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Forord

Danmark skal have en ny national prøvestation for store vindmøller. Det skal
vi, så vi ved indgangen til det nye årtusinde kan fastholde Danmarks førende
position inden for produktion af  vindmøller, og så vi samtidig kan  videreud-
vikle vores særlige know-how på området. Hertil kommer, at store vindmøller
som dem, der skal opstilles og testes i en national prøvestation, også vil bi-
drage til at opfylde vores mål om at reducere CO
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Danmark er førende på verdensplan inden for produktion af  vindkraft. Eks-
porten udgjorde i 1999 ca. 10,0 mia. kr ud af  en samlet omsætning på 11,5
mia. kr for vindmøller og komponenter til disse. Hertil skal lægges en betyde-
lig eksport af  viden. Det er derfor i samfundets interesse, at den nye genera-
tion af  meget store vindmøller, som fremstilles i Danmark, også kan afprøves
herhjemme. Vi er nået langt med vindmølleudbygningen på land og har i 1999
opfyldt målet om en samlet installeret effekt på 1.500 MW. Den videre udbyg-
ning med vindmøller skal derefter i det væsentlige foregå på havet. Det er re-
geringens energipolitiske mål at reducere CO
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-udslippet ved bl.a. at placere

4000 MW vindkraft på havet. Men forinden vindmøllerne opstilles på havet,
er det vigtigt at få mulighed for at afprøve dem på en national prøvestation.

Forskningscenter Risø har igennem flere år undersøgt en række lokaliteter i
Danmark med henblik på at finde en lokalitet, der lever op til alle de nødven-
dige tekniske krav, som en national prøvestation stiller. Meget grundige under-
søgelser af  en lang række lokaliteter viser, at Høvsøre ved Nissum Fjord i
Lemvig Kommune er en egnet placeringsmulighed til en kommende national
prøvestation. En alternativ delt placering ved Røjensø Odde i Sydthy Kom-
mune og Rønland i Thyborøn-Harboøre Kommune er undersøgt og vurderet
på lige fod med hovedforslaget ved Høvsøre.

Miljø- og Energiministeriet har valgt at gennemføre et omfattende forarbejde
med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for den kommende
debat om anlæggets placering. Ud over denne �Æstetisk vurdering og visuali-
sering� og VVM-redegørelsen er der - i henhold til planlovens §3 - udarbejdet
forslag til landsplandirektiv sammen med det nødvendige plangrundlag, der
samtidig fremlægges til debat.

I januar 1999 blev der indledt en idéfase (offentlig høring) om en placering af
den nationale prøvestation til 5 vindmøller med en højde på op til 130 m ved
Røjensø Odde. Idéfasen medførte mange indsigelser fra lokale beboere og
sommerhusbeboere.Vindmølleindustrien ønskede prøvestationen fremtids-
sikret, så også møller på mindst 165 m kan afprøves. Konklusionen efter 1.
idéfase blev derfor at gennemføre en 2. idéfase - denne gang med et forslag til
placering ved Høvsøre i Lemvig Kommune.

Denne VVM-redegørelse indeholder en samlet vurdering af  etableringen af
en national prøvestation for store vindmøller, herunder en redegørelse for an-
læggets fysiske udformning samt for de socioøkonomiske konsekvenser. Re-
degørelsen beskriver og vurderer hovedforslaget ved Høvsøre samt et forslag
til en alternativ kombineret placering ved Røjensø Odde og Rønland. Derud-
over beskrives og vurderes blandt mange andre emner hensynet til naboer,
støj, flora og fauna, adgang til området og landskabelige værdier.

Redegørelsen belyser de henvendelser, som er modtaget i de forudgående
offentlighedsfaser i 1999, hvor Miljø- og Energiministeriet indkaldte idéer og
forslag til brug for planlægningen af  den nationale prøvestation.

Vindmøllers udvikling 1982-2000
Kommercielle vindmøller i Danmark har de sidste 20 år gennemløbet en
udvikling fra små 10-15 m høje møller knyttet til den enkelte husstands forbrug til
80-120 m høje møller, der producerer elektricitet til den overordnede elforsyning.
De nyeste møller på 100-120 m har en skala, der gør dem bedst egnede på havet
eller til landskaber med meget stor skala, som fx store sletter eller bakker.

     1982 -    1990 -      1994 -       1996 -       2000     Årstal
    55-200 150-300   450-750  1.500-2.000   2.-5.000    Effekt kW

45 m

66 m

Totalhøjde 165 m

Navhøjde 110 m

30 m
22 m

Resultatet af  miljøkonsekvensvurderingen viser, at Høvsøre er den eneste lo-
kalitet, der dels opfylder flest mulige af  de vindtekniske krav og dels kan
rumme alle 5 prøvepladser. Høvsøre er også den lokalitet, som samlet rum-
mer færrest konflikter i forhold til internationale og nationale beskyttel-
sessinteresser. Placeringen ved Høvsøre er ikke uproblematisk, men vurderes
trods de landskabelige og naturbeskyttelsesmæssige konflikter at være den
bedst egnede placering til en national prøvestation for store vindmøller i Dan-
mark. Det er baggrunden for, at der alene for Høvsøre tillige er udarbejdet et
udkast til landsplandirektiv med tilhørende planforslag.

Dette arbejde er blevet gennemført af  en følgegruppe bestående af  repræsen-
tanter for Forskningscenter Risø, Miljø- og Energiministeriet ved Landsplan-
afdelingen, Skov- og Naturstyrelsen, Energistyrelsen samt konsulentfirmaerne
Møller & Grønborg AS og Carl Bro as.

Høringsperioden strækker sig over en 8 ugers periode fra den 31. januar 2000
til den 27. marts 2000 - begge dage inkl.

Indsigelser imod og bemærkninger til det fremlagte materiale skal derfor være
os i hænde senest mandag den 27. marts 2000.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Miljø- og Energiministeriet
Landsplanafdelingen
Højbro Plads 4
1200 København K.
Tlf.: 33927600

Niels Østergård
Afdelingschef
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Indledning

Denne rapport belyser de landskabelige æstetiske og visuelle konsekvenser af
en prøvestation for store vindmøller placeret ved Nissum Fjord i det vestlige
Jylland. Endvidere beskrives en alternativ placering ved Limfjordens vestlige
del. Rapporten  indgår som en del af  Vurdering af  Virkningerne på Miljøet
(VVM)-redegørelsen om anlægget.

Rapporten indeholder beskrivelse af  de berørte områder og deres landskabe-
lige kvaliteter samt kulturhistoriske og rekreative indhold. Rapportens hoved-
vægt lægges på visualiseringer af  prøvestationen set fra forskellige afstande og
vinkler. Hovedforslag og hovedalternativ er behandlet lige indgående. Der er
ikke udarbejdet en samlet vurdering for begge områder, men hvert område er
vurderet særskilt i afsnittet �Påvirkning af  landskabet� på hhv side 10-11 og
side 28-29.

Baggrunden for placeringen er ønsket om at kunne afprøve de nyeste vind-
møller i Danmark. Afprøvningen skal ske på et sted, hvor der er stærk vind,
hvor der er ingen eller meget få forstyrrende elementer samt få  lægivere. Om-
rådet skal således ligge tæt på kysten, og landskabet skal være åbent.

De bedste vindforhold i Danmark findes omkring Limfjordens vestlige ud-
munding. Kysterne i dette område samt mulige andre områder langs Jyllands

Ved en prøvestation vil der ofte være arbejde på møllerne. Mennesker virker
forsvindende små ved siden af møller på op til 165 m i totalhøjde.

vestkyst er derfor blevet undersøgt for egnede lokaliteter. Der er nærmere re-
degjort for dette i den tekniske del af  VVM-redegørelsen.

Undersøgelsen har resulteret i to alternative placeringsmuligheder for en prø-
vestation, der skal kunne afprøve op til 5 møller med en totalhøjde på op til
165 m. Den ene placering findes ved Høvsøre i Lemvig Kommune, hvor et
stort, fladt agerområde bag diget kan rumme prøvestationen. Den anden pla-
cering er delt på to mindre områder med 3 møller ved Røjensø Odde i Sydthy
Kommune og 2 møller syd for Cheminova på Rønland i Thyborøn -
Harboøre Kommune.

Prøvestationen

Forskningscenter Risø skal stå for etablering og drift  af  prøvestationen for
store vindmøller. Til forskel fra en normal gruppe af  ens vindmøller vil
prøvestationens møller variere mht antal, størrelse, design, antal vinger,
omløbhastighed  mv. For at undgå unødig variation skal møllerne dog have
ens farve og glans, der skal anvendes rørtårn, og rotorens omløbsretning skal
være den samme.

Prøvestationen forventes i løbet af  2-5 år at have op til fem forskellige vind-
møller med en maksimal totalhøjde på 165 m, fem målemaster med samme
højde som den enkelte vindmølles nav, en kørevej samt arbejdsarealer ved
hver mølle. Desuden vil der være en meteorologimast i møllerækken. Masten
vil i begyndelsen være 100-114 m høj, men kan blive op til 165 m, når møl-
lerne bliver højere. Masten skal evt også anvendes som afmærkning for fly-
sikkerheden. Alternativt kan der etableres lys på de højeste møllers møllehat
eller i vingespidserne. I det sidste tilfælde tændes lyset, når spidsen er i top-
position.

Prøvestationen vil blive udbygget gradvis og vil i hele sin levetid være under
forandring. Opsætning og nedtagning af  en mølle sker ved hjælp af  store
mobilkraner. Hver mølle forventes afprøvet i ½-2 år og derefter nedtaget.
Nogle møller vil i perioder stå stille, eksempelvis mens der foretages specielle
undersøgelser eller ombygning.

Hvis behovet for prøvestationen ophører, vil den blive nedlagt og de berørte
arealer retableres.

