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Vurdering af 68 potentielle arealer til serie 0-møller 
 
Baggrund 
I forbindelse med miljøvurderingen har 68 arealer indgået i en såkaldt scopingproces for at få fast-
lagt miljøvurderingens indhold. Berørte kommuner og øvrige myndigheder er blevet anmodet om at 
vurdere, om der er yderligere forhold for de 68 arealer, som bør indgå i miljøvurderingen jf. lovens § 
7 stk.4 om berørte myndigheder. Kommunerne er blevet bedt om at bidrage med konkrete oplys-
ninger om: 
 

• Forhold til støjfølsom arealanvendelse 
• Landskabelige hensyn 
• Forhold til eksisterende vindmøller og eksisterende vindmølleplanlægning 
• Forhold til anden planlægning i øvrigt 
• Øvrige forhold 

 
I nedenstående redegørelse refereres hovedpunkterne under det enkelte areal. De respektive hø-
ringssvar er vedlagt som bilag.  
 
På det foreliggende grundlag er i alt er 24 ud af de 68 arealer vurderet potentielt egnede. Det er 
samspillet mellem flere forskellige faktorer, som har haft betydning for, om et areal er vurderet po-
tentielt egnet i den samlede vurdering, hvilket fremgår af den nedenstående gennemgang. 
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Aalborg Kommune 
 

ID-nr. 34: Øst for Løgstør, Aalborg Kommune 
Min. 1000m til beboelse 204 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 290 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Grænser direkte op til Natura 2000-område, mindre § 3-beskyttet 
areal, eksisterende vindmøller i den vestlige halvdel. Placering kan 
give behov for dispensation fra klit- og strandbeskyttelseslinje, sø- og 
åbeskyttelseslinje samt beskyttelseslinje omkring sten- og jorddiger.  
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Lokalplan fra 2007 muliggør 15 møller med højde 150 m. 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser. 
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 

Vindhastighed (m/s): 8,2 
Kommunens bemærknin-
ger 

Aalborg Kommune kan ikke støtte udpegningen. Området ligger som 
en del af den eksisterende vindmøllepark Nørrekær Enge.  
 
Området er et storskalalandskab med store åbne eng- og fjordarea-
ler, og etablering af testmøller vurderes ikke at være foreneligt med 
den eksisterende vindmøllepark ved Nørrekær Enge. Opmærksom-
hed på støjfølsom anvendelse samt markering.   

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Ingen bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Projekt under udskiftningsordningen. Vindmøller opstillet i 
2009. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner. 
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ID-nr. 40: Nordjyllandsværket, Aalborg Kommune  
Min. 1000m til beboelse 98 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 167 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttel-
seslinje, klit- og strandbeskyttelseslinje samt beskyttelseslinje om-
kring sten- og jorddiger. Der er registreret § 3-beskyttede søer inden 
for testområdet Der kan være bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. 
padder) og skov (flagermus). Beskyttelsen af § 3-område i forbindel-
se med anlægs- og driftsfasen beskrives nærmere i VVM. Inden for 
28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planforslag skulle 
redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres omgivelser.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Igangværende projekt for serie 0-møller i de nære omgivelser. Area-
let er beliggende ca. 10 km. øst for Flyvestation Aalborg.  
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 

Vindhastighed (m/s): 7,5 
Kommunens bemærknin-
ger 

Kommunen anbefaler, at de tre store møller på hver side af Nordjyl-
landsværket skal tænkes sammen med evt. serie 0-møller i området. 
Opmærksomhedspunkter er især den kumulative effekt vedr. støj fra 
eksisterende vindmøller samt nærhed til indflyvningsplanen til Aal-
borg Lufthavn. Kommunen har tidligere arbejdet positivt for planlæg-
ning for serie 0-møller på arealet og kan også fremadrettet støtte en 
sådan udpegning i området, som kommunen betegner som et områ-
de med en del større tekniske anlæg. 
Der er to boligenheder på ejendommen Elsamvej 130 Inden for Nord-
jyllandsværkets bygningsmasse, som sandsynligvis fungerer som 
overnatningssted for eksempelvis montører m.v. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Ingen bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Områderne er under planlægning til 0-serie møller. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Forsvarsministeriet anerkender Trafikstyrelsens vurdering af areal 
40. 

