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Viborg Amt og Sydthy Kommune afholdt i perioden
14. januar 2002 til 25. marts 2002 offentlig høring for
at indkalde ideer og forslag forud for udarbejdelse af
dette tillæg.

Debatperioden resulterede i 7 forslag om opstilling af
møller i kommunen og 9 øvrige bemærkninger.
Resultatet af den offentlige høring er indgået i udpeg-
ningen af områderne.

Forslaget til regionplantillæg var fremlagt til offent-
ligt gennemsyn og debat i perioden den 10. juli 2002
til den 4. september 2002.

Der udlægges 2 nye vindmølleområder ved hhv. Gis-
selbæk og Spajlsgårde. 2 eksisterende områder, Gru-
rup og Horsfelt fastholdes med ændret mølleantal og
placering ved eventuel udskiftning. Der udlægges
yderligere 4 fremtidige mulige vindmølleområder
ved Tøttrup, Refs, Gettrup og Ydby. Udnyttelsen af
disse 4 områder samt Horsfelt og Grurup vil forud-
sætte nærmere planlægning, hvis der på et tidspunkt
opstår interesse og behov for opstilling af møller.

For projektet i det nye vindmølleområde ved Gissel-
bæk er udarbejdet en VVM-redegørelse, som findes
som særskilt bilag til dette regionplantillæg. VVM-
redegørelsen kan rekvireres ved henvendelse til
Viborg Amt, Miljø og Teknik, tlf. 8727 1380. 
Redegørelsen kan også ses på Internettet på adressen:
http://gis.vibamt.dk/rp2000/till26

Tillægget indeholder enkelte visualiseringer til belys-
ning af møllernes visuelle påvirkning af omgivel-
serne. Yderligere visualiseringer samt støj- og skyg-
geberegninger kan ses på Internettet på adressen:
http://gis.vibamt.dk/rp2000/till26

Amtsrådet har vedtaget regionplantillægget endeligt
på sit møde den 7. oktober 2002.

Viborg Amtsråd og Sydthy Kommunalbestyrelse
ønsker i samarbejde at revidere mulighederne for at
opstille vindmøller i Sydthy Kommune.

I Sydthy Kommune er opstillet ca. 130 vindmøller
med en samlet effekt på ca. 33 MW. Det svarer til en
gennemsnitlig effekt på 254 kW pr. mølle, hvilket er
under halvdelen af effekten på de møller, der er
opstillet i de senere år. De senest udviklede møller
har væsentlig større effekter.

Da en del af de ældre møller er placeret mindre hel-
digt i landskabet og i forhold til de omkringboende,
er det et vigtigt mål for Amtsrådet og Kommunal-
bestyrelsen på én gang at få reduceret antallet af møl-
ler og at få øget udnyttelsen af vindressourcerne.

Kommunalbestyrelsen og Amtsrådet er enige om, at
opstilling af nye møller skal betinges af, at der sam-
tidigt sikres nedtaget et betydeligt antal ældre møller.
Der skal efter Amtsrådets og Kommunalbestyrelsens
opfattelse normalt altid nedtages mindst 2 til 3 gange
så mange møller, som der stilles op, afhængig af
effekten på de møller, der nedtages og der skal nor-
malt altid nedtages møller med en effekt svarende til
mellem 1/4 og 1/3 af den nyopstillede effekt, af-
hængig af antallet af de møller, der nedtages. Endelig
vedtagelse af tillægget forudsætter, at ovennævnte
forhold mellem nedtagede møller og nyopstillede er
sikret ved bindende aftaler.

Formålet med regionplantillægget er således dels at
sikre, at opstilling af nye og udskiftning af eksiste-
rende vindmøller i videst mulige omfang sker under
hensyn til naboer og landskab, og at antallet af møller
reduceres, og dels at skabe mulighed for, at produk-
tionen af vindkraft i kommunen kan øges.

Samtidig med at der foreslås et antal nye vindmølle-
områder, er de allerede udlagte områder vurderet i
forhold til deres påvirkning af naboer og landskab.
Denne vurdering har resulteret i at to områder udgår
som vindmølleområder.

55

Indledning
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Regionplan
Regionplan 2000-2012 for Viborg Amt indeholder en række retningslinier og nogle tilhørende
redegørelsestekster, som uddyber baggrunden for retningslinierne.

Retningslinie nr. 31 drejer sig om vindmøller og indeholder bl.a. bestemmelser om, at opstil-
ling af nye store vindmøller og udskiftning af eksisterende skal resultere i færre møller med
en større produktion og en bedre placering i landskabet. Store vindmøller skal opstilles i
grupper. Møllerne i en gruppe skal være ens og opstilles på en ret linie, med navet i samme
plan og med samme indbyrdes afstand. Forskellen mellem vingediameteren og navhøjden
må ikke være større end 10%

Med dette tillæg til regionplanen tilføjes nedenstående retningslinie:

Retningslinie
1. Der kan i områderne, vist på kortbilag 1, på baggrund af lokalplaner opstilles vindmøller

således:
Område 1 - Gisselbæk - 3 vindmøller med totalhøjder på ikke over 93 meter.
Område 2 - Spajlsgårde - 3 vindmøller med totalhøjder på ikke over 80 meter.
Områdernes afgrænsning fremgår af kort nr. 1 og 2 på side 7.

2. Vindmøller må i ingen af de ovenfor nævnte områder opstilles nærmere beboelse end 4
gange møllens totale højde. Der må inden for en afstand af 4 gange møllernes totale højde
ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse.

3. Det skal i lokalplanlægningen sikres, at vindmøllerne ikke påfører beboelse og udendørs
opholdsarealer i umiddelbar tilknytning hertil højere støjbelastning end 45dB(A). For
udendørs opholdsarealer i byområder er grænsen 40 dB(A). Det skal endvidere sikres, at
ingen beboelse påføres mere end 10 timers skyggepåvirkning årligt. Den endelige fastlæg-
gelse af møllernes placering skal ske under hensyn til de jordbrugsmæssige interesser.