Visualiseringer

Prøvestationen er visualiseret med et tænkt eksempel, hvor der er opsat det
maksimale antal møller, hvoraf  nogle har den største tilladte højde på 165 m.
For at vise at møllerne ikke vil blive ens, er der valgt en enkelt 2-vinget og fire
3-vingede, hvilket anses for en sandsynlig kombination. Derimod er der ikke
vist trebladede bagløbsmøller eller møller med væsentligt større hus. På prø-
vestationen er der placeret en målemast med møllens navhøjde vest for hver
mølle. Endvidere er der opsat én enkelt 165 m høj meteorologimast.

Visualiseringen af  møllerne er foretaget fra punkter i landskabet, hvor mange
mennesker færdes, eller hvor møllernes virkning af  andre årsager skønnes vig-
tig at belyse. For at visualiseringerne skal være sammenlignelige er alle fotos i
nær- og mellemzonen optaget med samme objektiv og en moderat vidvinkel,
der dækker 57 grader. Betragtes billederne i en afstand på 35 cm, svarer de
bedst muligt til virkeligheden. I fjernzonen er der i nogle tilfælde  anvendt te-
leobjektiv. Disse fotos er gengivet i mindre format. Betragtes disse billeder i
en afstand på 48 cm, svarer de bedst muligt til virkeligheden.

Møllerne vil påvirke oplevelsen af  landskabet i et stort område. Oplevelsen
ændrer naturligvis karakter med afstanden til møllerne, som er væsentlig for
deres synlighed. Møllernes størrelse på nethinden er omvendt proportional
med afstanden mellem betragter og mølle, og ydermere  spiller sigtbarheden
og øvrige belysningsforhold en større rolle, jo større afstanden bliver.

I nærzonen, som dækker en afstand på 0-3 km fra nærmeste mølle, vil møllerne
ved normale vejrforhold være synlige fra alle retninger. På denne afstand kan
der ses detaljer på møllerne, eksempelvis forskelle i udformning eller farve.
Størrelsesforskelle opfattes ikke nødvendigvis, fordi øjet vil tolke dem som et
perspektivisk fænomen.

I mellemzonen, som dækker en afstand på 3-6 km, spiller sigtbarhed og lysfor-
hold en væsentlig rolle. På denne afstand kan man ikke opfatte mindre for-
skelle i møllernes udformning. Størrelsesforskelle vil ofte opfattes bedst fra
mellemzonen.

I fjernzonen over 6 km er møllernes synlighed helt afhængig af  sigtbarheden,
lysforholdene og af  betragtningspunktets højde over havet, idet bl.a. varmedis
nær jorden og jordens krumning spiller en rolle. Fra stor afstand vil man sta-
dig kunne opfatte forskelle i møllernes højde eller vingernes omdrejningsha-
stighed. Møllerne vil blive oplevet sammen med de øvrige møller i området,
og kan virke som et pejlemærke, der giver dybde i udsigten. Der er visualiseret
for afstande op til 15 km, da de store møller vil ses over store afstande over
vand eller fra højdepunkter.

Kort over vindressourcerne i Danmark udarbejdet af Forskningcenter Risø og
Energi- og MiljøData i 1999.
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Landskab

Landskabsdannelse

Landskaberne omkring Nissum Fjord og Nissum Bredning har vidt forskellig
karakter, fordi de lå henholdsvis syd og nord for isens hovedopholdslinie un-
der den seneste istid. Linien er nogle steder meget tydelig, som et markeret
skift mellem fladen og bakkerne. Andre steder, hvor landskabet bliver gradvist
mere bakket, er den utydelig,. Det sidste er tilfældet længst mod vest ved Fjal-
tring og Ramme.

Syd for hovedopholdslinien er terrænet fladt, og jorden er sandet. Hedesletten
er mest udbredt, kun afbrudt af  lave bakkøer fra den forrige istid. Hede-
sletten går mod vest over i et fladt eng- og fjordlandskab. Høvsøre ligger på
grænsen mellem disse landskabstyper.

Nord for hovedopholdslinien er terrænet meget bakket og præget af  isens
enorme jordarbejder. Jorden består af  morænematerialer og er derfor leret.
Nissum Bredning er på 3 sider afgrænset af  denne landskabstype, der ofte
møder vandet med stejle, eroderede klinter. Ved Røjensø er der dog et plant
areal med aflejringer fra nyere tid. Vest for bredningen er landskabet fladt,
dannet af  havaflejringer efter istiden og af  menneskeskabte diger. Den alter-
native placering ved Rønland vil ske i dette delvis kunstigt skabte flade land-
skab.

Landskabet i dag

Limfjordens vestlige udmunding er dels præget af  klinter og bakker langs ky-
sten, dels af  de flade, marine forlande. Overalt langs kysten på Thyholm og i
Sydthy ses få bevoksninger, spredte gårde og vindmøller på bakkerne.

Langs vestkysten er strækningen ned til Fjaltring og Ramme et bakket, højtlig-
gende landskab med spredte gårde og mindre landsbyer. Bevoksningen er
sparsom, og bakkerne opfattes tydeligt.

Kirkerne markerer sig kraftigt pga den sparsomme bevoksning. De mest mar-
kante ligger langs vestkysten fra Engbjerg Kirke på israndslinien øst for Vrist
via Ferring og Trans kirker til Fjaltring kirke på kanten af  en mindre bakkeø
længst mod syd.

Syd for Fjaltring og Ramme breder den store slette sig. Mod øst og nordøst er
der store plantager, mens der mod sydøst er nøgen slette afløst af  gårde. Læn-
gere mod øst er en del hegn mellem gårdene. Mod syd er der enkelte spredte
gårde på sletten, som fortsætter ned til Bøvling Fjord. Mod vest afløses sletten
af  Torsminde Tange, der er afgrænset af  et dige mod Vesterhavet.

På øst- og sydsiden af  Bøvling- og Nissum Fjord er der mange hegn og plan-
tager samt spredte gårde mellem hegnene. Der findes et større sommerhus-
område på sydsiden af  fjorden ved Fjand.

Geologisk kort ©Per Smed (venstre).
Oversigtkort med prøvestationens placeringsmuligheder (højre).
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Principskitse af området ved Røjensø Odde.
Opstilling nær overgang mellem fladen og bakkerne er visuelt forstyrrende

Principskitse af området ved Høvsøre.
Fladt terræn med stor synlighed over lange afstande. Visuel enkelhed er mulig.

Høje vindmøllers virkning i landskabet

Landskaberne omkring de udvalgte placeringer for en prøvestation er af  stor
skala efter danske forhold og derfor principielt egnede til indplacering af  store
tekniske elementer. Imidlertid er der flere forhold, der taler imod: Møllerne er
væsentligt større end de eksisterende tekniske elementer i området, de oversti-
ger landskabets egne højder væsentligt, og de vil på grund af  de skiftende op-
stillinger ikke altid danne en klar og veldefineret helhed, som fx Østbroen
over Storebælt. Opstillingen på en ret linie giver et letopfatteligt mønster, men
de uens størrelser og periodevise huller i rækken kan gøre opstillingen mindre
veldefineret.

Principskitse af området ved Rønland.
Åbent landskab i stor skala kan være egnet til opstilling af møller, men
synligheden fra omgivelserne er stor.

Landskabet omkring Høvsøre består af  flader med eng, mark og vand, og har
Vesterhavet som nabo. Strukturen er enkel, åben og overskuelig. En mølle-
gruppe placeret her vil kunne ses fra stor afstand og mange vinkler, dog ikke
fra indlandet. Møllernes placering på fladen i god afstand til bakkeøen og

morænebakkerne mod nord vil virke harmonisk, men det store tekniske anlæg
midt på fladen vil få det åbne rum til at virke mindre. Kun Vesterhavet har di-
mensioner, der vil være upåvirkede af  møllerne.

Ved Rønland er landskabets skala endnu større. Fladen, som møllerne tænkes
placeret på, er Limfjordens vandflade, og skalamæssigt er landskabet egnet til
opstilling af  store møller. Til gengæld er møllerne synlige fra alle retninger og
fra stor afstand.

Røjensø Odde ligger åbent ud mod Nissum Bredning, men mere lukket mod
nord og øst, hvor morænebakker på op til 50 m hindrer frit udsyn. Placerin-
gen i en sådan overgangszone kan virke forstyrrende for oplevelsen af  land-
skabet.

Bakkede fjordlandskaber er sårbare overfor høje elementer, placeret foran
bakkerne, idet de vil få bakkerne til at virke mindre, set fra vandet eller den
modstående kyst. Høje elementer bør placeres i meget store flade områder,
med god afstand til overgangen til det bakkede terræn.

Omkring Limfjordens vestlige udmunding kan kun området ved Harboøre og
Agger Tange få en sådan karakteristik. Syd for Limfjorden skifter det flade
landskab markant øst for Vrist, hvor israndslinien har høje kystskrænter.

I de åbne landskabstyper, som er repræsenteret på alle 3 lokaliteter, er
møllernes fjernvirkning af  stor betydning. Fjernvirkningen som i denne sam-
menhæng defineres som møllernes visuelle virkning på mere end 6 kms af-
stand er ofte vanskelig at forudse, særligt for landplacerede møller.

Møllernes store dimensioner i forhold til de danske bakkelandskaber fremtræ-
der tydeligt set tværs over vandfladen, som ved Limfjorden. Samtidig kan der
være et visuelt uheldigt samspil med de eksisterende  møller i forskellige stør-
relser. Fjernvirkningen er stor i et bakket  fjordlandskab og på en åben slette
og mindre i et fladt, bevokset hedeslettelandskab.

Vindmøllers fjernvirkning er stor omkring Limfjorden, hvor et skarpt øje vil kunne tælle møller i snesevis på bakkerne i Sydthy. Fjorden veksler mellem morænebakker og marint forland i forskellig bredde.

