tørvemoser Ikke relevant Ingen 

2330 Indlandsklitter med åbne græsarea-
ler med sandskæg og hvene – NY  Ikke relevant Ingen 
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strering af fugle i lav højde over land (Ref./5.3/.) Om 
natten forventes ringe forskel på fl yvehøjderne over 
land og vand fordi nattrækkende fugle, som f.eks. 
småfugle og vadefugle er aktivt fl yvende fugle, der 
er langdistancetrækkende over en bred front uaf-
hængigt om de er over land og vand. I fi gur 5.4 ses 
frekvensfordelingen af fugle i forskellige højdeinter-
valler registreret i om natten ved radarstudiet i efter-
året 2009. Som det ses af fi guren, fl yver over 60% 
af fuglene om natten i højder over 200 m, dvs. over 
de nye møllers maksimale totalhøjde.

Hvis man omregner nattrækket til trækintensitet 
og sammenligner trækintensiteterne i risikozonerne 
for de gamle og de nye møller, viser det sig dog, at 
der er en større trækintensitet i risikozonerne for de 
nye møller (se tabel 5.6).

Om natten vil et øget antal fugle således komme 
til at bevæge sig gennem den nye risikozone, men 
for disse fugle vurderes det primært at dreje sig om 
talrige arter og individer, der ikke har nogen egen-
tlig tilknytning til Måde-området.  Møllerne bliver 
markeret med blinkende hvidt lys på toppen af na-
cellen og meteorologimasterne bliver også mark-
eret med hvidt blinkende lys i toppen. Man ved, 
at lysmarkering på høje strukturerer i et ikke oplyst 
landskab kan resultere i en tiltrækning af især nat-
trækkende småfugle og dermed medvirke til, at fu-
glene cirkler omkring objektet og kolliderer. Ifølge 
reference 5.4 er viden om hvilken belysningstype, 
der er værst ifm. fuglekollisioner meget begrænset. 
Lys på møller kan både tiltrække småfugle, men kan 
også hjælpe nattrækkende vandfugle til at se og un-
dvige vindmøller. Blinkende lys, som der skal bruges 
ved Måde, anses for mindre tiltrækkende end kon-
stant brændende lys. Ved Måde forventes lysene på 
møller og meteorologimaster ikke at kunne udgøre 
nogen voldsom tiltrækning på nattrækkende fugle, 
da lyset vil drukne i lyset fra Esbjerg by og Esbjerg 
Havn (Se natfoto af de eksisterende møller neden-
for)

ternes placering. Selvom disse anlæg vil være areal- 
og tidsmæssigt begrænsede, vurderes de samlet 
at kunne påvirke naturtypen 1140 også inden for 
habitatområdets afgrænsning. Af forsigtighedsår-
sager skal følgende afhjælpende foranstaltninger 
overholdes:

1. For meteorologimasten, der er planlagt ude i 
Vadehavet udenfor Natura 2000-området, skal en 
eventuel midlertidig grusdæmning fjernes umid-
delbart efter opsætning af masten. Dette er for at 
undgå ændrede sedimentationsforhold ind i Natura 
2000-området.

2. Meteorologimaster og tilhørende fundamenter 
fjernes fuldstændigt efter endt brug.

Hvis disse afhjælpende foranstaltninger opfyldes 
vurderes der ikke at blive nogen påvirkning af habi-
tatnaturtypen 1140. 

FUGLEKOLLISIONSRISIKO OG BARRIEREEFFEKT
Til trods for, at der er gennemført fl ere under-
søgelser af kollisionsrisici for trækkende fugle i 
forbindelse med vindmøller, må den tilgængelige 
viden betragtes som begrænset. Kollisionsraten 
for trækfugle er generelt højest i forbindelse med 
trækperioderne forår og efterår. Her er kollision-
sraten højest i perioder med dårlig sigtbarhed (både 
nat og dag) og kraftig modvind (Ref./5.4/.) Risikoen 
for kollision med vindmøller varierer fra art til art 
som følge af arternes adfærdsmæssige respons, når 
de nærmer sig møllerne, mange arter er gode til at 
undvige vind-møller (Ref./5.7/.) Desuden kan uhel-
digt placerede møller meget tæt på vigtige ynglefu-
gleområder have en væsentlig negativ påvirkning 
på lokale ynglebestande via kollisioner (Ref./f.eks. 
5.5/.)

Området ved Måde huser ingen store eller vigtige 
yngleforekomster af nogle af de arter, der er om-
fattet af udpegningsgrundlagene for fuglebeskyt-

telsesområderne (Ref./5.3/.) Som raste- og foura-
geringsplads for fugle generelt viser DMU-data, at 
den del af Vadehavet, der ligger ud for projektom-
rådet har relativ lille betydning som raste- og foura-
geringsplads for arterne omfattet af udpegnings-
grundlagene sammenlignet med den resterende del 
af det nordlige Vadehav (Ref./5.3/)

På grund af tilstedeværelsen af Måde Deponi samt 
enkelte minkfarme umiddelbart nord for Måde De-
poni er der ved de eksisterende vindmøller en ret 
stor pendleraktivitet af måger (primært hætte- og 
sølvmåger) på tværs af den eksisterende række af 
møller, dette gælder især de østligste.

Målinger af fl yvehøjder foretaget ved Måde i ef-
teråret 2009 har vist, at store andele af de fugle, 
der fl yver i området i dagtimerne i dag, fl yver i risi-
kohøjder for kollision med møllerotorerne på de ek-
sisterende vindmøller. Udskiftningen af de eksister-
ende møller vil medføre at færre fugle i dagtimerne 
vil fl yve i rotorhøjde (se tabel 5.6).

Et radarstudie viste, at de væsentligste trækakti-
viteter i området foregik langt ude over havet syd 
for de nye forsøgsmøller og i særdeleshed i havet 
ud for Allerup Enge, hvor store fl okke af gæs og 
ænder fouragerede. Endvidere viste radarstudiet 
i efteråret 2009, at de fl este andre fuglearter end 
måger i dagtimerne primært fl yver på langs med 
kyststrækningen. Som et eksempel er vist radarspor 
for gæs og svaner i kort 5.3. For en yderligere ud-
dybning henvises til (Ref./5.3/.)
I efteråret 2009 er der også blevet målt fl yvehøjder 
for nataktive fugle ved Måde. Det var ikke teknisk 
muligt at artsbestemme fuglene om natten pga. støj 
fra eksisterende møller kombineret med en ret høj 
fl yvehøjde. Sammenlignet med dagtimerne var gen-
nemsnitsfl yvehøjderne om natten betydeligt større 
med 370,0 m mod 33,4 m om dagen. Der blev 
fundet en højere gennemsnitsfl yvehøjde over land, 
en forskel der dog kan skyldes problemer med regi-



TABEL 5.5. 
Oversigt over de nye og eksisterende møller. 