4. De hidtidige vindmølleområder i region- og kommuneplanen benævnt »Horsfelt Vind-
møllepark« og »Grurup Vestergård« udgår. Lokalplanerne nr. 91 og 92 skal aflyses.

5. Der udpeges, som vist på kortbilag 1, mulige fremtidige vindmølleområder ved hhv. 
Tøttrup, Horsfelt Vindmøllepark, Grurup Vestergård, Refs, Gettrup samt Sdr. Ydby (ved
Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi). Udnyttelsen af disse områder forudsæt-
ter en senere konkret udpegning i region- og kommuneplan. Områdernes afgrænsning
fremgår af kort nr. 5-10 på side 8.
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Vindmølleområder
Nedenfor vises de områder, hvor der på baggrund af lokalplaner kan opstilles og udskiftes 
vindmøller.

Vindmølleområder der udgår

Kort 1 (1:25.000). Område 1 - Gisselbæk. Kort 2 (1:25.000). Område 2 - Spajlsgårde. 

Kort 3 (1:25.000). Område V4 - Horsfelt Vindmøllepark. Kort 4 (1:25.000). Område V5 - Grurup Vestergaard. 
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Mulige fremtidige vindmølleområder
De nedenfor viste områder kan, hvis der opstår interesse herfor på et senere tidspunkt, udlæg-
ges i region- og kommuneplan til opstilling af vindmøller.

Kort 5 (1:25.000). Muligt fremtidigt vindmølleområde ved Tøttrup. Kort 6 (1:25.000). Muligt fremtidigt vindmølleområde ved Horsfelt Vind-
møllepark.

Kort 8 (1:25.000). Muligt fremtidigt vindmølleområde syd for Refs.Kort 7 (1:25.000). Muligt fremtidigt vindmølleområde Grurup Vester-
gård Vindmøllepark.

Kort 9 (1:25.000). Muligt fremtidigt vindmølleområde ved Gettrup. Kort 10 (1:25.000). Muligt fremtidigt vindmølleområde ved Nordvestjysk
Folkecenter for Vedvarende Energi, Sdr. Ydby.
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Indledning

Med dette tillæg til regionplan fastlægges de områ-
der, hvor der fremtidigt kan opstilles nye og udskif-
tes eksisterende møller i Sydthy Kommune. Tillæg-
get omfatter kun store vindmøller.
Husstandsvindmøller med totalhøjde på højst 25
meter vil kunne opstilles uden for områderne efter
en konkret vurdering.

Landskabet i Sydthy Kommune er stærkt præget af
det store antal møller, der er opstillet. En betydelig
del af disse møller har nået en alder, hvor fortsat drift

kræver betydelige udgifter til vedligeholdelse og
reparation. Samtidig må det erkendes, at en del møl-
ler er mindre heldigt placeret i landskabet og i for-
hold til naboer. Amtsrådet finder det afgørende, at
det samlede antal vindmøller i kommunen reduceres
i forbindelse med opstilling af nye møller.

Ved vurderingen af det nødvendige forhold mellem
antallet af møller, der nedtages og antallet af nye
møller, der skal rejses, tager Amtsrådet udgangs-
punkt i den gældende saneringsordning for ældre
møller. Efter denne ordning kan vindmøller på under
100 kW udskiftes med 3 gange deres effekt til en

Redegørelse

Kort 11 (1:150.000). Vindmølleområder i Sydthy Kommune. Med rødt er vist de to områder, der udlægges som vindmølleområder. Blåt viser områder, der
udgår. Med grønt er stiplet de seks områder, der peges på som mulige fremtidige vindmølleområder.
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gunstig afregningspris. Tilsvarende gælder for møl-
ler mellem 100 og 150 kW, der kan udskiftes med 2
gange deres effekt under visse forudsætninger.

Der skal efter Amtsrådets opfattelse normalt altid
nedtages mindst 2 til 3 gange så mange møller, som
der stilles op, afhængig af effekten på de møller, der
nedtages, og der skal normalt altid nedtages møller
med en effekt svarende til mellem 1/4 og 1/3 af den
nyopstillede effekt, afhængig af antallet af de møller,
der nedtages.

Generelle placeringskriterier
Vindmøller har en positiv miljøeffekt, idet de produ-
cerer strøm, uden at der udledes CO2 eller andre
uønskede stoffer til atmosfæren. Samtidig påvirker
møllerne imidlertid omgivelserne med støj og skyg-
gekast, ligesom landskabet omkring møllerne ændrer
karakter på grund af de store anlæg. Den ønskede
udnyttelse af vindressourcen forudsætter derfor, at
der ved planlægningen tages udstrakt hensyn til
såvel omkringboende som landskab.

Amtsrådet lægger vægt på, at eksisterende boliger
ikke påføres unødige gener fra vindmøller. Lovgiv-
ningen fastsætter, at vindmøller ikke må påføre
nabobeboelser støj, der overstiger 45 dB. For egent-
lige boligområder og lignende støjfølsomme områ-
der er grænsen 40 dB.

Der skal desuden holdes en afstand på 4 gange en
vindmølles totalhøjde til nabobeboelser. Uanset at
kravene efter lovgivningen ikke gælder for mølle-
ejeres egne private beboelser, finder Amtsrådet, at
kravene skal kunne overholdes ved alle beboelser.
Ingen beboelser bør belastes med de gener, der følger
af møller placeret i for kort afstand, og der bør ikke
skabes forhold, der senere kan blive ulovlige, hvis
møllen skifter ejer, eller hvis boligen skifter beboer.