Større anlægs højder

TV2 mast    Storebælts pylon    Esbjergværket      Ny mølle                   Cheminova Landsbykirke

300 m

65 m

250 m254 m

165 m

20 m
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Hovedforslag ved Høvsøre

Landskabet

Høvsøre er et tidligere havbundsområde på nordsiden af  Nissum Fjord. Om-
rådet er mod øst og sydøst omgivet af  store hedesletter syd og vest for isens
hovedopholdslinie. Der er mindre bakker op til 45 m´s højde mod øst i en af-
stand på 15-20 km. Mod nord skifter landskabet til kuperet moræne i en af-
stand på ca 6-8 km. Overgangen er ikke markant, og terrænet bliver gradvist
mere kuperet med bakker op til 57 m�s højde.

Det nære landskab er helt åbent med få og lave buskadser. Mod syd fortsætter
sletten til Nissum Fjord, mod vest til et 12 m højt dige langs Vesterhavet og
mod øst til herregården Rysensten. Sletten er godt 3 km på hver led.

Det lidt fjernere landskab er mod syd præget af  Nissum Fjord med dens
tange mod Vesterhavet. Hegn, plantager, sommerhusområder og spredt be-
byggelse ligger på syd- og østsiden. Mod øst og nordøst er landskabet mere
åbent med lave hegn og småplantager. I en afstand på ca 10 km skifter land-
skabet til de store plantager Kronhede og Klosterhede. Mod nord er landska-
bet bakket, forblæst og åbent, med enkelte mindre landsbyer, spredte gårde og
få, lave hegn.

De nærmeste byer er Bøvlingbjerg, Ramme og Fjaltring. Området er præget
af  intensivt landbrug både nært og fjernt. Det nærmeste større sommerhus-
område ligger på sydsiden af  Nissum Fjord.

Der er ingen tekniske anlæg i området bortset fra en del nyere og ældre vind-
møller. De nærmeste er fem nyere møller med en totalhøjde på 68 m ved Fjal-
tring. Nordøst for Rysensten findes desuden Brokilde vindmøllepark med 12
møller med en totalhøjde på 61 m

De nærmeste veje er landevej 181 langs vestkysten og landevejen fra Bæk-
marksbro over Bøvlingbjerg til Ramme Dige. På østsiden af  denne vej ligger
Rysensten og Bøvling Kirke med et karakteristisk løgspir. Marie Kirke i
Bøvlingbjerg er ikke synlig fra det omgivende landskab, mens Fjaltring Kirke
ligger meget markant i landskabet set fra syd, især fra diget langs Vesterhavet.

Midt på sletten tænkes prøvestationen placeret med én række møller fra nord
til syd. Placeringen midt på sletten betyder, at der som minimum vil være 1,5
km fra offentlig vej til møllerne.

Prøvestationen på Høvsøre og de nærmeste eksisterende vindmøller.
Fotovinkler og afstandszoner er indtegnet. Mål 1:100.000
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Visualiseringspunkter

Prøvestationen er visualiseret fra fem punkter i nærzonen, tre i mellemzonen
og tre i fjernzonen. Desuden er den vist på tæt hold på side 9.

Nærzonen 0-3 km
1.  Diget vest for prøvestationen, hvor landevejen er tættest på. Det flade

landskab opleves i sin helhed.
2.  Bøvlingbjerg. Set fra indlandet kan møllerne være sløret af  bevoksning,

bebyggelse mm. Møllerne vises fra udkanten af  Bøvlingbjerg, som er den
nærmeste by.

3.  Naboer mod nordøst. Fra vejen nord for Rysensten er der frit udsyn til
møllerne.

4.  Rysensten. Positionen illustrerer møllernes påvirkning af  herregårds-
landskabet omkring Rysensten.

5.  Fjaltring. På grund af  sparsom bevoksning og byens relativt høje beliggen-
hed er der vid udsigt mod møllerne fra byens udkant.

Mellemzonen 3-6 km
6.  Fjaltring Kirke. Kirken og dens nære omgivelser danner et unikt og sær-

egent miljø, der er præget af  havets nærhed.
7.  Ramme. Også denne by ligger højt og frit, og møllerne vil kunne ses

tydeligt herfra.
8.  Bøvling Klit. Fra vejen langs Vesterhavet er der ingen havudsigt, men til

gengæld ligger Nissum Fjord og området for prøvestation frit eksponeret
over en 7 km lang strækning.

Fjernzonen over 6 km
9. Torsminde. På strækningen mellem Fjand og Torsminde vil møllerne kunne

ses i det fjerne.
10. Fjand. Sommerhusene ved Nørre Fjand ligger på en lav bakkeø med

udsigt over fjorden. Møllerne vil kunne ses i horisonten.
11. Bakke ved Klinkby. Den 57 m høje bakke tæt ved det flade område ved

Harboøre er dramatisk, og der er udsigt hele horisonten rundt.

Foruden de valgte visualiseringspunkter vil møllerne kunne ses fra en række
andre områder.

I nærzonen kan møllerne ses næsten overalt, ikke altid ubeskåret, men tydeligt.

I mellemzonen vil møllerne kunne ses i det meste af  de  kystnære områder og i
bakkerne mod nord. Derimod kan bevoksning og bebyggelse ofte skjule møl-
lerne set fra det flade indland. I de sparsomt bevoksede og bebyggede områ-
der mellem Bøvlingbjerg og Nees vil møllerne kunne ses tydeligt.

I fjernzonen vil møllerne kunne ses fra enkelte, højtliggende arealer i bakke-
landskabet mod nord og i indlandet. Fra syd kan de ses fra bredden af  Nis-
sum Fjord, men kun enkelte steder fra vejene udover strækningen mellem
Fjand og Torsminde. Møllerne vil kunne ses fra de høje klittoppe i Husby
Klit.

Mindre møller              Bøvling Kirke

Foto 12.  Høvsøre set mod nordøst fra luften vest for Bøvling Klit. Prøvestationen er visualiseret og markerer sig ved Vester Rysensten.

Bovbjerg Fyr Fjaltring Kirke Fjaltring vindmøllepark                         Prøvestation    Vester Rysensten           Bøvling Fjord Rysensten Brokilde vindmøllepark

 ved Høvsøre
      Trans Kirke                                                      Dige langs Bøvling Klit
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På planen er vist fotovinklen for visualiseringen på foto 13 side 9.

Afstande fra prøvestationen til omgivelserne

Skitserne nedenfor illustrerer, hvordan prøvestationen opleves på forskellige
afstande med 165 m høje møller.

Øverst viser én vindmølle i forhold til nærmeste nabo i en afstand af  ca 900 m.
Herfra ses mølleanlægget i dets fulde udstrækning. Vindmøllerne vil dominere
lokaliteten og virke voldsomt store i forhold til betragteren og eksisterende
bygninger. Der er tale om en mastodontvirkning, svarende til at en moderne
vindmølle på 72 m højde er placeret 400 m fra ejendommen.

Imellem vises én vindmølle i forhold til Fjaltring i en afstand af ca 2 km. Vind-
møllerne vil dominere andre høje elementer i landskabet. Prøvestationen ses
på 2-3 gange så stor afstand som de eksisterende 68 m høje møller ved Fjal-
tring, men den virker ligeså høj som disse.

Nederst vises prøvestationen i forhold til Ramme i en afstand af  ca 5 km. På
denne afstand vil det mellemliggende terræn og beplantning skjule den neder-
ste del af  møllerne.Principskitse af eksempel på prøvestation, som den er visualiseret. Den sydligste

mølle er mindre og målemasten placeret 120 m fra møllen.

Prøvestationens udformning

Prøvestationen tænkes ved Høvsøre udformet som som fem vindmøller på én
række med indbyrdes afstand på 300 m. Parallelt med denne og i en afstand
på ca 240 m placeres en række målemaster med samme højde som den en-
kelte mølles navhøjde. Ved afprøvning af  mindre møller placeres målemasten
120 m vest for vindmøllen.

Endvidere vil der være en meteorologimast placeret på linie med møllerne.
Prøvestationens udseende vil variere alt efter møllernes størrelse, antallet af
afprøvede møller og den enkelte mølles design.

Der er visualiseret et tænkt eksempel med følgende vindmøller:
1:  Navhøjde 52 m, rotordiameter 52 m, totalhøjde 78 m
2:  Navhøjde 110 m, rotordiameter 110 m, totalhøjde 165 m
3:  Navhøjde 95 m, rotordiameter 90 m, tovinget, totalhøjde 140 m
4:  Navhøjde 110 m, rotordiameter 110 m, totalhøjde 165 m
5:  Navhøjde 88 m og rotordiameter 84 m

Mølle nr 3 har kun 2 vinger, for at illustrere virkningen af  dette. De øvrige er
trevingede. En meteorologimast med totalhøjde 165 m er placeret syd for
møllerne.

Nabo

Fjaltring vindmøllepark     Fjaltring

Bøvling Fjord Prøvestation Ramme

0,9 km

2,4 km

5 km
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Foto 13 Prøvestationen set mod nord. Afstanden til nærmeste mølle er fra dette
punkt ca 500 m. På nært hold vil vindmøllernes forskellige design og de

tilhørende meteorologimaster fremstå tydeligt, ligesom vejanlæg mv. Møllernes
forskellige højde og rotordiameter virker forvirrende.

                                                                                                        Møllehøjder: 78 m  165 m  140 m      165 m   130 m

165 m høj meteorologimast

Målemast med højde:  52 m         110 m      95 m 88 m
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Æstetisk vurdering af hovedforslaget

Påvirkning af landskabet

Møllerne vil påvirke landskabet i et stort område. Påvirkningen vil naturligvis
være størst i nær- og mellemzonen, men også betydelig i afstande op til 15
km.