Risikozoner er defi neret som rotorernes højdeinterval over havet. 

Rotordiameteren for de eksisterende møller er den maksimale projek-

terede diameter. Rotorarealet er møllernes samlede bestrøgne areal, 

for de nye møller beregnet for en rotordiameter på 160 m.

TABEL 5.6. 
Fuglearter i risikozonerne - nye og eksisterende møller.  

Den procentvise forekomst af alle observationer af alle fuglearter 

i risikozonerne for de nye og eksisterende møller. Der er foretaget 

beregninger på de samlede observationer, samt separat for observa-

tionerne over land og vand.

KORT 5.3. 
Radarspor af gæs og svaner.  

Hvor arten er kendt er artsnavnet anført ved radarsporet. Stregtyk-

kelsen af de enkelte spor angiver fl okstørrelsen i kategorier som det 

fremgår af fi guren.

g
 Nye møller Eksisterende møller 
 Højdezone Antal observationer Procent Højdezone Antal observationer Procent 
Samlet 45-205 300 24,4 15-72 927 75,4 
Land 45-205 218 36,2 15-72 554 91,9 
Vand 45-205 82 13,1 15-72 373 59,5 
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Møller og risikozoner 
 Nye møller Eksisterende møller 
Antal 4 14 
Rotordiameter (m) 160 25-43 
Risikozone (m) 45-205 15-72 
Rotorareal  (m2) 80425 12640 
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Observationer med radar i nattetimerne i efteråret 
2009 (Ref./5.3/) viste, at der med de nye møller vil 
være et øget antal af fugle, der kommer i kontakt 
med risikoarealerne. Om natten kolliderer en min-
dre andel af fugle i risikozonen med møller end i 
dagstimerne (Ref./5.6/.) En del af forklaringen er, at 
der blandt det store antal fugle, der kan registreres 
om natten i træksæsonen, rummer en stor andel 
småfugle, der er mindre følsomme overfor turbu-
lens ved rotorerne.
Bestande af fugle, der overfl yver Måde Enge en til 
to gange per sæson i foråret og efteråret, vil ikke 
blive påvirket af vindmøllerne. Negative virkninger 
af møller, på bestande af fugle, der bevæger sig 
gennem mølleparker om natten, kan kun ventes i 
tilfælde, hvor der er daglige trækbevægelser over 
mølleparken gennem længere perioder. Det vur-
deres, at der ved Måde Enge ikke er forekomster 
af nattrækkende bestande af raste- og trækfugle, 
der har sådanne daglige bevægelser over området. 
Det vurderes derfor at potentielle kollisioner om 
natten ikke får en negativ virkning på fugle, der er 
omfattet af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 
områderne.

Som nævnt opstår farlige situationer for fugle 
hovedsageligt i forbindelse med dårlig sigtbarhed, 
som kan opstå ved tåge, havgus eller kraftig regn. 
I vejr med dårlig sigt kan fuglene have svært ved 
at opdage møller og meteorologimaster og dermed 
undvige i tide. En analyse af frekvensen af vejrob-
servationer med dårlig sigt (< 2 km) fra Esbjerg 
Lufthavn i 2008 viser at langt hovedparten af situ-
ationerne med dårlig sigt forekommer ved vind-
styrker under 4 m/s, hvor de nye møller ikke roterer 
(se tabel 5.7). De eksisterende møller går i gang 
med at rotere ved 2 m/s. Her skal dog nævnes, at 
fugle godt kan kollidere med stillestående møller 
eller meteorologimaster, men at risikoen for at de 
kommer til skade er væsentligt mindre når møllerne 
står stille.

Meteorologimasten ude i vadehavet ud for mølle 2  
(se kort 3.1) udføres som 100-120 m  høje gitter-
master. Masten skal påmonteres hvidt blinkende lys 
i toppen. Masten vil principielt udgøre en kollisions-
risiko for de fugle, der benytter dette område. Da 
det er kendt viden, at fugle har svært ved at opdage 
barduner eller wirere, har man valgt at udføre mas-
terne uden barduner eller wirere til at støtte dem. Da 
masterne ikke monteres med barduner eller wirere, 
vurderes kollisionsrisikoen ikke at kunne udgøre en 
væsentlig påvirkning af områdets fugleliv via kolli-
sioner, hverken om natten eller i dagtimerne. I dette 
område vurderes luftledningerne fra fastlandet til 
Fanø at udgøre en langt større kollisionsrisiko, da 
denne ledning er udført med 7 “tråde” i ca. 30 me-
ters højde.

Som lysafmærkning af selve møllerækken kan 
Statens Luftfartsvæsen kræve en af følgende mu-
ligheder:

1) At nogle eller alle møllerne påmonteres blink-
ende hvidt lys på nacellen
2) Der rejses en 200 m høj mast hhv. 100 m øst 
og 100 m vest for møllerækken påmonteret hvidt 
blinken lys i toppen
3) Der rejses kun én 200 m høj mast i midten af 
møllerækken påmonteret blinkende hvidt lys i top-
pen. Hvis denne løsning kan accepteres af Statens 
Luftfartsvæsen kombineres den med en af de me-
teorologimaster, der opføres på land (se kort 3.1).

Det er i skrivende stund ikke afklaret hvad det en-
delige krav fra Statens Luftfartsvæsen bliver, men 
hvis version 2 eller 3 beskrevet ovenfor vælges, 
bliver masterne udformet som gittermaster uden 
barduner eller wirere. Eventuelle lysmaster vurderes 
ikke at udgøre nogen nævneværdig kollisionsrisiko 
så længe disse udføres uden barduner eller wirere.

Samlet vurderes kollisionsrisikoen fra projektet at 
falde i dagtimerne, men der må forventes en teo-

retisk øget kollisionsrisiko om natten. Den øgede 
kollisionsrisiko om natten vurderes ikke at påvirke 
arterne omfattet af fuglebeskyttelsesområderne 
udpegningsgrundlag

FORSTYRRELSER AF RASTEFUGLE
For at visualisere projektets mulige indvirkninger på 
området ud for møllerne som potentiel rasteplads 
for vandfugle er der foretaget en GIS-baseret land-
skabsanalyse af situationen før og efter realiserin-
gen af vindmølleprojektet. Analysen er baseret på 
at især svaner og gæs afholder sig fra at udnytte en 
række biotoper, som ellers ville være mulige spise-, 
raste- eller overnatnings-lokaliteter, der ligger for 
tæt på forskellige landskabselementer såsom vind-
møller.