Retningslinierne i dette tillæg indeholder bestem-
melser til sikring af dette. For at hindre fremtidige
miljøkonflikter i relation til vindmøller bestemmer
retningslinierne, at der ikke kan etableres ny støj-
følsom arealanvendelse som f.eks. boliger inden for
en afstand svarende til 4 gange møllernes totalhøjde.
Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for, at
f.eks. eksisterende boliger kan udvides, ligesom 
lovligt etableret arealanvendelse kan forsætte uænd-
ret.

Regionplanens retningslinier er et grundlag for ud-
pegningen af nye områder og vurderingen af eksiste-
rende områder. Regionplanen indeholder bl.a. ret-
ningslinier til sikring af byernes vækst, beskyttelse af

jordbrugsmæssige interesser, natur og landskab og
beskyttelse af særlige kulturmiljøer.

Ved planlægningen er det forudsat, at der holdes en
minimumsafstand på 500 meter fra såvel eksiste-
rende byområder som områder, der i region- og
kommuneplan er udlagt til byvækst. Kommunens
byer sikres således en fortsat udvikling, uden at der
opstår konflikter mellem boliger og vindmøller.

Lokalplaner for områderne skal sikre, at der ved pla-
ceringen af vindmøller tages hensyn til de jordbrugs-
mæssige interesser. Vindmøller og tilhørende vej-
anlæg skal placeres således, at de generer den jord-
brugsmæssige anvendelse af arealerne mindst mulig.

Regionplanen indeholder bestemmelser om, at de
særlige beskyttelsesområder, som omfatter værdi-
fulde landskaber og levesteder for plante- og dyreliv,
samt de beskyttelsesværdige kulturmiljøer, som
udgangspunkt skal friholdes for vindmøller. 

Nogle landskaber har værdifulde kvaliteter, der er
beskyttet ved udpegning i regionplanen. I nogle
landskaber må ønsket om en udnyttelse af vindkraf-
ten vige for beskyttelseshensynet. Dette gælder
indenfor de områder, der er beskyttede, og i nogle
tilfælde også uden for, da store vindmøller kan have
en ødelæggende virkning på oplevelsen af disse

Kort 12 (1:300.000). Her vises, hvor der er plads til opstilling af store
vindmøller på baggrund af lovkravet om naboafstand. Med rødt er mar-
keret, hvor der er mindre end 320 m til beboelse, med grøn skravering
regionplanens særlige beskyttelsesområder og med lilla skravering
regionplanens beskyttelsesværdige kulturmiljøer. Korssymbolerne viser
kirker. 
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områder, selv om de opstilles i selv ret store afstande
herfra.

Landskaberne er nogle steder præget af historiske
elementer. Det er karakteristisk for nogle af disse ele-
menter, især gravhøje og middelalderkirker, at de lig-
ger højt og markant placeret i landskabet. Den værdi-
fulde oplevelse af disse elementer er således typisk i
kraft af en synlig dominant placering. For både grav-
høje og kirker gælder, at den oplevelsesmæssige
betydning kan blive svækket ved opstilling af store
vindmøller. Ofte vil påvirkningen af de sårbare ele-
menter være større, jo kortere afstand møller står fra
det pågældende element.

Ovenstående overvejelser har ført til, at der i dette
tillæg udlægges et antal nye mølleplaceringer, mens
de to områder, der hidtil har været udlagt til vind-
møller, udgår. Kun i de 2 områder, der i dette tillæg
udlægges som vindmølleområder, kan der fremtidigt
opstilles nye og udskiftes eksisterende vindmøller. 

Der peges desuden på 6 mulige fremtidige vindmøl-
leområder. Disse områders udnyttelse forudsætter en
nærmere planlægning, inden de eventuelt udlægges
som specifikt udpegede vindmølleområder i region-
og kommuneplan. Hvorvidt områderne på et tids-
punkt vil blive udlagt som specifikt udpegede vind-
mølleområder beror bl.a. på, om der opstår behov for
yderligere vindmøllesanering i kommunen. Områ-
derne vil skulle gennemgå sædvanlig planlægnings-
mæssig procedure med foroffentlighedsfase, offent-
liggørelse af forslag til region- og kommuneplan-
tillæg, ny offentlighedsfase og endelig vedtagelse af
plantillæg. 

Landskabet
I Sydthy Kommune udgøres den sydlige og østlige
del af landbrugsland med svagt skrånende terræn
mod kysterne, mange steder med kystskrænter og
andre steder med fladt forland i form af strandenge.
Landskabet er åbent og storbølget med spredte
levende hegn. Det har store træk, der mange steder
giver vide udsyn.

Den vestlige del af kommunen består af store flader
med klitter, søområder, klitheder og klitplantager. På
de flade arealer åbnes også her for vide udsyn uden
for plantageområderne. 

I »Oplæg til Fredningsplan 1985-96« udarbejdet af
Viborg Amt er de kystnære landskaber mod Vester-
havet og Limfjorden udpeget som landskaber af særlig
stor interesse og landskaber af stor interesse. Det samme
gælder et bælte langs den nordlige kommunegrænse

Kort 13 (1:300.000). Figuren viser en terrænmodel over Sydthy Kom-
mune. De orange/røde områder ligger højest og de grønne lavest. Vandløb
er vist med blåt.

mod Thisted Kommune. Den højtliggende, centrale
del af Sydthy Kommune med byerne Hurup, Bed-
sted Stationsby, Koldby og Hørdum hører under
kategorien øvrige landskaber ligesom et mindre om-
råde sydøst for Hvidbjerg klitplantage. Hele kom-
munen med undtagelse af nogle få arealer i tilknyt-
ning til klitplantagerne mod nordvest karakteriseres
som meget sårbar over for høje genstande.

Sydthy fjordlandskaber åbner mange steder for
udsyn over lange afstande. De storladne vand- og
landflader og bevoksningernes ringe højde giver
landskabet en åben karakter uden væsentlige rum-
dannende elementer.