Trafikstyrelsen Opstilling af serie 0-møller bero på en yderligere fastsættelse af sær-
lige vilkår, da områderne ligger i yderkanten af, herunder tæt ved 
eller under indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet.  
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Brønderslev Kommune 
 

ID-nr. 134: Rebsenge/Kanalbro, Brønderslev/Aalborg Kommune 
Min. 1000m til beboelse 333 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 627 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttel-
seslinje. Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og 
driftsfasen beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøl-
lens højde vil der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den 
visuelle påvirkning af kirker og deres omgivelser. 7 eksisterende møl-
ler i og uden for den nordlige del af arealet opført i 2005 – totalhøjde 
90 meter (Brønderslev Kommune). 15 eksisterende møller vest for 
arealet opført i 1996-1997 – totalhøjde 60 meter (Aalborg Kommu-
ne). 
Arealet gennemskæres af motorvej og jernbane. 
Arealet er beliggende ca. 14-15 km nord for Flyvestation Aalborg. 
Nordvest for området er placeret en flugtskydebane, og i umiddelbar 
forlængelse af denne bane planlægges placering af riffelskydebane. 
Nord for testområdet er der endvidere placeret modelflyveklub og en 
ultralight flyveklub.  
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 

Vindhastighed (m/s): 7,6 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Aalborg Kommune. Den mindre del af området som er beliggende i 
Aalborg Kommune indeholder i dag vindmøllepark ønskes opretholdt 
til produktionsmøller. Testmøller på arealet vurderes ikke foreneligt 
hermed. Brønderslev Kommune påpeger, at anvendelse af arealet til 
testmøller vil være i strid med det samlede støjniveau i området, af-
standskrav mellem vindmølleparker, placeringen på trækfuglerute og 
i fourageringsområde, samt hensynet til afstandskrav til større over-
ordnede vej og åbeskyttelseslinjen.    

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen specifikke bemærkninger  

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende nyere vindmøller på arealet samt vindmøller 
mod syd-vest. Overholdelse af støjbekendtgørelse ikke skønnet mu-
lig. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Arealet er placeret i nærheden af Flyvestation Aalborg / Aalborg 
Lufthavn udenfor de 12 km forsvaret har identificeret som interesse-
sfære for Flyvestation Aalborg. Opstilling af møller på 200-250m på 
arealet vil have indflydelse på beflyvning af Flyvestation Aalborg.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser.  

Vejdirektoratet Arealet strækker sig hen over motorvejen syd for Brønderslev (Hirts-
hals motorvejen rute E39).  

Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner. 
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Esbjerg Kommune 
 

ID-nr. 65: Lundsmark – syd, Esbjerg/Tønder Kommune 
Min. 1000m til beboelse 175 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 316 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Inden for afstand af 3½ km til EF-fuglebeskyttelsesområde. Overhol-
delse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. Der er 
registreret § 3-mose, eng, vandløb og søer inden for testarealet. Der 
kan være bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov 
(flagermus). Beskyttelsen af § 3-område i forbindelse med anlægs- 
og driftsfasen beskrives nærmere i VVM. Placering kan give behov 
for dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt skovbyggelinjen. 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Besigtiget d. 1.11-2010: Landskabet karakteriseres af store markare-
aler omkranset af læhegn og bevoksning og vurderes skalamæssigt 
at kunne rumme møller op til 250 m.  
Kommunen har budt arealet ind som potentielt areal til testmøller. 
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 

Vindhastighed (m/s): 8,0 
Kommunens bemærknin-
ger 

Esbjerg kommune: Storskalalandskab med lav følsomhed over for 
påvirkninger fra landbrugsbygninger, antenneanlæg, vindmøller mm. 
Landbrugsjord med meget store markflader og langt mellem de N-S-
orienterede hegn. Området er meget velegnet til endog meget store 
vindmøller. Tønder Kommune: Nærhed til støjfølsom anvendelse. 
Ingen landskabelig udpegning, særlig fladt og åbent terræn, møllerne 
vil være synlige over stor afstand. Eksisterende vindmøller i omgivel-
serne. Fredet bygning Kogsvej 73, kirkelandskab i Rejsby. Beliggen-
de i udpeget område med særlig værdifuldt landbrugsjord. Naturbe-
skyttede vandløb. Ca. 3,5 km til Nationalpark Vadehavet. Kommunen 
vurderer, at området sammen med arealet i Esbjerg Kommune kun-
ne udgøre et større område til opstilling af flere vindmøller. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Formentlig af mindre fuglemæssig interesse. 
 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller på arealet. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Kan ikke udelukkes, at arealet er i konflikt med statslige vejinteresser 
i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindel-
se Tønder – Esbjerg (Rute 11). Forunderøgelse afsluttes primo 2012.