Konkret viden om forstyrrelsesafstande for træk- 
og ynglefugle er relativt begrænset. Desuden er 
konkret viden om hvornår og ved hvilke niveauer 
forstyrrelser kan have en negativ effekt på specielt 
trækfugles overlevelses- og reproduktionsevner 
mangelfuld for mange arter. Usikkerhed omkring 
effekten af disse typer af påvirkninger er søgt imø-
degået, ved at anlægge et betydeligt konservativt 
niveau for størrelsen af forstyrrelseszonerne om-
kring de nye forsøgsmøller. GIS-landskabsanalysen 
sammenholdes med de kendte forekomster af ras-
tende fugle i området.

I kort 5.5 er der lagt forstyrrelseszoner på vind-
møllerne i området i forhold til rastende vandfugle 
i henholdsvis situationen før og efter udskiftningen 
af vindmøllerne. Analysen tager udgangspunkt i 
svaner og gæs fordi disse anses som de mest føl-
somme fugle i denne henseende. Det skal nævnes, 
at området ud for Måde ikke er en vigtig raste- eller 
fourageringsplads for hver-ken gæs eller svaner.

Større møller kan tænkes at virke forstyrrende på 
større afstande end små møller. Der er dog usik-
kerhed omkring forstyrrelsesafstanden af store (200 



TABEL 5.4. 
Procentvis fordeling af fl yvehøjder i døgnets mørke 
timer i 25 m intervaller indtil 200m.

TABEL 5.6. 
Intensitet af nattrækket der fl yver gennem de eksiste-
rende rotorarealer (gråtonet) og nye rotorarealer. 

Beregnet for hhv. land, vand og samlet (land og vand).

TABEL 5.7. 
Sigtbarhed.

Andelen af sigtbarhedsobservationer fra Esbjerg Lufthavn i 2008 for-

delt på tre kategorier af sigtbarhed og grupperet efter om det blæste 

over eller under 4 m/s, som er den vindhastighed, hvor de nye møller 

begynder at dreje rundt. Kilde DMI.

Vindstyrke over 4 m/s Vindstyrke under 4 m/s 
tioner

Under 500 m 6,1% 93,9% 147 
Mellem 500 og 2000 m 24,2% 75,8% 157 
Over 2000 m 56,6% 43,4% 8256 

Sigtbarhed Andel sigtbarhedsobservationer fordelt på vindstyrkekategorier Antal observa-
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 15-72 -* 
   
Vand 45-205 9,47 
 15-72 3,02 
   
Samlet 45-205 10,39 
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Natfoto af nogle af de eksisterende møller med Esbjerg by og havn i baggrunden. Møllernes vinger ses ikke tydeligt pga. kameraets lange lukkertid.
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KORT 5.5. 
Forstyrrelseszoner 
på 200 m udover 
rotorens diameter 
vist før og efter 
ud-skiftningen af de 
14 små møller med 
4 store. 

Arealet af forstyrrelseszo-

nen går fra 78,8 ha. før 

udskiftningen til 96,3 ha. 

efter udskiftningen. Area-

landelen af forstyrrel-ses-

zonen der ligger indenfor 

Natura 2000-området 

falder fra 26,2 ha. til 23,3 

ha. efter udskiftningen af 

møllerne.
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m) kontra små (42-67 m) vindmøller, da der ikke 
forefi ndes data, der belyser den relative forstyrrelse 
af de to møllestørrelser. Derudover afhænger fugle-
nes brug af området af fødetilgængeligheden. Et el-
ement, der kan betyde, at større møller måske ikke 
er meget mere forstyrrende for rastefugle sammen-
holdt med små møller er, at nyere større møller har 
et meget mere roligt udtryk fordi antallet af om-
drejninger pr. minut er langt lavere end de små pis-
keris, der står ved Måde i dag. Forstyrrelseszonerne 
for rastefugle er ud fra et forsigtighedsprincip her 
defi neret som en diameter på 200 m lagt udenpå 
rotorstørrelsen af den pågældende mølletype.

Det berørte projektområde rummer allerede i dag 
vindmøller som i forstyrrelsesmæssig henseende 
lægger beslag på vadefl aden ud for møllerne. Ud fra 
en konservativ forstyrrelseszone omkring vindmøller 
på 200 m optager de nuværende møller ca. 78,8 
ha potentielle fourageringsområder for vandfugle. 
De nye møller vil til sammenligning optage 96,3 ha. 
Store dele af disse områder ligger dog inde over 
land i områder, der reelt ikke udgør nogen værdi for 
rastefugle, herunder bl.a. Måde Deponi. Isoleret set 
vil forstyrrelseseffekterne ind i Fuglebeskyttelses- og 
Habitatområdet ikke ændres væsentligt.  Et resultat 
af mølleudskiftningen bliver, at de nye møller kom-
mer til at stå længere fra kysten end de nuværende 
møller. Dette betyder, at den arealandel af forstyr-
relseszonerne, der ligger inde i Natura 2000-om-
rådet reduceres fra 26,2 ha. til 23,3 ha. Områdets 
værdi som rasteplads for vandfugle vil derfor teore-
tisk set blive forbedret med udskiftningsprojektet.
Meteorologimasten ude i Vadehavet udfor mølle 2 
vil optage et mindre areal på ca. 15 x 15 m. Man 
kan være bekymret for, at fuglene ikke vil turde 
udnytte områderne tæt på masten, men under 
feltarbejdet ifm. nærværende VVM sås fl ere fugle 
raste ved foden af elmasterne, der fører til Fanø. 
Meteorologimasterne kan have en forstyrrende ef-
fekt på f.eks. gæs og svaner, men området huser 
ingen større forekomster af disse arter, hvorfor det 
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vurderes, at masterne ikke vil forstyrre væsentligt.
Med baggrund i ovenstående vurderes udskiftnin-
gen af møllerne ved Måde ikke at forstyrre rastende 
fugle mere end de nuværende i driftsfasen.

Barriereeffekten af vindmølleområdet ved Måde 
forventes at blive reduceret væsentligt, da afstand-
en mellem møllerne øges betragteligt med udskift-
ningen til færre større møller. Dette vil give mere 
plads til at fugle kan navigere mellem møllerne.

BILAG IV-ARTER
På EF-habitatdirektivets bilag IV fi ndes yderligere en 
række af arter af planter og dyr, som kræver streng 
beskyttelse.
De arter, som syntes potentielt at kunne forekomme 
i området er odder,  marsvin, spættet sæl, gråsæl, 
strandtudse samt muligvis enkelte arter af fl ager-
mus

Odder
Der kan formentligt jævnligt forekomme strejfere af 
odder langs kysten fra de kendte bestande af odder, 
som bl.a. fi ndes i Kongeåen og Ribe Å-systemet, 
men der kendes ikke til en fast bestand omkring 
Måde Enge. Udskiftningen af møllerne vurderes 
ikke at påvirke odder.