Mange steder præges landskabet af den omfattende
vindmølleudbygning. Da mølleudbygningen er fore-
gået over en lang tidsperiode er møllernes visuelle
fremtoning meget uensartet, både når det gælder
størrelse, udformning, farve og omdrejningshastig-
hed. På kort 15, side 12 er vist de eksisterende vind-
møller i kommunen, inklusiv husstandsmøller. 

De kystnære landskaber vurderes som værdifulde og
sårbare overfor vindmøller. Ligeledes vurderes det
lavereliggende område omkring Ove Sø at være 
værdifuldt med sin åbne karakter uden rumdan-
nende elementer. Det er Amtsrådets opfattelse, at
både kystlandskaberne samt området omkring Ove
Sø er særlig sårbare over for vindmøller, som vil
kunne ændre landskabernes karakter væsentligt. 
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Vindressourcer
Vindressourcen i Sydthy Kommune hører med kom-
munens beliggenhed til blandt de bedste i landet. De
områder i Sydthy Kommune med lavest vindenergi
vil ofte være bedre til opstilling af vindmøller end de
bedste områder i andre kommuner. Selvom de kyst-
nære områder har langt det højeste energiindhold, er
der oftest også gunstige vindforhold til opstilling af
møller inde i landet. 

Eksisterende forhold
Der er  ca. 130 vindmøller i Sydthy Kommune. Disse
møller har en samlet installeret effekt på ca. 33 MW.
Møllernes årlige produktion er på ca. 86.000 MWh,
hvilket svarer til ca. 120% af kommunens samlede
elforbrug. Placeringen af de eksisterende møller er
vist på kort 15.

Konkrete projekter
I debatfasen er indkommet i alt 7 ansøgninger om
opstilling af møller i Sydthy Kommune. Der er søgt
om opstilling af møller i debatoplæggets område 1 -
Tøttrup, område 2 - Gisselbæk,  område 3 - Spajls-
gårde, nordlig og sydlig del af område 6 - Refs, i
alternativt område ved Hørdum samt i alternativt
område ved Tandrup. Derudover er der søgt om
opstilling af møller i et område i Thisted Kommune,
der foreslås som alternativ til debatoplæggets
område 2 - Gisselbæk. 

For område 1 - Tøttrup og 3 - Spajlsgårde er der i
debatfasen indkommet konkrete projekter om opstil-
ling af 3 stk. 77,1 meter høje møller. Der er truffet
afgørelse om, at disse konkrete projekter ikke forud-
sætter VVM-redegørelse. For område 2 - Gisselbæk
er udarbejdet en VVM-redegørelse. I forbindelse med
konkrete projekter for opstilling af nye eller udskift-

Kort 14 (1:300.000). Figuren viser vindenergiforholdene i Sydthy Kommune (t.v.) i forhold til vindenergiforholdene i Viborg Amt (t.h.).
I figuren til venstre er nye områder vist med rød cirkel og mulige fremtidige områder er vist med grøn cirkel.

Kort 15 (1:300.000). Kortet viser de eksisterende vindmøller i Sydthy
Kommune, inkl. husstandsmøller. Mange steder i kommunen er landska-
bet præget af den omfattende vindmølleudbygning.
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ning af eksisterende møller i de øvrige områder, vil
det skulle vurderes om anlægget forudsætter VVM-
redegørelse.

Projektet i Tøttrup er siden offentliggørelsen af for-
slag til regionplantillæg nr. 26 stillet i bero, og derfor
udlægges området nu som muligt fremtidigt vind-
mølleområde. Ved den endelige beslutning om områ-
dernes udlæg har det været forudsat overordnet, at
der inden planens endelige vedtagelse i Amtsrådet
forelå bindende aftaler om nedtagning af det til-
strækkelige antal eksisterende møller.

Nedtagning af møller
I forbindelse med de 2 konkrete projekter ved Gissel-
bæk og Spajlsgårde nedtages et antal ældre eksiste-
rende møller. 

I Sydthy Kommune nedtages mindst 22 stk. møller
med en samlet effekt på 1953,5 kW. Herudover ind-
går nedtagning af én 22 kW mølle på Mors og én 30
kW mølle i Salling. Vindmøller, der nedtages, er vist
på kort 16.

Kort 16 (1:300.000) Eksisterende møller vist med rød. Møller, der ned-
tages er vist med blåt.
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Vindmølleområder

Område 1 – Gisselbæk

Området er nyt. Der står aktuelt ingen møller i om-
rådet. 

Der planlægges for opstilling af 3 stk. 1,75 MW møl-
ler med en totalhøjde på ca. 93 m. Da totalhøjden
overstiger 80 m, er projektet VVM-pligtigt. D.v.s. at
der er udarbejdet en redegørelse for Vurdering af
Virkningerne på Miljøet. VVM-redegørelsen findes
som særskilt bilag til dette regionplantillæg og kan
rekvireres hos Viborg Amt, Miljø og Teknik, tlf. 8727
1380. Redegørelsen kan også ses på Internet på
adressen: http://gis.vibamt.dk/rp2000/till26

Resumé af VVM-redegørelsen
VVM-redegørelsen beskriver de miljøpåvirkninger,
som et vindmølleanlæg med 3 stk. 93 m høje vind-
møller placeret ved Gisselbæk vil påføre omgivel-

serne. Vindmøllernes visuelle påvirkninger er blandt
andet belyst ved i alt 15 visualiseringer. Som alterna-
tiv er beskrevet og visualiseret et vindmølleanlæg
med 5 stk. 81 m høje vindmøller. Som udgangspunkt
er det hovedforslaget, der er beskrevet og i det om-
fang konsekvenserne ved alternativet afviger væ-
sentligt, er dette beskrevet.