Samlet vurdering Potentielt egnet.   
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ID-nr. 66: Lundsmark – nord, Esbjerg Kommune 
Min. 1000m til beboelse 45 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 185 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Inden for afstand af 3½ km til EF-fuglebeskyttelsesområde. 
Der er registreret § 3-mose, hede, vandløb og søer inden for testare-
alet. Der kan være bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) 
og skov (flagermus).  
Beskyttelsen af § 3-område i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser.  
Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje. 
Der tages hensyn til, at området er et lavbundsområde (eventuelle 
naturgenopretningsplaner, funderings- og adgangsforhold). 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Nordligste halvdel af området omfattet af skovbyggelinje samt 2 stør-
re § 3-beskyttede arealer. Sydligste halvdel er et åbent areal umid-
delbart uden naturbeskyttelsesinteresser.  
Besigtiget 11.4 2011: Det homogene landbrugslandskab med store 
markarealer vurderes skalamæssigt at kunne rumme opstilling af 
testmøller. Møllerne vil blive synlige i lang afstand. Fra området er 
der ikke visuel eller på anden måde let opfattelig landskabelig sam-
menhæng med Ribe. 
Kommunen har budt arealet ind som potentielt areal til testmøller. 

Vindhastighed (m/s): 7,9 
Kommunens bemærknin-
ger 

Har ikke fremsendt bemærkninger. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Ingen bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Umiddelbart egnet terræn. Jernbane beliggende mod vest. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Kan ikke udelukkes, at arealet er i konflikt med statslige vejinteresser 
i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindel-
se Tønder – Esbjerg (Rute 11). Forunderøgelse afsluttes primo 2012.

Samlet vurdering Potentielt egnet.  
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ID-nr. 67: Ribe Øst, Esbjerg Kommune 
Min. 1000m til beboelse 96 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 96 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Vest for testarealet ligger Natura 2000-område 89: Vadehavet. 
På udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 89 er bl.a. en 
række gæs. Der er registreret § 3-søer, vandløb, mose og eng inden 
for testarealet. Der kan være bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. 
padder) og skov (flagermus). 
Beskyttelsen af § 3-område i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje. 
Der tages hensyn til, at området er et lavbundsområde (eventuelle 
naturgenopretningsplaner, funderings- og adgangsforhold). 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Aflangt, smalt areal.  
Besigtiget 11.4 2011: Det homogene landbrugslandskab med store 
markarealer vurderes skalamæssigt at kunne rumme opstilling af 
testmøller. Den visuelle påvirkning af landskabet samt indsyn til Ribe 
Domkirke vil blive et opmærksomhedspunkt i VVM-redegørelsen. 
Kommunen har budt arealet ind som potentielt areal til testmøller. 

Vindhastighed (m/s): 7,6 
Kommunens bemærknin-
ger 

Har ikke fremsendt bemærkninger. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Ingen specifikke bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Arealet er beliggende tæt på Ribe by, og det er derfor tvivl-
somt om realisering er mulig. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Kan ikke udelukkes, at arealet er i konflikt med statslige vejinteresser 
i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindel-
se Tønder – Esbjerg (Rute 11). Forunderøgelse afsluttes primo 2012.

Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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ID-nr. 102: Syd for Store Darum, Esbjerg Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 104 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Testarealet grænser mod vest op mod Natura 2000-område 89: Va-
dehavet. På udpegningsgrundlaget er bl.a. en række gæsarter. Der 
er registreret § 3-eng, mose og vandløb på testarealet. Der kan være 
bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus). 
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. Placering kan give behov for 
dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinje. 
Der tages hensyn til, at området er et lavbundsområde (eventuelle  
naturgenopretningsplaner, funderings- og adgangsforhold). 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Afvandet lavbundsområde.   
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 8,2 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Har ikke fremsendt bemærkninger. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Ingen specifikke bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Funderingsforhold bør vurderes nærmere. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet.  
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ID-nr. 175: Storeng, Esbjerg Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 114 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Grænser direkte op til Natura 2000 område (Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for Varde og Ribe Holme og enge med Kon-
geåens udløb). 
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttel-
seslinje, beskyttelseslinje omkring sten og jorddiger samt skovbygge-
linje. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt.  
Max. møllehøjde 200 meter. 
Området er omgivet af fredskov, Natura 2000 samt store § 3-
beskyttede arealer, som også findes spredt inden for området. 
Besigtiget 11.4 2011: Opstilling af testmøller på arealet vurderes at 
være i konflikt med indsyn til Ribe Domkirke. 