Nærzonen, 0-3 km
I møllernes visuelle nærzone op til 3 km vil møllerne ses tydeligt og opfattes
som placeret på de store dyrkningsflader bag digerne og klitterne langs Ve-
sterhavet. De vil virke meget store trods landskabets store skala, men place-
ringen midt på den store flade giver landskabet dybde. Afstanden til større be-
færdede veje er ca 2 km, hvilket medfører at møllerne normalt ikke opleves
helt tæt på. Herved dæmpes indtrykket af  møllernes størrelse.

Mellemzonen, 3-6 km
Møllerne opfattes tydeligst fra syd, hvor der er frit udsyn fra hovedvejen langs
Nissum Fjords østside og hvor møllerne ses i med- eller sidelys. Den landska-
belige sammenhæng opleves med møllerne placeret på de store dyrknings-
flader mellem Nissum Fjord og bakkelandskabet mod nord. Landskabet er
stort som møllerne, men slettens præg vil ændres fra en øde karakter til domi-
neret af  et teknisk anlæg.

Fra morænelandskabet mod nord vil indtrykket af  møllerne være mere veks-
lende. Terræn og bevoksning er varieret og vil stedvis hindre, at møllerne ses i
deres helhed. Fra højtliggende strækninger og punkter vil den landskabelige
sammenhæng kunne fornemmes, og møllerne vil ses med det store kyst- og
fjordlandskab som baggrund. I disse situationer kan møllerne forekomme i en
vis harmoni med det store landskab, men de kan også virke meget store i for-
hold til landskabets øvrige elementer, hvor det store landskab omkring møl-
lerne ikke opfattes pga bevoksning og bygninger.

Fra indlandet mod nord og øst vil bevoksning og bebyggelse skjule møllerne
mere eller mindre. Møllerne vil kunne ses tydeligt, men ofte opfattes som
mindre møller tættere på betragteren.

Fjernzonen, over 6 km
Fra syd vil møllerne formodentlig enkelte steder kunne ses hen over Nissum
Fjord.  Sammen med denne og klitrækken langs Vesterhavet vil de danne et
mere harmonisk billede.

Fra øvrige retninger vil møllerne normalt kunne ses fra udsigtspunkter, hvor-
fra de kan virke som pejlemærker. De ses næppe i deres helhed eller i sam-
menhæng med det store landskab, de er placeret i. Endvidere vil de eksiste-
rende møller spille med i billedet, så det samlede resultat er, at landskabet er
mere påvirket af  vindmøller.

Påvirkning af kulturhistoriske elementer

Fortidsminder
Der er ingen markante fortidsminder i nærzonen. De nærmeste findes ved
Ramme Dige og Ramme Høje seks km mod nord. Prøvestationen vil ikke på-
virke disse, men møllerne vil kunne ses fra både højene og diget mod syd.

Kirker
De nærmeste kirker er Bøvling, Marie og Fjaltring kirker. Bøvling Kirke ligger
fremtrædende på østsiden af  sletten og opleves på tværs af  denne. Kirken op-
leves dog ikke som et landmark, da den ligger lavt. Ved færdsel på landevejen
langs Vesterhavet vil udsigten til kirken være forstyrret af  prøvestationen på
en 2-3 km lang strækning i begge færdselsretninger.

Fjaltring Kirke ligger som et landmark på toppen af  bakken. Kirken ses mar-
kant fra landevejen langs Vesterhavet, hvor prøvestationen ikke vil forstyrre
udsigten. Kun ved færdsel på Høvsørevej vil udsigten til kirken blive forstyr-
ret. Herfra ses også Trans Kirke nord for Fjaltring Kirke, og udsigten hertil vil
ligeledes blive forstyrret.

Herregårde
Herregården Rysenstens hvide bygninger ligger markant i det flade landskab,
skønt den er næsten skjult af  en høj, vindslidt bevoksning. Møllerne og herre-
gården ses ikke tydeligt sammen fra nogen vinkel, men møllerne vil alligevel
påvirke miljøet omkring herregården.

Eksisterende vindmøller
Tæt på området står i dag fire ældre møller, som vil få et uheldigt samspil med
prøvestationen, da de afviger i opstillingsmønster, mastedesign og omløbsha-
stighed. Der er iøvrigt kun få enkeltstående, mindre møller i nærheden, som
står 2-4 km mod nord. De vil ikke opleves sammen med prøvestationen, da
de er så lave, at de kun ses på ganske nært hold.

De to vindmølleparker ved Fjaltring og Brokilde vil opleves sammen med
prøvestationen. Fjaltringmøllerne vil få et visuelt uheldigt samspil set fra
indfaldsvejen til byen. Fordi de fem møller på prøvestationen har forskellig
størrelse og omdrejningstal, vil de virke forstyrrende sammen med de eksiste-
rende møller, der har et sjette udseende og omdrejningstal. Fra andre vinkler
vil der ikke være et uheldigt sammenspil mellem de to møllegrupper.

Virkning ved nærmeste naboer

Omkring Høvsøre ligger få gårde og fritidsejendomme. De nærmeste naboer
ligger i samme kote som prøvestationen og i en afstand på 450-900 m. Nabo-
erne vil opleve møllerne både visuelt og støjmæssigt ved færdsel i området.
Der er dog tilsyneladende ikke udendørs opholdsarealer, der vender mod møl-
lerne.

Endvidere vil der på nogle tidspunkter kunne forekomme gener fra skygge-
kast fra møllevingerne ved enkelte ejendomme.

Virkning ved nærmeste samlede bebyggelse

Set fra Fjaltring godt to km fra prøvestationen vil møllerne her ses ved siden
af  de eksisterende møller ved Fjaltring bag og mellem hustagene. Lige ved

Fra kommunevejen Høvsørevej vil Fjaltring og Trans kirker ses mellem møllerne
på prøvestationen.

Bøvling Kirke set mod sydøst fra landevejen mod Bøvlingbjerg. Prøvestationen vil
ligge to km vest for kirken og landevejen.

Fra vesterhavsdiget ses Bøvling Kirke 3,5 km borte mellem møllerne på
prøvestationen

        Fjaltring
        Kirke

     Trans
     Kirke
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Fra landevejen langs tangen ses Fjaltring og Trans kirker i klart vejr på bakken i
nord. Prøvestationen vil stå i god afstand fra kirkerne.

De eksisterende møller på Høvsøre vil få et uheldigt visuelt samspil med møllerne
på prøvestationen, da deres design og rotationshastighed afviger.

Rysensten set mod sydøst fra landevejen mod Bøvlingbjerg med Bøvling Kirke i
midten

indfaldsvejen til byen vil de to grupper danne et uharmonisk billede sammen
med de eksisterende møller ved Fjaltring.

Set fra Bøvlingbjerg ca tre km fra prøvestationen vil møllerne virke store, men
delvis skjult bag bevoksning.

Set fra Ramme ca fem km væk vil møllerne opleves i samspil med de øvrige
vindmøller i området og ikke være dominerende, men virke som mindre møl-
ler tættere på, da de står bag hegn og bygninger.

Virkning fra sommerhusbebyggelse og rekreative
områder

Områdets største sommerhusbebyggelse ved Fjand vil på grund af  afstanden
på ca 12 km ikke blive påvirket væsentligt. Møllerne vil på grund af  det frie
udsyn tværs over fjorden være tydelige i klart vejr og opleves som én af  flere
møllegrupper omkring fjorden.

Den nord-syd gående landevej langs Vesterhavet er en del af  en stærkt benyt-
tet turistrute langs den danske vestkyst. Møllerne vil i den sammenhæng have
en teknisk, men ikke æstetisk, oplevelsesværdi.

Nissum Fjord anvendes i en vis udstrækning af  lystsejlere. Møllerne vil virke
meget store set fra fjordens nordlige del.

Den nordlige del af  fjorden og de tilgrænsende marker og enge er en raste-
lokalitet for vade- og andefugle, herunder tusindvis af  arktiske gæs på træk.
Oplevelsen af  gæssenes træk kan blive forstyrret af  møllerne.

Fra udsigtpunkter i bakkelandskaberne nord for prøvestationen vil møllerne
kunne ses tydeligt, men vil på grund af  den store afstand ikke dominere. Som
andre store tekniske elementer kan de dog medvirke til at forvirre opfattelsen

af  landskabets proportioner. Kender man møllernes placering, kan de på den
anden side give dybde i landskabet og virke som pejlemærke.

Sammenfatning af hovedforslag ved Høvsøre

Landskabet ved Høvsøre er stort og passer til store vindmøller. Placering midt
på den store slette tilfører landskabet dybde. Afstanden til større befærdede
veje er ca 2 km, hvilket medfører, at møllerne normalt ikke opleves helt tæt
på. Møllerne kan fra fjerne punkter opleves som et pejlemærke. Møllerne står
med god afstand til den bløde overgangszone mellem sletten og bakkerne
mod nord.

Fra syd vil møllerne virke store midt på den hidtil øde slette. Møllerne opleves
dog oftest på stor afstand, fx fra vejen over Torsminde Tange på flere kilome-
ters afstand.

Placering af  de høje vindmøller her vil ændre landskabets karakter fra en stor,
øde slette til en slette med et stort teknisk element. Roen og freden i det store
område vil blive forstyrret. En evt belysning af  møllerne vil virke forstyr-
rende, da belysningen vil være i stor kontrast til det helt mørke landskab.

I nærområdet vil vindmøllerne forstyrre udsigten til Bøvling Kirke på en min-
dre strækning af  landevejen langs Vestkysten. Der vil være et uheldigt samspil
med de fem vindmøller ved Fjaltring set fra byen. Der vil være et uheldigt vi-
suelt samspil med de fire eksisterende, mindre møller ved Høvsøre. Det vil
især være de forskellige rotorhastigheder, der vil være forstyrrende. Samspillet
med andre end ovennævnte vindmøller vurderes ikke at være uheldigt.