I debatfasen fremkom to forslag til alternativer til
området ved Gisselbæk. Viborg Amt og Sydthy
Kommune har efterfølgende peget på nærværende
forslag, som det, der bedst tilsvarer planlægningen
og de overordnede målsætninger for vindmølle-
planen. 

De planlagte vindmøller ved Gisselbæk placeres på
et landbrugsareal. Møllerne placeres indenfor et

Områderne
I det følgende beskrives nye vindmølleområder, områder der udgår og mulige fremtidige
områder.

Kort 17 (1:50.000). Kortet viser afgrænsningen af det nye vindmølleområde 1, Gisselbæk. Med røde stjerner er vist eksisterende vindmøller. 
Blå stjerne viser vindmølle, der fjernes i forbindelse med den igangværende saneringsproces.
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område, der i regionplanen er udpeget som beskyt-
telsesværdigt kulturmiljø omkring Ove Sø.
Påvirkningen af kulturmiljøet vurderes som værende
acceptabel, også set i lyset af de landskabelige for-
dele, der opnås ved vindmøllesanering i forbindelse
med projektet. Herudover vurderes projektet ikke at
være i konflikt med øvrige planmæssige interesser,
herunder areal- og beskyttelsesreservationer. Det
planlagte vindmølleanlæg vil kunne overholde alle
de gældende miljøkrav ifølge lovgivningen.

Vurdering af virkninger på miljøet
Der er ved vurderingen af virkningerne på miljøet
inddraget forhold for alle væsentlige miljøparametre.
I vurderingerne er der ikke taget hensyn til kommu-
negrænsen i området, men der er taget udgangs-
punkt i de enkelte parametres følsomhed overfor
påvirkninger fra anlægget.

Nationale beskyttelsesinteresser
De planlagte vindmøller placeres, så de ikke berører
beskyttelseslinier i henhold til naturbeskyttelses-
loven. Der kan evt. blive vingeslag over beskyttelses-
linier til gravhøje. I givet fald er dispensation i hen-
hold til naturbeskyttelsesloven påkrævet.

Landskabelige og visuelle forhold
Der findes mange vindmøller i Sydthy Kommune –
en del af disse nedtages i forbindelse med place-
ringen af de kommende møller ved Gisselbæk.

Efter at saneringsprojektet er gennemført, vil der stå
2 eksisterende møller indenfor nærzonen i en afstand
på godt 2,5 km fra de planlagte møller. Det planlagte

vindmølleanlæg vil generelt fremstå som et selvstæn-
digt afgrænset anlæg, men fra enkelte positioner vil
de eksisterende møller kunne influere på oplevelsen
af anlægget. 

Der synes ikke at opstå væsentlige konflikter i for-
hold til områdets kirker og gravhøje. Den landskabe-
lige påvirkning, som møllerne vil medføre, vurderes
at blive opvejet af fjernelsen af ca. 15 eksisterende
møller. 

Det vurderes, at den øgede visuelle landskabelige
påvirkning som følge af 93 meter høje møller i for-
hold til 81 meter høje møller opvejes af, at der opstil-
les færre møller end i alternativet. 

Forhold ved naboer 
Støjkravene, på maksimalt 45 dB(A) ved beboelser i
det åbne land, vil kunne overholdes i forhold til alle
naboejendomme. Den maksimale støjbelastning af en
naboejendom vil være på ca. 42,2 dB(A) for hoved-
forslaget. Ligeledes vil anbefalingen til skyggegener,
på maksimalt 10 skyggetimer pr. år ved naboejen-
domme omkring vindmøllerne kunne overholdes.
Ved den nabo, hvor det forventede reelle skyggekast
bliver størst, vil der være 6,56 timer pr. år ved hoved-
forslaget. 

Der vil ikke opstå uacceptable gener for beboelser i
området under hverken anlæggelsen eller driften af
anlægget. Vindmølleanlægget vurderes derudover
ikke at påvirke andre miljøparametre i en grad, der
gør opførelsen af anlægget betænkeligt.
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Område 2 – Spajlsgårde

Området er nyt. Der står i forvejen ingen møller i
området.

På baggrund af en lokalplan kan der fremtidigt op-
stilles 3 møller med en totalhøjde på maksimalt 80
meter. Møllerne skal være ens, opstillet på en ret linie
med samme indbyrdes afstand og med navet i sam-
me plan. 

Landskab
Område 2 ligger på en forholdsvis flad moræneflade,
omkring 500 m vest for Hvidbjerg Ådal og omkring
1,5 km nord for Ørum Sø. Halvanden kilometer vest
for området ligger den øde og stille klithede. Hvid-
bjerg Ådal, Ørum Sø og klitheden vurderes som vær-
difulde områder, og de er alle udpeget som særligt
beskyttelsesområde i regionplanen. Klitheden er
desuden omfattet af en fredning. 

Ørum Sø ligger syd for området, og møllerne vil
kunne ses her fra det flade, åbne landskab omkring
Ørum Sø samt i klart vejr tillige ude fra Agger Tange.
Se visualisering.

Vindmølleområdet er placeret relativt nær værdifulde
landskaber. Det er dog Amtsrådets og Kommunal-

bestyrelsens opfattelse, at opstilling af vindmøller i
området ikke vil få væsentlig indvirkning på landska-
bets kvaliteter, idet der samlet set bliver færre møller i
området, og da de nye møller kommer til stå i et let-
opfatteligt mønster. Alt i alt opfattes projektet som en
forbedring af de landskabelige forhold i området. 

Bebyggelse
Området ligger mellem Kystvejen og Hedegårdsvej.
Omkring området ligger enkelte spredte gårdbebyg-
gelser. I en afstand af ca. 0,7 km fra området ligger
Morup Mølle, ca. 1,2 km væk ligger Ørum, Svankær
ligger ca. 1,5 km nord for området, og Gl. Bedsted og
Bedsted ligger hhv. omkring 2,5 km og 3,5 km øst for
området. Klitheden vest for området er ubebygget.