Marsvin og sæler
Marsvin forekommer stort set aldrig øst for Fanø 
(Ref./17/) og vurderes derfor ikke påvirket i anlægs- 
eller driftsfasen.
Spættet Sæl og Gråsæl kan forekomme i området, 
og må i perioder formodes at fouragere på f.eks. 
fl adfi skyngel på de lavvandede arealer ud for Må-
de Enge Området ligger dog i betydelig afstand fra 
kendte sælkolonier på f.eks. Fanø Sandene og Lan-
gli Sand (Ref./5.8,5.9/.)

Sæler ses kun undtagelsesvist i langs kyststræknin-
gen hvor forsøgsmøllerne etableres, hvorfor områ-
det ikke rummer betydende bestande af spættet 

sæl. Det vurderes på den baggrund, at der ikke vil 
forekomme væsentlige forstyrrelser i anlægsfasen, 
selv i den periode anlægsarbejder har stor og hyp-
pig kontakt med vandfasen f.eks. i forbindelse med 
anlæg af kystsikring. 
I driftsfasen for mølleparken vurderes forstyrrelserne 
ubetydelige for alle tre arter.
Området ud for Måde Enge vurderes heller ikke at 
være af betydning for forekomsterne af gråsæl.

Strandtudse
Arten kendes ikke i nærheden af Måde Enge og 
området vurderes ikke i nuværende forhold at 
rumme egnede biotoper som giver grundlag for en 
bestand. Projektet vurderes ikke at påvirke hverken 
strandtudse eller spidssnudet frø

Flagermus
Området syd for Esbjerg hører generelt ikke til de 
vigtige områder for fl agermus i Danmark. Eneste 
arter, som med sikkerhed forekommer i området 
(Ref./5.10,5.11/) er Sydfl agermus (Eptesicus se-
rotinus) og Vandfl agermus (Myotis daubentonii). 
Desuden er Brunfl agermus (Nyctalus noctula) 
registreret i området nord for møllerne og det er 
sandsynligt, at området indgår som potentielt 
fødesøgningsterræn også for denne art.
Det har i forbindelse med nærværende VVM arbej-
de pga. tidspunktet ikke været muligt at kortlægge 
forekomsten af fl agermus i området omkring de 
planlagte møller, og der foreligger ingen konkrete 
observationer af fl agermus fra Måde Enge. Generelt 
rummer området dog ikke habitattyper, der kan an-
tages at have stor betydning for fl agermus. Det er 
dog sandsynligt, at de tre ovennævnte fl agermus 
arter periodevis fouragerer i området. 
Vandfl agermus kan antages både at jage over fersk-
vandsarealerne i baglandet og langs kysten på vest-
siden. Vandfl agermus regnes ikke for sårbar over 
for vindmøller på grund af den primære tilknytning 
til vand og den normalt meget lave fl yvehøjde. 
Sydfl agermus, der typisk holder til i byområder, 

må antages at være en sandsynlig gæst i området. 
Sydfl agermus fouragerer normalt i middel til stor 
højde og kan potentielt set have problemer med de 
planlagte møller. Da området i mange år har været 
brugt til møller, er det dog ikke sandsynligt at skif-
tet til større og færre møller vil betyde en væsentlig 
trussel mod bestanden af Sydfl agermus i området. 
Brunfl agermus er næppe hyppigt ynglende i områ-
det, da arten raster og yngler i store gamle træer, 
som ikke fi ndes i umiddelbar nærhed af møllerne. 
Brunfl agermus fl yver normal højt, typisk 20-40 
meter over jorden, hvilket er inden for de eksister-
ende møllers bestrøgne areal, men under rotoren 
på de planlagte møller. Arten er regnet for sårbar 
overfor opsætning af møller i følsomme områder 
(Ref./5.12,5.13/.) Tyske undersøgelser har fundet 
Brunfl agermus som den hyppigst kolliderende art 
ved en række møller (Ref./5.14/.) 
Selvom Brunfl agermus næppe er hyppig ynglende i 
området, er det muligt, at der i perioder om foråret 
og efteråret kan forekomme trækkende Brunfl ager-
mus. Men da området i mange år har været brugt 
til møller, og der ikke er rapporteret om døde fl ager-
mus omkring de eksisterende møller, er det ikke 
sandsynligt, at der er tale om et vigtigt trækområde 
for arten.

Samlet set vurderes projektet ikke at påvirke de 
internationale naturbeskyttelsesinteresser, hvis de 
nævnte afhjælpende foranstaltninger overholdes.

For en uddybning af konklusionerne ovenfor hen-
vises til (Ref. /5.3/.)



KORT 5.2. 
Placeringen af de nye møller samt udbredelsen af 
beskyttede naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3.
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5.6 NATIONALE NATUR-
BESKYTTELSESINTERESSER

De arealer, der på land indgår i projektet, beskrives 
nedenfor. Kort 5.2 viser en oversigt over de nye 
møllers ønskede placering samt de områder, der 
ifølge miljøportalen (www.miljoeportalen.dk) er 
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Som det 
ses, ligger selve møllerplaceringerne udenfor kort-
lagte § 3-områder. Det er dog vigtigt at pointere, at 
kortlægningen af § 3-områderne i området kun er 
en vejledende kortlægning foretaget af det tidlig-
ere Ribe Amt ud fra luftfotos tilbage i 1995. Dette 
betyder, at selvom et område ikke er vist som § 
3-område på miljøportalen, kan det biologiske ind-
hold af et område betyde, at et område alligevel er 
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Nedenfor følger beskrivelser af de delområderne 
ved de enkelte mølleplaceringer. Møllerne er i tek-
sten nummereret fra vest mod øst.



KORT 5.3. 
Detaljeret projektskitse for mølle 1. 1:1000 

Det gule kryds med sort ring omkring er selve mølleplaceringen. Area-

lerne omkranset af fed gul streg angiver indkørselsvej fra Mådevej, 

kranplads samt rotorsamlingsplads. Disse arealer skal gøres kørbare for 

tungt maskinel med stabilgrus.

Krattet, hvor indkørselsvejen fra Mådevej til mølle 1 ønskes placeret.
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MØLLE NR. 1 
I kort 5.3 ses de arealer, der inddrages i forbindelse 
med etablering af mølle 1. Arealerne ved mølle 1 
blev besigtiget d. 23-10-2009.

Selve mølleplaceringen samt kranpladsen ligger op 
ad NCC’s grusar-bejdsplads. Arealet kan karakter-
iseres som ruderat, hvor der har været foretaget 
jordarbejder. Vegetationen var lokalt domineret af 
almindelig sæbeurt, rejnfan og tagrør mens bro-
mbær, agertidsel, almindelig hundegræs og al-
mindelig røllike fandtes jævnt udbredt. Desuden 
voksede der hist og her engrifl et hvidtjørn, kæmpe-
bjørneklo, kruset skræppe, gyvel, rynket rose, lan-
cet vejbred, vild gulerod, musevikke, foderlucerne 
og almindelig hyld. 