Vindhastighed (m/s): 7,6 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Har ikke fremsendt bemærkninger. 
 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Ingen bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Arealet er beliggende tæt på Ribe by, og det er derfor tvivl-
somt om realisering er mulig. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Kan ikke udelukkes, at arealet er i konflikt med statslige vejinteresser 
i forbindelse med forundersøgelser for den fremtidige vejforbindelse 
Tønder – Esbjerg (Rute 11). Forunderøgelse afsluttes primo 2012. 

Samlet vurdering Ikke egnet. Natur- og landskabsforhold samt rekreativ anvendelse. 
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ID-nr. 181: Sydøst for Gredstedbro, Esbjerg Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 98 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Der er registreret § 3-eng og sø på testarealet. 
Der kan være bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og 
skov (flagermus) på testarealet. 
Placering kan give behov for dispensation fra strand- og åbeskyttel-
seslinje samt skovbyggelinje. 
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
3 eksisterende møller syd for arealet opført i 1996 – totalhøjde 60 
meter. 
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,6 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Har ikke fremsendt bemærkninger. 
 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Relation til eksisterende møller umiddelbart vest for det fore-
slåede areal bør afklares. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Kan ikke udelukkes, at arealet er i konflikt med statslige vejinteresser 
i forbindelse med forundersøgelser for den fremtidige vejforbindelse 
Tønder – Esbjerg (Rute 11). Forunderøgelse afsluttes primo 2012. 

Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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Frederikshavn Kommune 
 

ID-nr. 53: Gårdbo Sø, Frederikshavn/Hjørring Kommune 
Min. 1000m til beboelse 98 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 214 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Nord for testarealet ligger Natura 2000-område 2: Råbjerg Mile og 
Hulsig Hede. Syd for testarealet ligger Natura 2000-området 3: Jerup 
Hede, Råbjerg og Tolshave Mose. På udpegningsgrundlaget for Na-
tura 2000-område 2 og 3 findes bl.a. trane. Der er registreret § 3-
moser og eng inden for testarealet. Der kan være bilag IV-arter til-
knyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus). Stort fugletræk 
over området. Placering kan give behov for dispensation fra skov-
byggelinje. Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og 
driftsfasen beskrives nærmere i VVM. Der tages hensyn til, at områ-
det er et lavbundsområde, som potentielt kan naturgenoprettes. In-
den for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planforslag 
skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres omgi-
velser. Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksom-
hedspunkt. 10 eksisterende møller hhv. nordøst og syd for arealet 
opført i 2000. Kommunen har budt arealet ind som potentielt areal til 
testmøller. 

Vindhastighed (m/s): 7,8 
Kommunens bemærknin-
ger 

Frederikshavn Kommune Særlige opmærksomhedspunkter: Påvirk-
ning af Natura 2000, skovbyggelinje, vandplan-målsætning, lavbund-
sareal, § 3 areal, særligt beskyttede arter og naturtyper herunder 
bilag IV, hensyn til fugle. Udpeget til særligt værdifuldt jordbrugsom-
råde og jordbrugsområde, økologisk forbindelse og værdifuldt kul-
turmiljø. Opstilling af serie 0-møller vurderes i overensstemmelse 
med kommuneplan. 
Hjørring Kommune Særligt værdifuldt kulturmiljø, unikt landskab, 
økologisk forbindelse, beliggende mellem to Natura 2000-områder. 
Den del af testområdet, der ligger i Hjørring Kommune, er af kommu-
nen udpeget som potentielt naturgenopretningsområde med mulig-
hed for genskabelse af Gårdbo Sø. Støjfølsom arealanvendelse samt 
en større turistseværdighed. Opstilling af vindmøller vurderes i strid 
mod kommuneplanen. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Opstilling af møller må ikke stå i vejen for en evt. senere naturgenop-
retning af søen. Placering i større sammenhængende naturområde 
er problematisk. Møller bør placeres udenfor § 3- og skovområder. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Umiddelbart egnet terræn. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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ID-nr. 109: Jerup Strand Frederikshavn 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 68 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Grænser direkte op til Natura 2000 område 
Placering kan give behov for dispensation fra klit- og strandbeskyttel-
seslinje, sø- og åbeskyttelseslinje samt beskyttelseslinje omkring 
sten- og jorddiger.  
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Området er stort set dækket af § 3-beskyttet natur, som strækker sig 
langs hele kysten. Området ligger helt ud til kysten.  
Max. møllehøjde 200 m 