Vindmølleområdet er udlagt således, at nye møller
vil kunne overholde afstandskravet på 4 gange møl-
lernes totalhøjde til nærmeste nabobeboelser. Ved
alle naboer overholdes grænserne for støj- og skyg-
gepåvirkning.

Nærtstående møller
Umiddelbart nær området står 3 stk. 150 kW vind-
møller med en totalhøjde på 41,5 m. Det er en forud-
sætning for opstilling af nye vindmøller i området, at
disse 3 eksisterende møller tages ned. Inden for en
afstand på 2,5 km fra område 2 står desuden en

Kort 18 (1:50.000). Kortet viser afgrænsningen af det nye vindmølleområde 2, Spajlsgårde. Røde stjerner viser eksisterende vindmøller. Blå stjerne viser
vindmølle, der fjernes i forbindelse med den igangværende saneringsproces. Røde vinkler viser visualiseringspunkter.
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enkelt 300 kW mølle ved Wilhelmsminde og vind-
mølleparken ved Horsfelt. 

De fremtidige nye møller i område 2 vil kunne ses i
sammenhæng med både møllen ved Wilhelmsminde
og Horsfeltmøllerne. Det er Amtsrådets opfattelse, at
møllegrupperne i hhv. Horsfelt og område 2 står med
sådan en afstand, at de vil blive opfattet som selv-
stændige anlæg. Der vil dog være steder, hvorfra de
nye møller ses lige bag Horsfeltmøllerne. Visualise-
ringen fra landevejen mellem Vestervig og Bedsted
viser denne situation.

Kulturhistorie
Umiddelbart uden for områdets sydøstlige afgræns-
ning ligger de to gravhøje, Præstehøje. Højene ligger
markant set fra Kystvejen og oplevet herfra vil møl-
lerne få dominerende placering, lige bag højene.

Møllerne kommer dog ikke til at stå mellem vejen og
højene.

Møllerne vil kunne ses i forbindelse med Ørum
Voldsted, der ligger ca. 1,3 km syd for området. Syd
for området vil det være muligt at se møllerne i sam-
menhæng med Ørum Kirke. Det vurderes, at på-
virkningen af oplevelsen af kirken er acceptabel. Se
visualisering fra rute 181, øst for Ørum Sø.

Et dige ligger i øst-vestlig retning og gennemskærer
området.

Natur
Møllerne stilles op på arealer, der anvendes som
dyrkningsjorde. I området er et antal levende hegn,
vandløb, diger og gravhøje, hvortil dyre- og planteliv
typisk vil være tilknyttet. Disse landskabselementer

Standpunkt 14. Visualisering fra landevejen mellem Bedsted og Vestervig, taget mod nord. Manipuleret foto, hvor de nye møller er sat ind. Billedet viser
Horsfelt Vindmøllepark og bagest til venstre de 3 nye møller. Afstanden til nærmeste nye mølle er ca. 3,5 km, til den fjerneste ca. 3,8 km. I billedets højre
side ses to gravhøje ca. 150 m fra fotostandpunktet. Billedet er optaget med 50 mm optik den 7 maj 2002 kl. 10.30. Anbefalet betragtningsafstand 35 cm.
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har en vigtig funktion som levesteder og som spred-
ningsveje eller »trædesten«. Elementernes kvaliteter
som levested og spredningsvej vurderes ikke at blive
påvirket af vindmøller i området. 

Området ligger mere end 500 m vest for Hvidbjerg
Å, der er en del af habitatområde nr. 27, Hvidbjerg Å,
Ove Sø og Ørum Sø. Området er udpeget på bag-
grund af naturtype 3260, »vandløb med vandplan-
ter« og på baggrund af forekomsten af Odder og
Flodlampret. Bl.a. på grund af afstanden vil møllerne
på ingen måde kunne påvirke vandløbet eller ar-
terne, der ligger til grund for udpegningen.

Området ligger mere end 1 km øst for Habitatom-
råde nr. 184, Lyngby Hede og Lillehav, der er udpe-

get på baggrund af forekomsten af en række klit- og
hedetyper: 2120, »Hvide klitter og vandremiler«,
2130, »stabile kystklitter med urteagtig vegetation
(grå klit og grønsværklit), 2140, »kystklitter med
dværgbuskvegetation (klithede), 2170, »kystklitter
med gråris«, 2190, »fugtige klitlavninger« og 4010,
»våde dværgbusksamfund med klokkelyng«.
Møllerne vurderes på ingen måde at kunne påvirke
de naturtyper, der ligger til grund for udpegningen.

Vindressource
Ruhedsklassen for området er 1,1, middelvinden er
7,2 m/sek. Parkberegningen for området viser en
samlet produktion fra de 3 vindmøller på 8,9 MW.
Alt i alt en særdeles god placering for opførelse af
moderne vindmøller. 

Standpunkt 9. Visualisering af område 2, Spajlsgårde fra rute 181, øst for Ørum Sø, taget mod nord. Manipuleret foto, hvor de nye møller er sat ind.
Afstanden til den nærmeste mølle er ca. 2,9 km, til den fjerneste ca. 3,3 km. Billedet viser Ørum Sø og midt i billedet de 3 nye møller. Til venstre ses
Ørum Kirke. Billedet er optaget med 50 mm optik den 6. maj 2002 kl 16.30. Anbefalet betragtningsafstand 35 cm.
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Vindmølleområder, der udgår

Område V4 – Horsfelt Vindmøllepark

Der er i region- og kommuneplan udlagt et område
til opstilling af 10 vindmøller ved Horsfelt. Området
er omfattet af lokalplan nr. 91. Der er opstillet 10
vindmøller i området. Møllerne står i 3 parallelle
linier, i nordøstlig-sydvestlig retning. Alle møllerne
har en totalhøjde på 68 m. De 9 har en effekt på 600
kW og den tiende er en 750 kW mølle. 