Sammenfattende er det vurderingen, at landskabet vil kunne bære placeringen
af  en national prøvestation ved Høvsøre. Landskabets skala er meget stor, og
generne for udsigten samt det uheldige samspil med eksisterende møller fore-
kommer kun fra få punkter eller korte strækninger.

   Trans Kirke  Fjaltring Kirke
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Høvsøre Nærzone

Foto 1  Dige mod vest. Fra diget langs Vesterhavet er der overblik over det flade
landskab med store sammenhængende enge og dyrkede marker.

Prøvestationens møller, som ses på en afstand af 1,5 km, vil være markante i
slettelandskabet, trods dets store skala. Det bagved liggende landskab opleves
ikke fra denne position og skades dermed ikke af møllerne.

Bøvling Kirke ses i det fjerne mellem møllerne, mens Rysensten er skjult bag
bevoksning. De store møller midt på sletten fremhæver den store afstand til
kirken, og dermed landskabets størrelse. Sletten er stærkt præget af det tekniske
anlæg.

Brokilde vindmøllepark Rysensten Bøvling Kirke    Eksisterende møller ved Høvsøre
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Foto 2  Bøvlingbjerg. Fra udkanten af Bøvlingbjerg ses gårde med omgivende
beplantning mod nordvest. Mod nordnordvest ses vindmøllerne ved Fjaltring bag
træerne og mod nord Bøvling Kirkes tårn.

Prøvestationen ses bag bevoksning og gårde, og de store møller får alt andet til
at virke småt. Samtidig giver møllerne dybde i udsigten og understreger fladen,
der strækker sig langt bag bevoksning og gårde. Afstanden til nærmeste mølle er
2,7 km.

Eksisterende møller ved Høvsøre Møller ved Fjaltring   Bøvling Kirke
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Foto 3 Naboer mod nordøst  Den store slette ved Høvsøre kan anes mod sydvest
mellem gårdene langs landevejen mod Bøvlingbjerg.

Prøvestationen er markant herfra, hvor afstanden til nærmeste mølle er 1,7 km.
Den mindste og sydligste mølle på prøvestationen med totalhøjde 78 m er næsten
skjult mellem gårdene.

Høvsøre  Nærzone

Landevej mod Bøvlingbjerg Eksisterende møller ved Høvsøre Vester Rysensten

      78  m høj mølle
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Foto 4  Rysensten.  Fra de mindre kommuneveje mod nordøst træder Rysensten
frem på sin forhøjning mellem de omgivende træer.

   Rysensten Eksisterende møller ved Høvsøre   Vester Rysensten

Kun fra denne vinkel kan Rysensten ses samtidig med prøvestationen. Møllerne
får dimensionerne i herregårdslandskabet til at virke mindre. Afstanden til
nærmeste mølle er tre km.
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Nærzone Høvsøre

Foto 5  Fjaltring.  Fra indfaldsvejen til Fjaltring ses nu mod sydøst fem nye
vindmøller med en totalhøjde på 68 m. Møllerne fremstår som et markant teknisk
element i en sluttet enhed.

Ved etablering af prøvestationen vil de to møllegrupper få et uheldigt samspil fra
denne vinkel. Det vil virke som en opstilling af omtrent lige store møller i et rodet
mønster. Afstanden til den nærmeste mølle ved Fjaltring er 450 m og til den
nærmeste mølle i prøvestationen 2,4 km.

Fjaltring vindmøllepark
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Foto 6  Fjaltring Kirke.  Fjaltring Kirke ligger på en bakke med vid udsigt i alle
retninger. Mod syd ses det storslåede landskab med Vesterhavet, diget, Nissum
Fjord og sletten ved Høvsøre tydeligt mellem landsbyens yderste bygninger.

Prøvestationen vil ses på en afstand af tre km til højre for møllerne syd for
Fjaltring. Møllerne er fra denne position delvis skjult bag bygningerne. Fra
andre nærliggende positioner vil møllerne ses i deres helhed og dermed være
mere dominerende.

Fjaltring vindmøllepark
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Høvsøre  Mellemzone

Foto 7 Ramme.  Fra Ramme ser man ud over det flade landskab med spredte
bevoksninger og Brokilde vindmøllepark nordøst for Rysensten.

Afstanden til prøvestationen er 5 km. Prøvestationen sætter her endnu et element
til de tekniske anlæg i landskabet.

Brokilde vindmøllepark Rysensten

Afstanden og fraværet af andre møller i samme synsretning gør indtrykket mindre
markant
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Foto 8 Bøvling Klit  Fra diget langs Vesterhavet er der vid udsigt over Bøv-ling
Fjord, sletten ved Høvsøre samt landskabet bagved med vindmøller, kirker og
langt mod nordøst plantagerne.

Prøvestationen ses tydeligt herfra på en afstand af 4,3 km, ligesom de øvrige
vindmøller i Fjaltring og Brokilde. De høje møller påvirker oplevelsen af
landskabets dimensioner. De store vidder synes mindre. Møllerne virker

dominerende fra dette punkt, men samtidig kan landskabets dimensioner bedre
bære de store møller.

     Trans Kirke   Fjaltring Kirke Fjaltring vindmøllepark Vester Rysensten    Brokilde vindmøllepark
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Høvsøre   Fjernzone

Foto 9 Torsminde.  Syd for Torsminde opleves fjorden og tangen med diget mod
havet. Landskabsrummet er stort, og der er højt til himlen.

Prøvestationen vil fra vejen mellem Fjand og Torsminde ses til højre for byen og
efterhånden, som man nærmer sig, stadig længere inde bag byen. Dimensionerne

vil opleves som mindre møller tættere på, men ved kendskab til placeringen kan
de give dybde i udsigten. Afstanden til prøvestationen er ca 10 km.

Dige langs Vesterhavet Torsminde Vindmølle med navhøjde 30 m lige syd for slusen

Prøvestationen
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Foto 10  Fjand.  Fra sommerhusområdet vil møllerne i klart vejr ses 15 km mod nord, og de vil fremstå som én af mange
møllegrupper omkring fjorden. Møller og master ved prøvestationen og ved Fjaltring vindmøllepark er nedenfor vist med en
hvid streg, da de ellers ville være utydelige. Fotoet er taget med teleobjektiv. Bedste betragtningsafstand af  visualiseringen
er 48 cm.

Foto 11  Udsigtspunkt på Klostervej.  Fra udsigtspunktet vest for Lemvig er der vid udsigt horisonten rundt. Herfra vil
vindmøllerne ses 15 km mod syd i klart vejr og virke som én af mange møllegrupper i Lemvig kommune. Ved kendskab til
placeringen, vil prøvestationen virke som et pejlemærke og give dimension i udsigten. Fotoet er taget med teleobjektiv.
Bedste betragtningsafstand af visualiseringen er 48 cm.

    Fjaltring vindmøllepark Telemast         Vindmølle med navhøjde 30 m ved Torsminde   Fjaltring vindmøllepark
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Hovedalternativ ved
Nissum Bredning

Landskab

Prøvestationen kan alternativt tænkes placeret ved Nissum Bredning og for-
delt på to mindre områder, dels ved Rønland i Thyborøn-Haboøre Kom-
mune, dels ved Røjensø Odde i Sydthy Kommune.

Rønland ligger på østsiden af  Haboøre Tange. Kemifabrikken Cheminova do-
minerer området visuelt. Der kan placeres to møller på en mole syd for fa-
brikken.

Røjensø Odde ligger nordvest for Thyholm. Der kan placeres tre møller
langs kysten nord for odden i et lavtliggende engområde, som fortsætter mod
øst gennem Sindrup Vejle.

Begge delområder ligger således helt ude ved kysten i niveau med strandli-
nien. Afstanden mellem dem er ca 10 km over Nissum Bredning.

Delområde Rønland

Rønland indgår i det store flade marine forland, der strækker sig fra Krik og
Agger over Harboøre Tange til Ferring Sø. Harboøre og Agger Tanger ligger
som et smalt bælte mellem Vesterhavet og Limfjorden. Harboøre Tange er
præget af  tekniske anlæg med Cheminova og Thyborøn By, medens Agger
Tange er øde klit med søer, strandeng og hede.

På grund af  international fuglebeskyttelse er det kun muligt at placere møller i
et �hul� i beskyttelsesområdet syd for Rønland. Samtidig betinger sikkerheds-
forhold ved kemikalieproduktionen en afstand på 500 m til produktionsanlæg-
get. Dermed kan der kun opstilles to møller i området.

Delområde Røjensø Odde

Det nordligste Thyholm og den sydligste del af  Sydthy kommune er tidligere
havbund, der ligger mellem morænebakkerne, inden terrænet falder yderligere
ned mod Limfjorden.

Røjensø Odde er et fladt engområde, der strækker sig ca en km ud fra det
storbakkede morænelandskab ved nordkysten af  Nissum Bredning.  Moræne-
plateauet er bølget og gennemskåret af  mindre ådale. Det bakkede landskab
er åbent med spredte gårde med lav bevoksning omkring. Spredt i landskabet
står en del enkeltmøller af  næsten ens design.

Fra syd over Limfjorden ses de stejle kyster med vindmøllerne som hvide
streger. Kysten og bakkerne hæver sig 30-40 m over fjorden.

Fotopunkter og afstandszoner. Mål 1:100.000
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Visualiseringspunkter

Prøvestationen er visualiseret fra seks punkter i nærzonen, fire i mellemzonen
og fire i fjernzonen. Desuden er prøvestationen vist fra tæt hold på side 25 og
27 (foto 17 og 18) og på luftfoto til venstre (foto 15 og 16).

Nærzonen 0-3 km fra Rønland
1.  Langerhuse er det nærmeste sommerhusområde. Landskabet har åben ka-

rakter med sparsom bevoksning og næsten frit udsyn mod prøvestationen.
2.  Harboøre er den nærmeste by. Prøvestationen ses tydeligt fra dens udkant.