Arealet hvor indkørslen til mølle 1 fra Mådevej øn-
skes placeret er et ungt krat med diverse pilearter, 
engrifl et hvidtjørn, dunbirk, stilkeg, sejlerøn og ryn-
ket rose. I bunden vokser agertidsel, musevikke og 
tagrør jævnt spredt mens hindbær, dunet dueurt og 
følfod står hist og her. Desuden vokser der enkelte 
tuer lyse-siv (se foto nedenfor).

Vurdering
Aktiviteterne i forbindelse med etablering af mølle 
1 vurderes ikke at påvirke nationale naturbeskyttels-
esinteresser. Dette gælder både anlægs- og driftfa-
se.



KORT 5.4. 
Detaljeret projektskitse for mølle 2. 1:1000 

Det gule kryds med sort ring omkring er selve mølleplaceringen. Area-

lerne omkranset af fed gul streg angiver indkørselsvej fra Mådevej, 

kranplads samt rotorsamlingsplads. Disse arealer skal gøres kørbare for 

tungt maskinel med stabilgrus.
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MØLLE NR. 2
I kort 5.4 ses de arealer, der inddrages i forbindelse 
med etablering af mølle 2.

Hele området, hvor mølle 2 med tilhørende kran-
pladser placeres, kan karakteriseres som § 3-område 
af typen mose, selvom hele arealet ikke har været 
kortlagt som § 3 af det tidligere Ribe Amt (se kort 
5.5). Området må karakteriseres som en forholds-
vis tør rørsump, med karakter af strandeng, der 
er under tilgroning. Arealet har formentlig tidlig-
ere været afvandet med grøfter. Grøfterne er ret 
tilgroede nu. Rørsumpen er meget ensartet uden 
den helt store variation og i høj grad domineret af 
tagrør. I områdets nordvestlige del var et mindre 
areal mere lysåbent med dominans af mosebunke 
og lysesiv. Områdets værdisætning efter Danmarks 
Miljøundersøgelsers naturtilstandssystem blev ved 
besigtigelser i oktober og november 2009 vurderet 
til ”ringe”. Dette er den næstdårligste naturtilstand 
ud af en femtrinsskala. Dette § 3 område er i sin 
tid sandsynligvis opstået som et resultat af graveak-
tiviteter i forbindelse med lergravning og lignende 
aktiviteter i området. Dette har bevirket, at området 
er blevet lavere og derved mere fugtigt således at 
en tagrørsdomineret vegetation har invandret.

Møllefundament (ca. 20 x 20 m) og tilhørende kran-
plads og arbejdsareal skal have overjorden gravet 
af og arealet skal belægges med stabilgrus for at 
kunne bære det tunge maskinel, der kræves for at 
rejse og servicere den store mølle. Møllefundament 
og tilhørende arbejds- og kranarealer forventes at 
optage ca. 1,3 ha af § 3-området. Der skal søges 
dispensation fra § 3-beskyttelsen hos Esbjerg Kom-
mune. For at opnå dispensation kræves normalt 
kompensation i form af erstatningsarealer. Normal 
praksis er, at man skal erstatte mistede § 3-arealer 
med 2-3 gange det areal som ødelægges. I nærom-
rådet ved møllerne er det svært at fi nde erstatning-
sarealer på mellem 2,6 og 3,9 ha. Som kompen-
sation i nærområdet nedlægges de eksisterende 



KORT 5.5. 
 

Beskyttede naturtyper i nærområdet ved mølle 2 i forhold til møllepla-

cering og arbejdsarealer. Den reelle afgrænsning af § 3-området ud fra 

biologisk indhold er tegnet ind.
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møller, møllefundamenter samt tilkørselsvejene. 
Set i lyset af de fremtidige planer for området med 
bl.a. mulig havneudvidelse og forslag til godsbane 
(se kapitel om planlægning) giver det ikke mening 
at kompensere i lokalområdet da dette lille natur-
område uden væsentlige naturinteresser indenfor 
en årrække kan blive omkranset af havneområder 
og jernbaneanlæg. Passende kompensation vil blive 
aftalt med Esbjerg Kommune.

Hvis der ikke kan gives dispensation fra § 3-om-
rådet, kan den del af området, som befi nder sig 
herindefor, fl yttes til en alternativ placering. Denne 
placering er angivet på kort 2.3.



KORT 5.7. 
Detaljeret projektskitse for mølle 3. 

Det gule kryds med sort ring omkring er selve mølleplaceringen. Area-

lerne omkranset af fed gul streg angiver indkørselsvej, kranplads samt 

rotorsamlingsplads. Disse arealer skal gøres kørbare for tungt maskinel 

med stabilgrus. Den røde skravering nederst til venstre i billedet angi-

ver at den eksisterende adgangsvej skal udvides for at mølledele kan 

transporteres til mølle 3. Desuden ønskes adgangsvejen langs kysten 

kystsikret. 

FIGUR 5.8. 
Detaljeret projektskitse for mølle 3. 

* Lagtykkelse, stenstørrelse og topkote skal tilpasses til de lokale 

påvirkninger. Kilde: Kystdirektoratet
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FOTO 5.9. 
 Nuværende kystsikring af adgangsvejen hen mod den 

kommende mølle 3. 
Billedet er taget i østlig retning.
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MØLLE NR. 3
I kort 5.7 ses de arealer der inddrages i forbindelse 
med etablering af mølle 3.

Selve mølleplaceringsområdet for mølle 3 samt 
dennes kranplads kommer til at ligge inde på Måde 
Deponis arealer. Dette område indeholder ingen 
væsentlige biologiske interesser. For at undgå at 
skulle grave for meget potentielt forurenet jord op 
ifm. etableringen af mølle 3 vil denne muligvis blive 
pælefunderet.

Adgangsvejen fra mølle 2 vil forløbe i det eksister-
ende hjulspor langs kysten. Dette hjulspor vil for-
mentlig skulle forstærkes med stabilgrus. Desuden 
kan det blive nødvendigt kystsikre denne vejstrækn-
ing. Såfremt kystsikring af vejen bliver nødvendig 
tænkes den udført som stenkastning med en fi ber-
dug i bunden (se principskitse i fi gur 5.8) 

Figur 5.8. Principskitse af stenkastning til kystsikring. 
* Lagtykkelse, stenstørrelse og topkote skal tilpasses 
til de lokale påvirkninger. Kilde: Kystdirektoratet.