Området udtages, fordi flere af møllerne ikke kan
opfylde de skærpede krav til naboafstand, og fordi
der ved en eventuel udskiftning af møllerne ønskes
en placering på én ret linie. Lokalplan nr. 91 skal
aflyses.

De eksisterende møller i området kan herefter ikke
udskiftes. Der kan ske løbende vedligehold af møl-
lerne, forudsat der ikke sker ændringer i relation til
de specifikationer, som er oplyst til amtet i forbin-
delse med anmeldelse i henhold til Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra
vindmøller.

Der udlægges et muligt fremtidigt område til vind-
møller, jf. efterfølgende kapitel.

Område V5 
– Grurup Vestergård Vindmøllepark
Der er i region- og kommuneplan udlagt et område
til opstilling af 7 vindmøller ved Grurup. Området er
omfattet af lokalplan nr. 92, som muliggør opstilling
af 7 vindmøller. Der er opstillet 7 møller i området,
og lokalplanen er således fuldt udnyttet. Møllerne
står på én ret linie, i nord- sydlig retning. Møllerne
har totalhøjder på 66-68 meter og effekt på 600-750
kW. 

Området udtages, fordi der ved en eventuel udskift-
ning af møllerne ønskes ens og evt. færre og større
møller. Lokalplan nr. 92 skal aflyses.

De eksisterende møller i området kan herefter ikke
udskiftes. Der kan ske løbende vedligehold af møl-
lerne, forudsat der ikke sker ændringer i relation til
de specifikationer, som er oplyst til amtet i forbin-
delse med anmeldelse i henhold til Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra
vindmøller.

Der udlægges et muligt fremtidigt område til vind-
møller, jf. efterfølgende kapitel.

Mulige fremtidige 
vindmølleområder
I de områder, der udpeges som mulige fremtidige
vindmølleområder, ønsker Amtsrådet og Kommu-
nalbestyrelsen at have mulighed for senere at under-
søge mulighederne for at opstille nye vindmøller,
såfremt der opstår behov for det. 

Opstilling af nye møller i disse områder forudsætter
en forudgående planlægning, herunder udarbejdelse
af region- og kommuneplantillæg samt lokalplan. 

Område 3 – Tøttrup
Området er bynært, idet det ligger mindre end 1 km
øst for Koldby og omkring 1,8 km vest for Skyum.

Området ligger i kystnærhedszonen, i regionplanens
kystplanlægningszone.

Ved en eventuel fremtidig udnyttelse af området
gælder for de nye møller, at de skal være ens, være
opstillet på én ret linie med samme indbyrdes
afstand og med navet i samme plan.

Område 4 – Horsfelt

Der er allerede i Regionplan 2000-2012 for Viborg
Amt og i Kommuneplan 2000-2012 for Sydthy Kom-
mune udlagt et område til vindmøller ved Horsfelt,
vest for Bedsted. Der står 10 møller i området, der er
omfattet af lokalplan nr. 91. Området udgår af regi-
onplanen ved dette tillæg.

Ved en eventuel fremtidig udskiftning bør det over-
vejes, om produktionen skal ske på færre og højere
møller. De skal være ens, opstillet på een ret linie
med samme indbyrdes afstand og med navet i sam-
me plan. 

Område 5 – Grurup

Der er allerede i Regionplan 2000-2012 for Viborg
Amt og i Kommuneplan 2000-2012 for Sydthy Kom-
mune udlagt et område til vindmøller ved Grurup.
Der står 7 vindmøller i området, der er omfattet af
lokalplan nr. 92. Området udgår af regionplanen ved
dette tillæg.

Ved en eventuel fremtidig udskiftning bør det over-
vejes, om produktionen skal ske på færre og højere
møller. De skal være ens, opstillet på een ret linie
med samme indbyrdes afstand og med navet i sam-
me plan. 
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Område 6 – Refs

Området ligger syd for Hurup. I debatoplægget er
udpeget 2 områder ved Refs, og det er kun det syd-
lige, Amtsrådet ønsker som muligt fremtidigt vind-
mølleområde. 

Der står i forvejen een 600 kW mølle med en total-
højde på 66,5 m inden for området. Umiddelbart nær
området står flere møller, og det vil være en forud-
sætning for områdets udnyttelse, at disse møller fjer-
nes.

Områdets eventuelle udnyttelse vil skulle ses i sam-
menhæng med en eventuel udnyttelse af omåde 7 –
Gettrup.

Ved en eventuel fremtidig udnyttelse af området,
gælder for de nye møller, at de skal være ens, være
opstillet på een ret linie med samme indbyrdes af-
stand og med navet i samme plan. 

Område 7 – Gettrup

Området ligger øst for Gettrup. Området er præget
af et antal enkeltstående møller, og det vil være en
forudsætning for en eventuel udnyttelse af området,
at de nærtstående møller fjernes.

En del af området er i regionplanen udpeget som
særligt beskyttelsesområde. Områdets eventuelle
udnyttelse vil skulle ses i sammenhæng med en
eventuel udnyttelse af område 6 – Refs.

Ved en eventuel fremtidig udnyttelse af området,
gælder for de nye møller, at de skal være ens, være
opstillet på een ret linie med samme indbyrdes af-
stand og med navet i samme plan. 

Område 8 – Sdr. Ydby, Nordvestjysk 
Folkecenter for Vedvarende Energi

Området ligger øst for Sdr. Ydby. Det var ikke omfat-
tet af debatoplægget, men er med i dette tillæg på
baggrund af en indsigelse fra Nordvestjysk Folke-
center for Vedvarende Energi.