Mellemzonen 3-6 km fra Rønland
3.  Thyborøn. Fra udkanten af  byen er der frit udsyn til prøvestationen

Fjernzonen over 6 km fra Rønland
4.  Vrist. Også dette sommerhusområde er sparsomt bevokset, og prøvestatio-

nen vil kunne ses i det fjerne.
13. Klostervej. Et udsigtspunkt nordvest for Klinkby med frit udsyn til såvel

Rønland som Røjensø. Se også foto nr 14.

Nærzone 0-3 km fra Røjensø Odde
5. og 6. Naboer ved Helligsø og Sindrup.
7.  Draget. Et sommerhusområde, der ligger umiddelbart op ad prøvestatio-

nen. Dele af  området er bevokset, hvilket begrænser udsynet til møllerne.
8.  Sønder Ydby ved Højgård. Tæt på nærmeste samlede bebyggelse i bak-

kerne.

Mellemzone 3-6 km fra Røjensø Odde
9.  Helligsø Kirke. Punktet er valgt set mod nordvest hvorfra både kirke og

prøvestation opleves
10. Hovedvej 11 syd for Hurup. Fra vejen vil møllerne jævnligt ses.
11. Thyholm ved Draget. Fra hovedvej 11 langs kysten vil der være frit udsyn

til prøvestationen.

Fjernzone over 6 km fra Røjensø Odde
12. Thyholm ved Jestrup. Fra hovedvej 11 i den nordlige del af  Thyholm kan

kystlandskabet overskues.
14. Klostervej. Udsigtspunktet nordvest for Klinkby.

Ud over de valgte visualiseringspunkter vil møllerne kunne ses fra en række
andre områder.

Møllerne ved Rønland vil stå i et åbent terræn og være synlige i det meste af
nær- og mellemzonen. I fjernzonen vil møllerne kunne ses fra det meste af
Agger Tange samt højdepunkter og kystnære egne rundt om Nissum Bred-
ning.

Møllerne ved Røjensø vil i nærzonen være synlige fra mange vinkler, fra bag-
landet dog ofte beskåret, men tydeligt. I mellemzonen vil møllerne være-
synlige fra de fleste kystnære områder, medens de fra bakkelandskaberne med
stigende afstand oftere vil forsvinde bag forhindringer som terræn, bevoks-
ning og bebyggelse. I fjernzonen vil møllerne kunne ses fra enkelte højtlig-
gende arealer i Thy. Møllernes nederste del vil dog være dækket af  terrænet
foran. Fra udsigtspunkter og kystnære egne på Thyholm og fra bakke-
landskaberne syd for Nissum Bredning vil møllerne kunne ses i deres helhed.

Foto 15  Rønland. To af prøvestationens møller på det lavvandede areal mellem Harboøre i forgrunden og Rønland i baggrunden set mod nordøst

Foto 16  Røjensø Odde. Tre af prøvestationens møller på det lave areal ved Røjensø set mod nordvest. I baggrunden ses bakkelandskaberne.

Prøvestation    Rønland Harboøre

Røjensø Odde    Teglværk Prøvestation    Helligsø Kirke Sindrup Vejle
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Prøvestationens udformning

Rønland

Prøvestationen udformes ved Rønland som to vindmøller med en afstand på
300 m. Parallelt med disse og i en afstand på ca 240 m placeres to målemaster
med samme højde som den enkelte mølles nav. Ved afprøvning af  mindre
møller placeres målemasterne i afstanden 120 m. Endvidere vil der være en
meteorologimast med samme højde som den højeste mølle, dvs op til 165 m.
Prøvestationens udseende vil variere alt efter møllernes størrelse, om der af-
prøves én eller to møller og efter den enkelte mølles design.

Der visualiseres et tænkt eksempel med følgende møller:
1  Navhøjde 110 m, rotordiameter 110 m, totalhøjde 165 m. 3 vinger
2  Navhøjde 95 m, rotordiameter 90 m, totalhøjde 140 m. 2 vinger

Afstande fra prøvestationen til omgivelserne

Skitserne nedenfor illustrerer, hvordan vindmøllerne opleves på forskellige af-
stande med 165 m høje møller.

Øverste viser én vindmølle i forhold til hovedvejen på tangen med afstand på
ca 300 m. Herfra ses mølleanlægget i dets fulde udstrækning. Vindmøllerne vil
dominere lokaliteten og virke meget store i forhold til betragteren og de eksi-
sterende anlæg ved færdsel på tangen eller set fra Cheminova.

I mellem vises en vindmølle set i forhold til Harboøre, som er den nærmeste
samlede bebyggelse med en  afstand på ca tre km. Anlægget ses i hele sin ud-
strækning. Vindmøllerne er meget synlige og afviger visuelt fra de andre høje
tekniske elementer i landskabet. Afstanden til Thyborøn er  også ca tre km,
men her præges udsynet mod syd af  tekniske anlæg og erhvervsbygninger.

Nederst vises prøvestationen i forhold til Klostervej med en afstand på ca 7
km. Anlægget ses også her i hele sin udstrækning. Møllerne er markante i det
flade landskab og forstyrrer den visuelle oplevelse af   Nissum Bredning fra
hovedvejen.

Møllernes placering ved Rønland. Fotovinkel for visualisering side 25

Principskitse af prøvestationens 2 møller ved Rønland, med det eksempel, som er
visualiseret.

Vej    Dige med jernbane

Prøvestation Harboøre

3 km

0,3 km

7 km

     Prøvestation Nissum Bredning Holmene Udsigtspunkt
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Foto 17  Rønland. Prøvestationens møller ved Rønland set mod nordvest.
Afstanden til nærmest mølle er ca 600 m. På tæt hold vil vindmøllernes

forskellige design og de tilhørende master fremstå tydeligt, ligesom
dæmningsanlæg mv.

165  95 m    Målemaster  110 m Mølle 140 m 165 m
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Prøvestationens udformning

Røjensø

Prøvestationen tænkes udformety ved Røjensø som tre vindmøller på én
række med en indbyrdes afstand på 300 m. Parallelt med rækken og i en af-
stand på ca 240 m placeres tre målemaster med samme højde som den enkelte
mølles nav. Ved afprøvning af  mindre møller placeres målemasterne i afstan-
den 120 m. Der tænkes ikke opstillet en meteorologimast her, idet masten ved
Rønland kan anvendes til begge lokaliteter. Prøvestationens udseende vil vari-
ere alt efter møllernes størrelse, antallet og af  den enkelte mølles design.

Et tænkt eksempel visualiseres med følgende møller:
1  Navhøjde 88 m, rotordiameter 84 m, totalhøjde 130 m.
2  Navhøjde 110 m, rotordiameter 110 m, totalhøjde 165 m.
3  Navhøjde 52 m, rotordiameter 52 m, totalhøjde 78 m.

Afstande fra prøvestationen til omgivelserne

Skitserne nedenfor illustrerer, hvordan vindmøllerne opleves på forskellige af-
stande med 165 m høje møller.

Øverst vises én vindmølle i forhold til nærmeste nabo ved Sindrup med en af-
stand på ca 450 m. Herfra ses anlægget i sin fulde udstrækning og vil domi-
nere lokaliteten stærkt. Møllerne vil opleves voldsomt store i forhold til be-
tragteren og den eksisterende bebyggelse.

I mellem vises prøvestationen set i forhold den nærmeste samlede bebyggelse,
der er sommerhusområdet på Draget. Afstanden er ca 770 m. Møllerne vil
dominere lokaliteten, der afgrænses af  et bakket terræn mod nord. Møllerne
er så høje, at de ofte vil kunne ses over bevoksningen ved sommerhusene.

Nederst vises prøvestationen i forhold til landsbyen Ydby med en afstand på ca
4,5 km. På denne afstand vil det mellemliggende terræn og bevoksning skjule
den nederste del af  møllerne. Møllerne vil forstyrre udsynet og den visuelle
oplevelse af  det store landskabsrum.

Møllernes placering ved Røjensø Odde. Fotovinkel for visualisering side 27

Principskitse af prøvestationens tre møller og målemaster ved Røjensø Odde med
det eksempel, som de er visualiseret.

Nabo i de 25 m høje bakker ved
Sindrup

Helligsø Prøvestation Sindrup Sommerhusområde
på det lave Draget

Nissum     Prøvestation Bakker    Sønder Ydby Dover Plantage
Bredning

0,45 km

0,77 km

2 km
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Foto 18  Røjensø Odde.  Prøvestationens møller set mod nord. Afstanden til
nærmest mølle er ca 300 m. På tæt hold vil vindmøllernes forskellige design og

de tilhørende master fremstå tydeligt. Møllerne vil ses sammen med et stort antal
mindre møller i baglandet. Møllerne vil være uharmonisk store i forhold til

Målemast 88 m        110 m         52 m   Mølle 78 m   165 m 130 m

bakkelandskabet, men i større harmoni med fjordens skala.
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Æstetisk vurdering af hovedalternativet

Påvirkning af landskabet

Prøvestationen vil påvirke landskabet omkring Nissum Bredning. Påvirknin-
gen er naturligvis størst i nærzonen, men på grund af  placeringerne ud til fjor-
den vil også mellem- og fjernzonen påvirkes væsentligt.

Nærzonen 0-3 km fra Rønland
Inden for tre km fra møllerne ved Rønland er landskabet helt åbent, kun
Cheminova begrænser det frie udsyn. Møllerne vil være visuelt voldsomme,
men skalamæssigt i større overensstemmelse med fjordens store vandflade.

Mellemzonen 3-6 km fra Rønland
Møllerne opleves især fra udkanten af  Thyborøn, hvor deres størrelse vil har-
monere med Cheminova. Møllerne kan ses over diget fra nogle af  byens ga-
der, men vil herfra virke mindre påfaldende.  Ligeledes vil møllerne opleves
tydeligt i med- eller sidelys over et dige fra udkanten af  Harboøre og fra som-
merhusområderne vest herfor.