I forbindelse med nærværende VVM-redegørelse 
har Kystdirektoratet givet en forhåndsgodkendelse 
af kystsikringen af vejen. Forhåndsgodkendelsen er 
givet på følgende vilkår: 

1. Såfremt det viser sig at være nødvendigt 
at kystbeskytte serviceve-jen, skal der indsendes et 
detaljeret projekt over omfanget af kystbe-skyttels-
en.

2. Eventuel kystbeskyttelse skal opbygges af 
naturlige materialer. 

3. Forhåndsgodkendelsen er gældende i et 
år fra forhåndsgodkendelsens dato (1/5-2009). Så-
fremt der ikke er søgt om et konkret projekt inden 
denne dato, bortfalder forhåndsgodkendelsen.

Miljøcenter Ribe har gjort opmærksom på, at yder-
ligere terrænændringer forudsætter dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyt-
telseslinjen.

Adgangsvejen er i dag kystsikret på en kort stræk-
ning med en noget rodet kystsikring, der hoved-
sageligt består af beton (se foto 5.9).

Den endelige tilladelse til kystsikringen med natur-
materialer på stedet kan gives med krav om at den 
eksisterende kystsikring af beton mm. fjernes.

Området hvor adgangsvejen til den kommende 
mølle 3 ligger er i dag et hjulspor med sten, mur-
brokker m.m. der ikke rummer væsentlige biolo-
giske inte-resser.

Så længe en eventuel kystsikring og forstærkning 
af adgangsvejen holdes længere indlands, end de 
nuværende møller, vurderes kystsikringen og ad-
gangsvejen ikke at påvirke naturbeskyttelsesinter-
esser væsentligt. Mølle 4



KORT 5.10. 
Detaljeret projektskitse for mølle 4. 1:1000
Det gule kryds med sort ring omkring er selve mølleplaceringen. Area-

lerne omkranset af fed gul streg angiver indkørselsvej, kranplads samt 

rotorsamlingsplads. Disse arealer skal gøres kørbare for tungt maskinel 

med stabilgrus. De røde skraveringer øverst på kort  5.10 angiver sving, 

hvor vejen skal udbygges eller krat skal ryddes så de lange mølledele kan 

transporteres ud til mølleplaceringen.
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MØLLE NR. 4

I fi gur 5.10 fremgår de arealer, der skal bruges til 
etablering af mølle 4. 

Adgangsvejen til kommer til at forløbe ad den ek-
sisterende adgangsvej fra Mådevej til skydebanen. 
De røde skraveringer øverst på kort  5.10 angiver 
sving, hvor vejen skal udbygges eller krat skal ryd-
des så de lange mølledele kan transporteres ud til 
mølleplaceringen.

Området langs vejen og ved kranpladsen har vegeta-
tionsmæssigt karakter af ruderat og her vokser stor 
nælde, rynket rose, alm. hyld, gråbynke, agertidsel, 
alm. røllike, rejnfan, alm. hundegræs, glat vejbred, 
lancet vejbred og vild gulerod. Desuden vokser der 
snebær, som er en haveplante. Umiddelbart øst for 
kranplads og mølleplacering ligger en kulrurpåvir-
ket strandeng, hvor der tættest på møllen vokser al-
mindelig rapgræs, almindelig kvik, lysesiv agertidsel 
og horsetidsel. Ud fra luftfotos bedømmes området 
til at bruges til maskinelt høslæt. 

På stranden udfor mølle 4 er der en lav strandvold 
med lidt opskyl. I dette område er vegetationen 
domineret af tagrør lokalt mens rød svingel, sand-
hjelme, kruset skræppe, rejnfan, lancetvejbred og 
blæresmælde står hist og her. Desuden voksede her 
enkelte planter af tætblomstret hindebæger, der er 
en god indikatorart for naturtypen strandeng. Arten 
er på landsbasis relativt sjælden, men er vidt ud-
bredt i Vadehavet.

Længere ude er der egentlige vadefl ader, som lig-
ger indenfor natura-2000-området (se delafsnit om 
international naturbeskyttelse).

Områderne med strandengsvegetation bliver ikke 
påvirket af mølleanlægget, der indgår kun arealer 
med begrænset biologisk værdi ved mølle 4. Pro-
jektet vil resultere i en forbedring for strandvegeta-
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tionen på kyststrækningen fra mølle 3 til mølle 4 
da man fjerner de møller der i dag står langt ude 
på stranden.

Opsætningen af mølle 4 med tilhørende arbejds- og 
kranarealer vurderes ikke at påvirke nationale na-
turinteresser.

5.7 DELKONKLUSION

INTERNATIONAL NATURBESKYTTELSE
Samlet set vurderes projektet ikke at påvirke arter 
eller naturtyper som de nærliggende internationale 
naturbeskyttelsesområder er udpeget for at be-
skytte, hvis følgende afhjælpende foranstaltninger 
overholdes:

1.  For meteorologimasten i Vadehavet må en even-
tuel midlertidig grusdæmning fjernes umiddelbart 
efter opsætning af den pågældende mast. Dette er 
for at undgå ændrede sedimentationsforhold ind i 
Natura 2000-området.
2. Meteorologimaster og eventuelle lysafmærk-
ningsmaster udformes som gittermaster uden bar-
duner eller wirer.
3. Meteorologimaster og tilhørende fundamenter 
fjernes fuldstændigt efter endt brug.
4. De nye møller må først begynde at rotere ved 
vindstyrker over 4 m/s, for at minimere chancen for 
kollisioner med fugle ved dårlig sigt.

NATIONAL NATURBESKYTTELSE
Projektet ligger beslag på ca. 1,3 ha. mose beskyttet 
af naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med an-
læggelsen af mølle nr. 2 fra vest. Der bliver søgt dis-
pensation fra beskyttelsen hos Esbjerg Kommune. 
Alternativt fi ndes et areal i projektområdet til det 
ønskede anlæg. Eventuelle krav om kompensation 
vil blive imødekommet.
Udover ovennævnte vurderes projektet ikke at på-
virke nationale naturbeskyttelsesinteresser.
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6. Andre forhold

6.1 AREALANVENDELSE

De berørte arealer, der ligger i et industriområde, 
anvendes allerede i dag til vindmøllepark. Arealan-
vendelsen vil derfor være den samme som forhold-
ene i dag. Meteorologimasten vil blive opstillet i 
søterritoriet.

Opstilling af færre større vindmøller, hvor de ek-
sisterende anlæg står i dag, vil derfor ikke være til 
hindring for en fortsat industrimæssig drift af de 
omgivende arealer. 

6.2 LUFTTRAFIK

Vindmøller med en højde, der ligger mellem 100 
og 150 meter skal som hovedregel markeres med 
lavintensivt fast rødt lys, der er aktiveret konstant.
Vindmøller højere end 150 meter skal markeres på 
følgende måde:
Forsøgsmøllerne skal afmærkes med højintensivt 
hvidt blinkende lys af typen A. Lysstyrken er 200.000 
cd om dagen, 20.000 cd i skumringsperioden og 
2000 cd om natten, jf. BL 3-10.