Amtsrådet er indstillet på at undersøge muligheder-
ne for at opstille maks. 4 forsøgsmøller med en nav-
højde under 15 meter under forudsætning af, at de
eksisterende møller på ejendommen fjernes.

Ved en eventuel udnyttelse af området vil det være
en forudsætning, at de nye møller opstilles på én ret
linie med samme indbyrdes afstand.
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Opstilling af vindmøller er reguleret af såvel lovgiv-
ning som af region- og kommuneplan.

Planlov
I henhold til Miljø- og Energiministeriets cirkulære
nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og zone-
tilladelse til opstilling af vindmøller kan vindmøller
kun opstilles i områder, der er specifikt udpeget til
formålet i region- eller kommuneplan. Vindmøller
må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 gange
møllens totalhøjde. Ved planlægning for vindmøller
mindre end 2,5 km fra en eksisterende vindmølle
eller fra et andet vindmølleområde, skal redegørel-
sen særligt belyse den landskabelige påvirkning af
anlæggene under ét. Amtsrådene skal vurdere mu-
lighederne for at renovere eksisterende vindmølle-
områder – herunder vurdere om disse områder lever
op til kravene i cirkulæret.

I henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendt-
gørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i
medfør af lov om planlægning, skal der før opstilling
af vindmøller med totalhøjder på over 80 meter eller
grupper af vindmøller med mere end 3 møller tilveje-
bringes retningslinier i regionplanen om placering og
udformning. Retningslinierne skal ledsages af en
redegørelse, der indeholder en særlig vurdering af
anlæggets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).
Også vindmøller under 80 meter og møllegrupper
med under 3 møller kan være VVM-pligtige, hvis de
f.eks. opstilles i eller nær særligt sårbare naturområ-
der, eller hvis de sammen med andre anlæg vil med-
føre en særlig kraftig påvirkning af omgivelserne.

For VVM-pligtige anlæg skal Amtsrådet udstede en
VVM-tilladelse, før anlægsarbejdet kan påbegyndes.

Miljøbeskyttelseslov
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 304
af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller må støjbelast-
ningen ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar
tilknytning til nabobeboelser i det åbne land ikke
overstige 45 dB(A). I boligområder og ved anden
støjfølsom arealanvendelse – som institutioner, som-
merhusområder, kolonihaver og rekreative områder
– er grænsen 40 dB(A).

Der skal ifølge bekendtgørelsen indgives anmeldelse
til Amtsrådet inden opstilling eller ændring af vind-
møller.

Naturbeskyttelseslov
En række naturtyper er omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 3. (Lov nr. 85 af 4. februar 2002). Det gæl-
der f.eks. heder, søer, strandenge og ferske enge.
Sten- og jorddiger er omfattet af lovens § 4 og for-
tidsminder af § 12. Disse områders tilstand må ikke
ændres uden Amtsrådets tilladelse.

Områder inden for en afstand på 100 – 300 meter fra
f.eks. fortidsminder, søer og skove er ligeledes be-
skyttet af naturbeskyttelsesloven. Der kan ikke i
disse områder opføres byggeri og anlæg uden Amts-
rådets tilladelse.

Museumslov
I henhold til Museumsloven, lov nr. 473 af 7. juni
2001, skal eventuelle arkæologiske fund, der måtte
finde sted i forbindelse med anlægsarbejde, straks
anmeldes til Museet for Thy og Vester Han Herred.

Internationale beskyttelsesområder
Nogle naturområder er udpeget som internationale
beskyttelsesområder. Det drejer sig om såkaldte EF-
Habitatområder, EF-Fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder. Områderne er omfattet af reglerne i
Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder (nr. 782 af 1.
november 1998). Der må som udgangspunkt ikke
stilles store møller op inden for de internationalt
beskyttede områder. Også nye møller uden for områ-
derne kan indvirke på områderne på en måde, der
ikke er i overensstemmelse med beskyttelseshensy-
net. Hvis nye vindmøller indvirker på internationalt
beskyttede områder, skal der konkret redegøres for
betydningen af beskyttelseshensynet. For Ramsar-
områderne gælder endog, at områdernes beskyttelse
skal fremmes. 

Regionplan
Retningslinie nr. 31 i Regionplan 2000 – 2012 for
Viborg Amt beskriver grundlaget for opstilling af
vindmøller i Viborg Amt. Der kan efter retningslinien
kun opstilles vindmøller i de områder, der er ud-
peget hertil i regionplanen.

Opstilling af nye, store vindmøller og udskiftning af
eksisterende skal resultere i færre vindmøller med en
større produktion og en bedre placering i landskabet.
Af redegørelsen fremgår, at Amtsrådet er indstillet
på ved regionplantillæg at udlægge nye vindmølle-
områder, såfremt det sikres, at et antal ældre møller

Lovgivning og planforhold



inden for samme landskabsrum eller andre steder
fjernes.

Der kan ifølge regionplanen ikke opstilles møller i
regionplanens særlige beskyttelsesområder og de
udpegede kulturmiljøer skal som udgangspunkt fri-
holdes for vindmøller, ligesom der ikke kan opstilles
møller uden for disse områder, hvis det i væsentlig
grad forringer de landskabelige og natur- og kultur-
historiske værdier i disse områder.

Retningslinie nr. 22 i regionplanen omhandler kyst-
landskaberne. For kystplanlægningszonen gælder, at

denne zone som udgangspunkt skal friholdes for
tekniske anlæg. Det fremgår af redegørelsen at i kyst-
planlægningszonen skal ny bebyggelse og anlægs-
arbejder opføres på baggrund af en nærmere plan-
lægning.

Kommuneplan
Kommuneplan 2000 – 2012 for Sydthy Kommune
indeholder 2 vindmølleparker, der er omfattet af
lokalplaner. Der kan i disse områder i alt opstilles 17
møller. Områderne er fuldt udnyttede.
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