Vindhastighed (m/s): 8,0 
Kommunens bemærknin-
ger 

Særlige opmærksomhedspunkter: Påvirkning af Natura 2000 områ-
der, klit- og strandbeskyttelseslinje, sø og å beskyttelseslinje, beskyt-
telse af sten og jorddiger, lavbundsareal, § 3 områder, hensyn til 
særligt beskyttede arter og naturtyper, herunder bilag IV arter (bl.a. 
strandtudse), hensyn til fugle. Beliggende i særligt værdifuldt land-
skab (strandenge, udyrkede kystområder), geologisk beskyttelses-
område, særligt værdifuldt naturområde, økologisk forbindelse, regi-
onalt kystlandskab, nærhed til rammeområder for planlagte sommer-
husområder. Rekreativ værdi.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Jerup Strand er kendetegnet ved landskabelige og rekreativt værdier. 
Landskabeligt vil testmøller have en stor ødelæggende virkning. Je-
rup Strand nyder stor bevågenhed hos såvel lokale som gæster. Op-
sætning, drift af og tilsyn med møllerne vil endvidere få negativ effekt 
på fuglelivet, da området er en vigtig rasteplads for mange vade- og 
andefuglearter under både forårs- og efterårs-trækket, ligesom 
strandengene er yngleplads for en række arter. Problematisk at om-
rådet er placeret midt i større sammenhængende naturområde. 
Vindmøller bør generelt placeres udenfor § 3-områder og skovområ-
der. Danmarks Naturfredningsforening skal af ovennævnte årsager 
på det kraftigste opfordre til, at Jerup Strand udgår som potentielt 
område til serie 0-møller.  

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Der er tale om et mindre areal beliggende mellem to større 
sommerhusområder. Vindmølleindustrien finder realisering tvivlsom. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
 

Samlet vurdering  Ikke egnet. Natur- og landskabsforhold samt rekreativ anvendelse. 
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Guldborgsund Kommune 
 

ID-nr. 103: Vest for Marielyst sommerhusområde  
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 103 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Inden for afstand af 3½ km til EF-fuglebeskyttelsesområde. 
Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttel-
seslinje, samt beskyttelseslinje omkring sten- og jorddiger.  
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Overholdelse af støjkrav. 
Nærhed til areal omfattet af lokalplanforslag om campingplads og 
Mini Zoo v. Bøtø Marielyst.  
Max møllehøjde 200 m. 

Vindhastighed (m/s): 8,2 
Kommunens bemærknin-
ger 

Omfattet af kommuneplanramme for ”Marielyst Fritidspark” (fritidsak-
tiviteter, skydebane) med vedtaget lokalplan (2010), som muliggør en 
ny campingplads i en afstand af 450 m til det potentielle areal til serie 
0-møller. Campingpladsen forventes at åbne sommeren 2011. 
Udpeget jordbundsområde med særlige naturværdier. 
Der findes 22 eksisterende vindmøller Inden for 28 gange vindmølle 
højde (5,6 km) 
Der vurderes mulighed for opstilling af 2 nye vindmøller umiddelbart 
sydvest for det potentielle testområde. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Udpeget som jordbrugsområde med særlige naturværdier. Nærhed til 
golfbane, skydebane m.v. Ny lokalplanlagt campingplads. Ikke egnet 
pga. Marielyst Fritidspark. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Arealet er beliggende vest for større sommerhusområde. 
Vindmølleindustrien finder realisering tvivlsom. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Uforenelig med eksisterende lokalplaner. 
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Hedensted Kommune 
 

ID-nr. 133: Hosby, Hedensted Kommune  
Min. 1000m til beboelse 65 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 114 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttel-
seslinje, klit- og strandbeskyttelseslinje, skovbyggelinje samt beskyt-
telseslinje omkring sten- og jorddiger. 
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Der tages hensyn til, at området er et lavbundsområde (eventuelle 
naturgenopretningsplaner, funderings- og adgangsforhold).  
Området ligger helt ud til Sandbjerg Vig. Tæt på stort sommerhusom-
råde, som strækker sig langs kysten fra Juelsminde.   

Vindhastighed (m/s): 7,9 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Området ligger inden for to kulturmiljøområder (Håbet og Palsgård). 
Udpeget som særligt værdifuldt landskab. Beliggende i kystnær-
hedszonen. Vestlig del af arealet er lavbundsområde og klimahånd-
teringsområde. I Hedensted Kommunes Temaplan for vindmøller, 
Kommuneplantillæg nr. 1 er området bevidst friholdt for møller. I 
Kommuneplan 2009 nævnes som et mål at kystlandskabet skal be-
skyttes mod uhensigtsmæssig udnyttelse, i særdeleshed byggeri og 
tekniske anlæg. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen bemærkninger 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Lille område. Bør vurderes nærmere. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering  Ikke egnet. Natur- og landskabsforhold samt rekreativ anvendelse. 
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Herning Kommune 
 