Placering og antal hindringslys er ikke fastlagt. Som 
udgangspunkt skal omfanget af et anlæg afmær-
kes. Det er særligt øverste punkt/kant og den ydre 
perimeter der skal fremhæves. Såfremt møllerne 
står i en række med 4 og højden til vingetip er 200 
meter, vil det medføre en 200 m mast i hver ende 
af rækken. Masterne skal forsynes med hindringslys 
på top og mellemniveau. Den samlede afstand fra 
ydermølle til ydermølle vil sandsynligvis ikke med-
føre yderligere krav om højintensivt lys på mellem-
liggende møller. Dette forhold eller muligheden for 
placering af hindringslys på møllens nacelle er dog 
ikke vurderet.
SLV vurderer, hvorvidt der skal være lysmaster eller 
ej i forbindelse med opsætningen af møllerne.
(ref/6.2/2)

6.3 RADIOKÆDER

Vindmøller må ikke opstilles, så de forstyrrer over-
ordnede radiokæde- og telefonforbindelser. Nor-
malt skal der friholdes en afstand på 200 m på hver 
side af radiokæden for at sikre gode sendeforhold. 
Der var ingen bemærkninger om radiokæder fra 
de adspurgte teleselskaber samt Forsvarets Materi-
eltjeneste.
(Ref./6.3/1)

6.4 LEDNINGSANLÆG

Vindmøller virker generelt ikke forstyrrende for 
driften af højspændingsledninger eller -kabler, og 
omvendt har ledningerne heller ingen betydning for 
vindmøllernes drift.
Det lokale el-selskab Syd Energi Net er blevet in-
formeret om projektforslaget og har ikke haft yder-
ligere bemærkninger. Vedrørende nettilslutning, se 
afsnit 2.2.
(Ref./6.4/1)

6.5 ERSTATNINGSORDNING

For VE-loven om ”Værditab på fast ejendom ved 
opstilling af vindmøller” gælder det at den, der ved 
opstilling af en eller fl ere vindmøller forårsager et 
værditab på fast ejendom, skal betale herfor. Krav 
på betaling bortfalder dog ved et værditab under 
eller på 1% af den samlede ejendomsvurdering. 
Afgørelserne om værditabets størrelse træffes på 
baggrund af en individuel vurdering fortaget af tak-
sationsmyndighederne eller en aftale mellem den, 
der opstiller vindmøllen og ejeren af den faste ejen-
dom. Ejere af berørte ejendomme betaler ikke sag-
somkostninger for behandling af krav for værditab 
på ejendomme, som helt eller delvis er beliggende 
indenfor en afstand på op til seks gange højden af 

den planlagte vindmølle (I dette tilfælde 1200m).
Opstilles fl ere møller i en gruppe, beregnes denne 
afstand fra den nærmeste mølle. Ejendomme, der 
er beliggende udenfor seks gange totalhøjden, kan 
ligeledes søge om erstatning for ejendomsværditab. 
I disse tilfælde indbetales samtidig med anmeldels-
en et gebyr på 4.000 kr. pr. ejendom. Gebyret, der 
indbetales til Energinet.dk, tilbagebetales, såfremt 
der aftales eller tilkendes værditabsbetaling. Over-
skrides fristen på 4 uger efter offentliggørelsen af 
orienteringsmaterialet for projektet eller indbetales 
gebyr ikke, er opstilleren ikke forpligtet til at betale 
for værditab, medmindre der foreligger særlige om-
stændigheder. 
(Ref./6.5/1)

6.6 EJERFORHOLD

VE-lovens krav om lokalmedejerskab omfatter ikke 
forsøgsmølleanlæg. 
(Ref./6.6/1)

6.7 SOCIOØKONOMISKE
      EFFEKTER

På baggrund af de undersøgelser, der er foretaget 
for at belyse vindmølleanlæggets miljøpåvirkninger, 
vurderes det ikke, at miljøpåvirkningerne vil give 
anledning til negative socioøkonomiske effek-
ter, forståes med dette påvirkninger med afl edte 
økonomiske og sociale konsekvenser i forhold til 
erhvervsmæssige eller rekreative aktiviteter, som 
fortrinsvis må antages at være knyttet til friluftsliv, 
jagt og fi skerri.
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6.8 MANGLENDE VIDEN

LAVFREKVENT STØJ
Det har været diskuteret hvorvidt lavfrekvens støj 
har indvirkning på den menneskelige hørelse.
Hørbar lavfrekvent lyd ligger mellem 20 og 160 Hz. 
Høretærsklen for lavfrekvent lyd er 15 – 80 dB, lav-
est for de høje frekvenser i området. 
Miljøstyrelsen har i ’Orientering nr. 9, 1997, Lav-
frekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø’ 
givet følgende vejledende grænseværdi for boliger 
indendørs:
I frekvensområdet 10 – 160 Hz (lavfrekvent støj):

Kl. 18 – 07: Lpa,LF = 20 dB
Kl. 07 – 18: Lpa,LF = 25 dB

I frekvensområder under 20 Hz (infralyd) 
Hele døgnet: Lpg = 85 dB

Miljøstyrelsen har gennem senere pressemeddelels-
er understreget, at de fastsatte grænseværdier er 
baseret på det bedst faglige grundlag i forhold til de 
undersøgelser, der indtil nu er gennemført på områ-
det, og senest har Miljøministeren understreget, at 
de gældende lovkrav for støj anses for tilstrækkelige 
til også at sikre mod evt. gener fra lavfrekvent støj 
(Ref./6.8/1).
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7. Sundhed

Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte 
og indirekte på en række områder.
Blandt de umiddelbart indlysende fi nder man:
• Reduktion af emissioner fra kraftværker
• Støjpåvirkning
• Skyggekast ved naboboliger

7.1 LUFTFORURENING OG 
      KLIMA

Vind er en vedvarende energikilde, og udnyttelsen 
af vindenergi til produktion af elektricitet er forbun-
det med betydelige miljømæssige fordele. Elektric-
itet produceret på kraft- og kraftvarmeværker ved 
afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og 
naturgas er forbundet med udledning af drivhus-
gassen CO2, der er medvirkende til den globale 
opvarmning, samt udledninger af luftforurenende 
stoffer som SO2 og NOx, der bl.a. medvirker til for-
suring og eutrofi ering af naturen og har negativ 
indvirkning på menneskers sundhed. Produktionen 
af elektricitet ved vindmøller er fri for disse udled-
nin-ger, og kan derfor ved erstatning af ikke-ved-
varende energikilder spare miljø og mennesker for 
skadevirkningerne forbundet med denne.