Fjernzonen over 6 km fra Rønland
I fjernzonen opleves møllerne tydeligst fra udsigtspunkter i bakkelandskabet
sydøst for Harboøre og i Sydthy. Afstanden og den store flade, som møllerne
står på, betyder, at møllerne ikke vil virke specielt dominerende.

Fra Agger Tange vil møllerne ses bag Cheminova ved siden af  Thyborøns
skorstene og havneanlæg. Perspektivisk vil møllerne set herfra stå med samme
højde som skorstenene i Thyborøn. Set fra Thy vil de være visuelt samhø-
rende med Cheminovas skorstene (se foto 5 og 8), men på grund af  afstanden
vil de ikke virke dominerende.

Nærzonen 0-3 km fra Røjensø Odde
Ved Røjensø Odde er landskabet sammensat og i mindre skala. På tæt hold vil
møllerne opleves  i deres helhed som voldsomme. I  den del af  nærzonen, der
ligger i bakkelandskabet, vil møllerne virke store og genere udsigten over fjor-
den. De vil kun fra få positioner være delvis dækkede af  terræn eller bevoks-
ning.

Helligsø Kirke vil i det bakkede landskab lige så ofte ses alene som sammen med
prøvestationens møller, der herfra vil stå bag hegnet til venstre.

I Thyborøn by vil møllerne nogle steder kunne ses over diget, der omgiver byen. På hovedvej 11 i Sydthy vil prøvestationen ved Røjensø Odde dukke op med jævne
mellemrum, ligesom de øvrige møller i kommunen.

Mellemzonen 3-6 km fra Røjensø Odde
I mellemzonen ses møllerne tydeligt fra kysten mellem Thy og Thyholm. Møl-
lerne vil herfra, som det eneste sted, være i en vis harmoni med landskabets
(Nissum Brednings) store linier uden at forstyrre baglandet væsentligt. Fra
mange positioner i landskabet mod nord vil det øverste af  møllerne dog være
synlige, og indtrykket af  de �overskårne� møller vil være uharmonisk.

Fjernzonen over 6 km fra Røjensø Odde
I fjernzonen vil møllerne være synlige fra udsigtspunkter omkring Nissum
Bredning, fra Harboøre Tange og Agger Tange. Afstanden betyder, at møl-
lerne ikke vil fylde meget i billedet, men deres størrelse vil gøre dem visuelt
belastende for det følsomme kyst- og bakkelandskab. Specielt fra syd og syd-
vest vil møllernes størrelse bevirke, at morænelandskabet bagved synes lavere.

Påvirkning af kulturhistoriske elementer

Fortidsminder
Der er ingen markante fortidsminder i nærheden af  de to områder.

Kirker
Ved Rønland er den nærmeste kirke i Harboøre 2 km sydvest for møllerne.
Den vil ikke blive set direkte sammen med disse. Kirken er i dag omgivet af
høj bevoksning.

Ved Røjensø Odde er de nærmeste kirker i Ydby og Helligsø. Helligsø kirke
ligger 30 m over vandet og med stigende terræn bagved. Udsigten til kirken
vil blive generet fra Røjensø Odde og den vestligste del af  draget samt fra
Sindrup Vejle. Fra bakkerne i baglandet vil kirken og møllerne dukke op ved
højdepunkter eller højtliggende, nøgne områder, men oftest vil kirken og møl-
lerne ikke ses sammen.

Eksisterende vindmøller
Ved Rønland står de nærmeste vindmøller sydvest for Harboøre. De vil ikke
blive oplevet sammen med prøvestationen.

Ved Røjensø Odde står to mindre møller få hundrede meter nord for prøve-
stationen. Endvidere er der mange enkeltstående eller parvise møller i bak-
kerne bagved. I fjernzonen fra syd og vest vil prøvestationens møller fremstå
betydeligt større end de eksisterende, hvis proportioner svarer til landskabets.
Prøvestationens møller vil være meget større end både de eksisterende møller
og landskabet. Fra nord vil prøvestationen ses mellem de eksisterende møller
og ofte opleves som mindre møller på tættere hold.

Virkning ved nærmeste naboer

De nærmeste naboer ved Rønland er Harboøre by, der er lukket mod nord og
fritliggende ejendomme ved Langerhuse vest for Harboøre. Herfra ses møl-
lerne ved Rønland bag diget og foran Cheminovas fabriksanlæg, hvilket  ikke
forstyrrer udsigten væsentligt.

Ved Røjensø Odde er de nærmeste naboer mod nord tre fritliggende gårde,
hvoraf  den nærmeste, Øster Søndergård, ikke er beboet. Gadegård nord her-
for har høj bevoksning foran gården mod syd. Kun Vester Søndergård, der
ligger ca 1 km mod nord, vil få udsigt til prøvestationen. Da gården ligger
højt, vil møllerne herfra ligesom ved de fritliggende ejendomme mod øst i
Sindrup, være dominerende for udsigten over Nissum Bredning.

Lidt længere tilbage i bakkerne vil møllerne ligeledes stå markante og domine-
rende foran udsigten over fjorden.

Virkning fra nærmeste samlede bebyggelse

Nærmeste samlede bebyggelse ved Rønland er Harboøre by i en afstand på
tre km, og ved Røjensø Odde er det Ydby i en afstand på 4,5 km. Ingen af
byerne vil få væsentlige gener af  møllerne. Nogle ejendomme langs vejen i
det vestlige Ydby kan dog blive generet, da de ligger højt med udsigt over
fjorden.

Prøvestation       Helligsø Kirke Prøvestation
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Virkning fra sommerhusbebyggelse og rekreative
områder

Nærmeste rekreative område ved Rønland findes i Langerhuse. Herfra vil
møllerne ses over diget syd for Cheminovas fabriksanlæg. Endvidere er der et
større sommerhusområde syd for Langerhuse til Vrist og Sønder Vrist.

Mange bruger Harboøre Tange som rekreativt areal, og der er stærk færdsel
med alle transportmidler på vejen over tangen. Herfra vil prøvestationen hele
tiden ses sammen med fabriksanlægget. Placeringen tæt på fabrikken vil ikke
give et samlet harmonisk indtryk, da størrelse og design er væsentligt forskel-
ligt. I nogle situationer vil møllernes bevægelse trække opmærksomheden hen
på det samlede anlæg, således at det bliver mere synligt og dermed mere for-
styrrende for naturoplevelsen på den vestlige del af  Harboøre Tange.

Ved Røjensø Odde ligger det store sommerhusområde på Draget tæt på prø-
vestationen. Odden er hede, der bliver brugt rekreativt, ligesom stranden
jævntligt benyttes i sommermånederne. Roen på odden og ved stranden vil
blive forstyrret af  prøvestationen.

Limfjorden er flittigt benyttet af  lystsejlere. Vindmøller på Røjensø Odde vil
forstyrre udsigten til det bakkede Sydthy, men også virke som pejlemærke for
sejladsen.

Sammenfatning af hovedalternativ ved Rønland/
Røjensø Odde

Fælles for de to områder er en efter danske forhold stor skala i de kystnære
egne, mens indlandet har mindre skala. De kystnære arealer ses over store af-
stande langs Nissum Bredning, ligesom enkelte højtliggende elementer i bag-
landet, fx Vestervig Kirke og møller omkring Hurup.

Landskabet omkring Harboøre Tange og Rønland er en del af  et vidtstrakt,
marint forland i stor skala, som lettere kan bære høje, tekniske anlæg. Der er
langt til bymæssig bebyggelse og sommerhusområder, mens de rekreative
arealer på Harboøre Tange ligger tæt på. Møllerne vil her medføre yderligere
et teknisk element ved siden af  fabriksanlægget, og vil ikke nødvendigvis være
i harmoni med dette. Ved at placere vindmøllerne tæt på fabriksanlægget fri-
holdes andre rekreative områder.

Landskabet ved Røjensø Odde er et mindre lavbundsareal, der har karakter af
overgangszone mellem fjorden og bakkerne. Lavbundsarealets skala er for lille
til møller med en total højde på over 100 m. Set fra fjorden og kysterne mod
syd og sydvest vil møllernes store højde få bakkerne bagved til at synes lavere.

Vindmøllerne ved Røjensø Odde  vil være meget dominerende for udsigten
fra naboer og fra det nærmeste bagland, da de står lige ud for synsretningen.
Set fra Røjensø Odde og den vestligste del af  Sindrup Vejle og Draget vil prø-
vestationen stå foran Helligsø Kirke. Iøvrigt vil kirkerne og prøvestationen
sjældent opleves samtidigt fra bakkerne i baglandet.

De to dele af  prøvestationen ved Nissum Bredning har i kraft af  deres stør-
relse en stor fjernvirkning. De vil begge ofte opleves samtidig, på trods af  de-
res indbyrdes afstand på ca 10 km. Prøvestationen vil være et væsentligt bi-
drag til den samlede belastning med vindmøller omkring fjorden.

Sammenfattende er placeringen ved Rønland landskabelig harmonisk, mens
placeringen ved Røjensø Odde er problematisk.

Fra bakkerne i Sydthy er prøvestationen markant foran fjorden Fra udsigtspunktet på Klostervej vil prøvestationen ved Røjensø Odde markere
sig foran bakkerne i Sydthy. De mange møller bagved synes små.

Ved sommerhusene på Draget vil møllerne komme til syne over og mellem
beplantningen, da de få kilometer borte.



30

Rønland  Nærzone

Foto 1  Langerhuse.  Sommerhusområdet Langerhuse er sparsomt bevokset og
med udkig mod Harboøre Tange og Cheminova mod nordvest.

65 m høje skorstene på Cheminova Dige

Prøvestationen ved Rønland ses i en afstand på ca 2.800 m og vil opleves tydeligt
bag diget, hvor de vil være markant større end Cheminovas 65 m høje skorstene.
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Foto 2  Harboøre.  Fra udkanten af Harboøre er der enkelte steder fri udsigt mod
nord til Cheminova.