ID-nr. 184: Præstbjerg, Herning Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 87 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje, samt 
beskyttelseslinje omkring fortidsminder. 
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Der er tidligere gjort indsigelse mod opstilling af vindmøller øst for 
Ørnhøj (jfr. Skov- og Naturstyrelsen 2006) pga. landskabelige inte-
resser.  
Stor rekreativ anvendelse af Præstbjerg Plantage øst for området. 
Beliggende mellem 2 sommerhusområder ved hhv. Sandbjerg Vig og 
As Vig.  
Meget lille areal stort set dækket af skovbyggelinje. Sammenhæn-
gende § 3-beskyttet areal i områdets sydligste del. Et fortidsminde 
centralt i området. Grænser mod flere sider op til fredskov. 

Vindhastighed (m/s): 7,6 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Udpeget landskabsområde, geologisk interesseområde, område med 
særlige drikkevandsinteresser og en del af området er udpeget som 
spredningskorridor. 
I området ligger fredede fortidsminder, der findes flere § 3-områder 
(heder og én sø) samt A- og C- målsat natur.  
En stor del af området ligger inden for skovbyggelinjen omkring 
Præstbjerg Plantage 
Direkte nærhed til er større uforstyrret landskabsområde (fra Hest-
bjerg Plantage i nord til Nørre Omme Kirke ved Grønbjerg i syd) og til 
det kulturhistoriske interesseområde Præstbjerg Naturcenter. 
Store natur-, rekreative og landskabelige interesser i området.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen specifikke bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Umiddelbart egnet terræn. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger 
Samlet vurdering Ikke egnet. Natur- og landskabsforhold samt rekreativ anvendelse. 
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Hjørring Kommune 
 

ID-nr. 90: Vest for Vrensted, Hjørring/Jammerbugt Kommune 
Min. 1000m til beboelse 50 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 295 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Der er registreret § 3-vandløb, søer, eng og mose på testarealet. Der 
kan være bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov 
(flagermus). Beskyttelsen af § 3-område i forbindelse med anlægs- 
og driftsfasen beskrives nærmere i VVM. Placering kan give behov 
for dispensation fra skovbyggelinje. Inden for 28 gange vindmøllens 
højde vil der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visu-
elle påvirkning af kirker og deres omgivelser. Overholdelse af støj-
krav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. Nærhed til stort 
sommerhusområde ved Løkken. Lavbundsområde (eventuelle natur-
genopretningsplaner, funderings- og adgangsforhold). Besigtiget 
2/11 2010: Store markfelter omkranset af læhegn i skaktern samt en 
del skovpartier vurderes at kunne rumme møller op til 250 m. Et sær-
ligt opmærksomhedspunkt i VVM-redegørelsen vil være den visuelle 
sammenhæng med Børglum Kloster, som ligger i en afstand af ca. 
5,5 km.  

Vindhastighed (m/s): 8,4 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Hjørring Kommune: Børglum Kloster og det omkringliggende område 
præger et stort landskabsrum med sin højtliggende placering. Særligt 
værdifuldt kulturmiljø. Testområdet grænser op til Nybæk. Et kom-
mende mølleprojekt bør udformes, så det muliggør en evt. genetab-
lering af Ingstrup Sø. Støjfølsom arealanvendelse. Der er tidligere 
gjort indsigelse mod forslag til opstilling af vindmøller på en del af 
arealet (jfr. Skov- og Naturstyrelsen 2006) pga. landskabelige hen-
syn. Jammerbugt Kommune: Påvirkningen af kulturlandskabet om-
kring Børglum Kloster bør undersøges. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Opførelse af 250 m høje møller vil landskabsæstetisk have overvæl-
dende og ødelæggende virkning. Lavbundsområde som potentielt 
kan naturgenoprettes. Tæt på og sommerhus/camping-område ved 
Løkken. Værdifulde strandenge med vigtige rastepladser. Vurdering: 
ikke egnet 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Umiddelbart egnet terræn. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  
 

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger længere væk og udenfor indflyvningsplaner for flyve-
pladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger 
Kulturarvsstyrelsen Børglum Kloster er lokaliseret strategisk på et lokalt højdepunkt, en 

placering der vil blive sløret af 200 -250 m høje vindmøller.  Kan ikke 
anbefale opførelse af testmøller. 

Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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Holstebro Kommune 
 

ID-nr. 108: Stavkær, Holstebro Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 99 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Testarealet grænser mod vest op mod Natura 2000-område 65: Nis-
sum Fjord. På udpegningsgrundlaget er bl.a. Rørhøg, svanearter og 
gæsarter. Der er registreret § 3 mose og vandløb på testarealet. Der 
kan være bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov 
(flagermus). 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Nærhed til udpeget område kulturmiljøområde med herregården Pal-
lisbjerg (lejligheder, restaurant og golfbane). 
Der tages hensyn til, at området er et lavbundsområde (eventuelle  
naturgenopretningsplaner, funderings- og adgangsforhold).  
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser. Nyere vindmøller i nærheden. 
Besigtiget 2/11 2010: Fladt landbrugsland med spredte læhegn og 
skovpartier. Mod vest er der udsigt til Husby Klitplantage, hvor Husby 
Kirke ligger markant i landskabet med vid udsigt over området. Land-
skabeligt er området ikke uden følsomhed i forhold til opstilling af 
testmøller.  

Vindhastighed (m/s): 8,6 
Kommunens bemærknin-
ger 

Nærhed til område til fritidsformål m. herregården Pallisbjerg.  
Afstand til nærmeste boligområde ca. 2 km. 
Fugletræk og fouragering, landskabsrummet ved Stavkær samt kul-
turmiljøer bør belyses særligt i miljøvurderingen. 
Testområdet er lavbundsareal. Nordøstlig del af testområdet udpeget 
til landskabsområde. Den del af området, der ikke omfattes af kyst-
nærhedszonen, ligger jfr. Kommuneplan 2009 i et perspektivområde, 
hvor der er lokalt forankrede vindmølleprojekter.  

Danmarks Naturfrednings-
forening 

Potentielt vigtigt yngle- og trækfugleområde mellem to vigtige Natura 
2000-områder (svømmefugle) Potentielt naturgenopretningsområde. 
Området er rasteplads for pomeransfugl, og at der er set havørne i 
området. Kan ikke anbefales. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Bør vurderes nærmere. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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ID-nr. 149: Ulfborg Plantage, Holstebro Kommune 
Min. 1000m til beboelse 228 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 290 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje samt 
beskyttelseslinje omkring sten- og jorddiger. 
Beskyttelsen af § 3-områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Skov på arealet (ikke registreret som fredskov) 
Arealet er delt i to. Området helt omgivet af fredskov. Den sydlige del 
er næsten dækket af § 3-beskyttet natur. Den nordlige del dækket af 
spredte § 3-arealer og helt omfattet af skovbyggelinje. 

Vindhastighed (m/s): 7,7 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Udpeget som uforstyrret areal (med undtagelse af testområdets 
nordvestlige arealer) som skal friholdes for nye større tekniske an-
læg. Udpeget som perspektiv område for vindmøller (testområdets 
vestlige del), hvor der foreligger et lokalt projekt for opstilling af vind-
møller. Støjfølsom arealanvendelse. En del af området er omfattet af 
lokalplan nr. 28 for Statens AMU-center ”Ulfborg Kjærgaard”.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Området ligger meget tæt på Ulfborg By. 2 habitatområder i umiddel-
bar nærhed. Problematisk at området er placeret midt i større sam-
menhængende naturområde. Vindmøller bør generelt placeres uden-
for § 3-områder og skovområder. Kan ikke anbefales. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Arealet er overvejende beliggende i skov. Vindmølleindustrien 
finder realisering særdeles tvivlsom. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Uforenelig med eksisterende lokalplaner. 
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ID-nr. 159: Stråsø Plantage, Holstebro Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 55 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Placering vil give behov for dispensation fra skovbyggelinje.  
Arealet er helt dækket af naturbeskyttet natur § 3-område. Beskyttel-
sen i forbindelse med anlægs- og driftsfasen vil blive beskrevet 
nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det 
konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af 
kirker og deres omgivelser. 
Meget lille areal, helt omgivet af fredskov.. 