En opgørelse fra Energinet.dk viser, at omkring 77% 
af elproduktionen i Vestdanmark i 2008 skete på 
basis af andre energikilder end vindmøller, hvoraf 
afbrænding af kul tegnede sig for hovedparten. 

Udledningen af CO2, SO2 og NOx pr. kWh ud-
gjorde i 2008 i Vestdanmark henholdsvis 449 g, 
0,09 g og 0,47 g for al produceret el.
Ved at anvende disse værdier og korrigere for de 23 
% vindenergi, der er emmissionsfri, beregnes pro-
jektforslagets positive effekt på emissionen af disse 
stoffer.

Ved beregningen af projektets produktion er den 

forventede produktion for de nedtagne møller i 
deres restlevetid op til 20 år modregnet, på årsbasis 
og gennem projektets forventede 20-årige levetid.

De forventede sparede udledninger ved projektet på 
årsbasis og gennem dets levetid (Tabel 5.1). Tallene 
kan i realiteten blive lidt lavere eftersom de store 
møller opsættes i etaper. (Ref. /7.1/)

7.2 STØJPÅVIRKNING

Den lyd, som moderne vindmøller udsender, er først 
og fremmest et sus fra vingerne, idet de passerer 
tårnet og luften trykkes sammen mellem tårnet 
og vingen. Om lyden er generende støj eller ej, af-
hænger af lytteren. Generelt siger man, at uønsket 
lyd er støj. Støj kan være ødelæggende for både 
sind og legeme, og påvirkninger over 65 dB(A) ans-
es for et kritisk niveau. 

Derfor er der i Danmark vejledende grænseværdier 
for, hvor meget støj, der må være fra industri og 
andre tekniske anlæg. Den vejledende grænsevær-
di 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 ek-
sempelvis villakvarterer. Lavest om natten, da man 
er mere følsom for lyd. Natnedsættelsen gælder 
ikke for vindmøller, da deres produktion ikke kan 
følge en bestemt døgnrytme. 

Støjkravet for vindmøller på maksimalt 44 dB(A) ved 
8 m/s og 42 dB(A) ved 6 m/s ved naboboliger i åbent 
land betyder, at der kan være en støj, der svarer til 
lidt mindre end sagte tale udendørs. Støjen kan dog 
være generende for nogle mennesker, der er særligt 
følsomme for støj. Med en vindhastighed over 8 m/s 
vil baggrundsstøjen fra vindens susen i bevoksning 
og bebyggelse overgå støjen fra møllerne. 
For særligt støjfølsomme områder, som for eksem-
pel boligområder, er kravene til støj skærpede, til 

maksimalt 39 dB(A) ved 8 m/s og 37 dB(A) ved 6 
m/s. Den maksimale støj fra vindmøller vil således 
være lavere i landsby- og boligområder. 
Ved en gennemførelse af projektforslaget forud-
sættes det, at støjkravene er opfyldt for alle om-
kringliggende beboelsesejendomme. Der er i afsnit 
4.2 nærmere redegjort for støjreglerne for vind-
møller. For særlige forhold omkring infralyd og lav-
frekvent støj, se afsnit 6.8.

7.3 SKYGGEKAST VED 
      NABOER

I afsnit 4.3 er redegjort for, hvor meget skygge-
kast naboerne vil modtage fra de roterende vinger. 
Skyggekast kan virke stressende og dermed forår-
sage eller forværre sygdomme. 
Det maksimale beregnede reelle skyggekast er un-
der 10 timer om året ved alle ejendommes udendør-
sopholdsarealer for en møllestørrelse med en total-
højde på 200 m, navhøjde 120 m og rotordiameter 
160 m. 
Møllerne kan leveres med komponenter, som 
gør det muligt at stoppe møllerne i evt. kritiske 
tidspunkter for skyggekastet, et såkaldt miljøstop. 
Man vil dog normalt først foretage en vurdering af 
den eller de naboer, der er udsat for skyggekastet 
for at konstatere, om der fi ndes skærmende 
bevoksning eller bygninger. Beregningen kan dog 
ikke dokumenteres yderligere, idet retningslinien 
er baseret på et statistisk ’normalår’, som ikke 
lader sig efterprøve ved fysiske målinger på stedet. 
Standsning af møllen i de kritiske perioder for 
skyggekastet vil give et mindre produktionstab.
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8. Overvågning

I VVM-tilladelsen vil der blive stillet betingelse til 
vindmøllernes støjemission, og der kan være stillet 
betingelse om afværgning af skyggekast. Endvidere 
kan der være stillet krav til placeringen i forhold til 
byggelinier, afstand til naboer eller andre forhold.

Efter 1. januar 2007 er det kommunerne, som har 
miljøtilsynet og således skal sikre, at kravene i VVM-
tilladelsen overholdes. 

Endvidere skal kommunen sikre sig, at eventuelle 
krav om støjmåling bliver overholdt ved at kræve 
dokumentation for støjmålingen inden for en given 
tidsperiode.

Klager fra naboer medfører, at kommunens miljøtil-
syn kan pålægge ejeren af vindmøllerne 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 møllerne, hvis kravene i VVM-tilladelsen ikke 
er overholdt.

Vindmøllens drift overvåges elektronisk af ope-
ratøren, for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske 
problemer. Vindmøllen har indbygget et styre- og 
overvågningsprogram, som registrerer alle fejl, og 
om fornødent stopper møllen. Forandringer i vind-
møllers støjniveau, udseende eller andre miljøpå-
virkninger vil stort set altid være en konsekvens af 
tekniske problemer i møllen.
(Ref./8/1)

International naturbeskyttelse
Der er ikke i forbindelse med nærværende VVM-
redegørelse foretaget kortlægning af trækruter og 
måling af fl yvehøjder om foråret. I forbindelse med 
kollisionsrisici og forstyrrelser vurderes at lokale 
bevægelser ifm. fuglenes daglige aktiviteter i raste- 
og overvintringsperioderne er mere væsentlige, end 
egentlige trækbevægelser igennem området ved 
Måde. Det vurderes, at fuglenes daglige brug af 

området ved Måde om foråret ikke afviger væsent-
ligt fra efterårssituationen beskrevet i reference 5.3, 
hvorfor det vurderes unødvendigt at foretage et så-
dant forårsstudie.

Der er ikke foretaget modellering af sedimenta-
tionsforhold for meteorologimastens placering i Va-
dehavet udenfor Natura2000-området, men alene 
foretaget erfaringsbaserede skøn. Den manglende 
viden vedrørende sedimentationsforholdene er i 
stedet søgt imødegået ved nogle meget restriktive 
afværgeforanstaltninger.
(Ref./8/2)
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