65 m høje skorstene på Cheminova

Prøvestationen vil ses tydeligt sammen med fabrikken. Afstanden til nærmeste
mølle er ca 2,6 km.
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Rønland Mellemzone

Foto 3  Thyborøn.  For at se mod syd og opleve landskabet syd for Thyborøn, skal
man op på diget, som afgrænser byen. Uden for Thyborøn er landskabet stort, med
Cheminova som et markant, teknisk element 3-4 km mod syd.

Dige, jernbane og vej 65 m høje skorstene på Cheminova     Harboøre Tange

Prøvestationens møller syd for Rønland er i harmoni med landskabets skala, men
samspillet med fabriksanlægget er mindre harmonisk. Afstanden til nærmeste
mølle er ca 4,5 km.
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Rønland Fjernzone

Foto 4  Sønder Vrist   Sommerhusområdet ved Vrist har flere steder udsyn mod
nord. Bevoksningen er lav, og begrænser ikke udsynet væsentligt.

Prøvestationen ved Rønland vil kunne ses fra visse vinkler mellem husene, men
vil ikke fylde meget, da afstanden er stor. Afstanden til nærmeste mølle fra Sønder
Vrist er ca seks km.

Prøvestation
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Røjensø Odde Nærzone  og Rønland Fjernzone

Foto 5  Sindrup.  Ved Sindrup er der smuk udsigt mod vest over kystskrænten til
Nissum Bredning.

Prøvestationen vil dominere billedet totalt. Afstanden til nærmeste mølle er 500
m. Hele anlægget vil kunne ses, da man kigger ned på strandengen.
I horisonten vil prøvestationens møller ved Rønland ses til venstre for
Cheminova.

65 m høje skorstene på Cheminova Thyborøn

Prøvestation ved Rønland
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Foto 6  Nabo ved Helligsø.  Beboerne i de kystnære bakker har ofte stor udsigt
over fjorden, her set mod syd ved Vester Søndergård.

Røjensø Odde Nærzone

Afstanden til nærmeste mølle på prøvestationen er ca én km. Møllernes uens
højde får dem til at tage sig ud som en trekantopstilling fra denne vinkel. Det er
svær at opfatte at møllerne står på linie. Møllerne vil dominere udsigten og virke
fremmede i landskabet.

    Røjensø Odde Morænebakker i Lemvig kommune Eksisterende møller med totalhøjde 32,5 m
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Røjensø Odde Nærzone

Foto 7  Draget . Sommerhusområdet ved Draget er præget af bevoksning. Lige
vest for området er der frit udsyn mod nordvest.

Prøvestationens møller vil erobre området visuelt. Afstanden til nærmeste mølle
er 500 m. Bakkerne bag møllerne virker lave set bag de store møller.

Teglværk totalhøjde 32,5 m Helligsø Kirke Bakker 25-30 m høje
Eksisterende møller med
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Røjensø Odde  Nærzone og Rønland  Fjernzone

Foto 8  Højgård vest for Sønder Ydby.   Ved Højgård har man udsigt mod sydvest
over bakkerne og ud over hele Nissum Bredning.

Prøvestationens møller ved Røjensø Odde ses i en afstand på 1,7 km. Herfra er de
store møller voldsomme og dominerer udsigten. Møllerne ved Cheminova på
Rønland ses tydeligt, men er som følge af den store afstand ikke markante.

Morænebakker i Lemvig kommune Cheminova

Prøvestation ved Rønland
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Røjensø Odde  Mellemzone

Foto 9  Helligsø Kirke set mod sydøst.  Helligsø Kirke ligger smukt, men ikke
særlig markant, i et storbakket terræn ned mod Nissum Bredning.

Afstanden til prøvestationen er 2,6 km. Møllerne på prøvestationen virker større
end den 41,5 m høje eksisterende mølle, som står på bakken én km væk.
Møllerne og kirken vil kun ses sammen fra få vinkler i nær- og mellemzonen. Her

er de set fra en mindre bivej mod nordvest. Bevæger man sig rundt i området, vil
kirke og møller dukke op på højdepunkter og forsvinde igen bag bevoksning og
bakker.

Helligsø Kirke Eksisterende møller. Totalhøjde 32,5 m   og 41,5 m    Morænebakker i Lemvig kommune
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Røjensø Odde  Mellemzone

Foto 10  Hovedvej 11 syd for Hurup.  Ved færdsel på hovedvej 11 i sydgående
retning har man vid udsigt over det bakkede landskab med spredte vindmøller,
gårde, landsbyer og bevoksning.

Prøvestationen ses mod sydvest i en afstand på ca 5,7 km fra dette punkt ved
vejen mod Dover. Møllerne på prøvestationen vil dukke op jævnligt mellem de
øvrige møller. De vil ses overskåret, som lave møller med stor rotor, hvilket ikke
er harmonisk.

Eksisterende møller: Totalhøjde  45 m i en afstand på ca 1,8 km Totalhøjde 61 m i en afstand på ca 500 m         og  ca 300 m

Prøvestation
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Røjensø Odde  Mellemzone

Foto 11 Det nordligste Thyholm.  Ved færdsel på hovedvej 11 i nordgående
retning dukker Sydthy frem på det nordligste Thyholm med bakker oversået med
vindmøller.

Afstanden til prøvestationen er godt fire km. Prøvestationens møller vil ses længst
til venstre og vil fremtræde markant større end møllerne i bakkerne, men vil fra
denne vinkel ikke skæmme landskabet markant.

Røjensø Odde Hovedvej 11
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Røjensø Odde og Rønland  Fjernzone

Foto 12  Thyholm ved Jestrup.  Længere mod syd på Thyholm er der fra
hovedvej 11 ud for Lyngs en vid udsigt over Nissum Bredning til både Rønland,
Thyborøn og Sydthy.

Herfra ses både møllerne ved Røjensø i en afstand på ca seks km og i horisonten
mod vest de to møller syd for Cheminova i en afstand på knap 14 km. Møllerne
ved Røjensø fremstår her markante foran bakkerne i Sydthy.

Cheminovas 65 m høje skorstene        Thyborøn Røjensø Odde        Hovedvej 11

Prøvestation Prøvestation
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Rønland  Fjernzone Røjensø Odde  Fjernzone    

Foto 13 Udsigtspunkt på Klostervej.  Herfra er der vid udsigt horisonten rundt. Cheminovas anlæg ses tydeligt, og
prøvestationen vil stå i tilknytning til fabriksanlægget. Afstanden til de to møller er 6,3 km. Møllerne er markant højere
end fabriksanlægget. Fotoet er taget med teleobjektiv. Bedste betragtningsafstand af visualiseringen er 48 cm.

Foto 14  Udsigtspunkt på Klostervej.  Mod nordøst ses møllerne ved Røjensø Odde, som herfra virker meget høje foran
morænebakkerne og får disse til at virke lave. De mange eksisterende møller på bakkerne i baggrunden, som alle er
betydeligt mindre, ses tydeligt, men deres størrelse er mere i harmoni med landskabet. Afstanden til møllerne er 13,5 km.
Møller og master ved prøvestationen er her vist med en hvid streg, da de ellers ville være utydelige. Fotoet er taget med
teleobjektiv. Bedste betragtningsafstand af visualiseringen er 48 cm.

65 m høje skorstene ved Cheminova       Thyborøn    Tvolm Skov Hygum Kirke
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Metode

Fotografering

Fotografering er foretaget i sommeren 1998 og 1999. Fotograferingen  er
foretaget med et vidvinkelobjektiv (50 mm linse) til et filmformat på 4,5x6
cm. Enkelte fotos i fjernzonen er optaget med telelinse, hvilket er angivet i de
pågældende billedtekster.

Alle fotos er scannet digitalt og forberedt for visualisering i programmet
Photoshop.

Koordinater for alle fotostandpunkter er fastlagt ved hjælp af  Kort- og
Matrikelstyrelsens digitale Danmarkskort. Fotovinkler er fastlagt ved hjælp af
kort og kompas og senere justeret ud fra kendte kontrolpunkter.

Visualisering

Visualiseringen er udført digitalt med programmet �WindPro/Visual� fra
Energi- og MiljøData. På kort over området indlæses fotostandpunkter, vind-
møller og kontrolpunkter i eksisterende bygninger som gårde, vindmøller eller
kirker. Møllestationens fem store vindmøller er designet ved at opskalere de
enkelte dele på kendte større vindmøller. Foto for hvert enkelt punkt indlæses
i programmet, hvorefter fotovinkel justeres, størrelser på de nye møller kon-
trolleres og møllerne tegnes på billedet. Til slut viskes dele af  møllen, som
står bag hegn eller bygninger, ud.

I nær- og mellemzonen er masterne på billedet konstrueret i autoCad og over-
ført til 3D. Herfra er de i fotoprogram lagt på den færdige visualisering af
vindmøllerne.

Vejrforhold

Vindmøllerne er visualiseret i normalt dansk sommervejr, dvs skyet til skyfrit
med klart til let diset.

På dage med dis vil vindmøllerne ikke kunne gengives på et fotografi på af-
stande større end 10 km. Øjet opfatter dog møllerne bedre, da det kan skelne
finere end en film. Derfor  er det valgt at gengive møllerne klart på trods af
disen på nogle af  billederne.

Farve på møllerne

Møllernes farve er valgt som lys grå, men lidt mørkere end de eksisterende
møller i områderne. I dis og på større afstand vil den mørkere tone under be-
stemte lysforhold få møllerne til at forsvinde. De er dog på alle fotos gengivet
klart.

Usikkerhed

Størrelsesforholdenes korrekthed kontrolleres. Usikkerhed i angivelse af
fotostandpunkter, koter, kortmateriale mv kan dog ikke undgås.
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