Vindhastighed (m/s): 7,7 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Udpeget naturbeskyttelsesareal - § 3 areal (hede); Landskabsområ-
de (udgør en del af større uforstyrret landskab), geologisk interesse-
område (udgør del af det udpegede Sønder Vosborg Hede, som sår-
bar overfor visuelle ændringer) samt udpeget kulturmiljøområde (ud-
gør del af Stråsø Plantage, Troldtoft og Vind Hede). 
I en afstand på 1200 m fra områdets afgrænsning ligger en lille sam-
ling beboelser (6 stk.) i kulturmiljøet Lystlund. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Problematisk at området er placeret midt i større sammenhængende 
naturområde. Vindmøller bør generelt placeres udenfor § 3-områder 
og skovområder. Der er planer om at genskabe den meget nærlig-
gende Filsø i Madum. Kan ikke anbefales. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Arealet er delvist beliggende i/ omkranset af skov. Vindmølle-
industrien finder realisering særdeles tvivlsom. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Natur- og landskabsforhold samt rekreativ anvendelse. 
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ID-nr. 179: Donskær, Holstebro Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 98 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje samt 
beskyttelseslinje omkring fortidsminder. 
Beskyttelsen af § 3-områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt.  
15 eksisterende møller inden for eller lige uden for arealet opført i 
1997 – totalhøjde 72 meter. 
Privat flyveplads øst for arealet (Lindtorp Flyveplads). 
Max. møllehøjde 200 meter. 
Arealet grænser op til fredskov, er omfattet af skovbyggelinje, gen-
nemskæres desuden af en række fortidsminder og er sammenfal-
dende med eksisterende vindmøller og 2 mindre § 3-beskyttede are-
aler. 
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 

Vindhastighed (m/s): 7,9 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Nærmeste boligområde ligger i Buur i en afstand af ca. 1400 m syd-
øst for området.  
Testområdet overlapper delvist en eksisterende vindmøllepark fra 
1997 på 15 møller og et område, der i kommuneplan 2009 er udpe-
get til perspektivområde for vindmøller. Der foreligger et lokalt forank-
ret vindmølleprojekt. 
Området ligger i en afstand af 1700 m fra landingsbanen til Lindtorp 
Svæveflyverklub. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Mølleindustrien finder ikke området egnet. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller på arealet. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger 
Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 24

Horsens Kommune 
 

ID-nr. 135: Brakø Skov, Horsens Kommune 
Min. 1000m til beboelse 60 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 75 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Grænser helt op til Natura 2000 område (Horsens Fjord og Endela-
ve). Placering kan give behov for dispensation fra klit- og strandbe-
skyttelseslinje samt skovbyggelinje. Beskyttelsen af § 3-området i 
forbindelse med anlægs- og driftsfasen beskrives nærmere i VVM. 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt.  
Lille område omkranset af fredskov og Horsens Fjord. Helt omfattet 
af skovbyggelinje. Ca. 1½ km. til bygrænsen til Horsens. 
Området er sammenfaldende med lokalplan 221 Golfbane i Stens-
balle fra 2006. Kommunen er som led i scopingen gjort særlig op-
mærksom på at vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende 
vindmøller, jf. Vindmølleindustriens vurdering. 

Vindhastighed (m/s): 7,8 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Størstedelen af området udgøres af golfbane og natur-cykelsti. Om-
rådet er stort set frit for støj og tekniske anlæg i dag, hvilket øger 
landskabsoplevelsen. Påvirkning af rekreative anvendelse bør un-
dersøges i forbindelse med miljøvurderingen, ligesom påvirkning af 
landskabelige kvaliteter. Overholdelse af grænseværdierne for støj 
fra vindmøller bør undersøges på hhv. rekreative områder i og om-
kring Brakø skov samt på den nærliggende samlede bebyggelse 
Stensballe inkl. byudviklingsområder. Testmøller vurderes at vil bela-
ste landskabet markant, herunder de eksisterende landskabselemen-
ter, bl.a. området Bjergene som i dag er tydelig i fjordlandskabet. 
3 områder til vindmøller Inden for 28 gange vindmøllens højde (7 km) 
forventes at ligge til grund for kommende kommunal vindmølleplan-
lægning. Geologisk interesseområde. Lokalplan 221 golfbane i 
Stensballe på det meste af arealet.   

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Problematisk at området er placeret midt i større sammenhængende 
naturområde. Vindmøller bør generelt placeres udenfor § 3-områder 
og skovområder. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Umiddelbart egnet terræn. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Uforenelig med eksisterende lokalplaner. 
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Jammerbugt Kommune 
 

ID-nr. 24: Syd for Brovst, Jammerbugt Kommune 
Min. 1000m til beboelse 330 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 465 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Grænser helt op til Natura 2000 område  
Nærhed til lufthavn. Aalborg Lufthavn er beliggende ca. 20 km øst for 
området. 
Placering kan give behov for dispensation fra klit- og strandbeskyttel-
se samt sø- og åbeskyttelseslinje. 
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Nyere møller i nærheden (Nørrekær Enge) samt 3 eksisterende møl-
ler (opført i 1988-1990 vest for arealet – totalhøjde 36-45 meter) 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser. 
Der tages hensyn til, at området er et lavbundsområde (eventuelle 
naturgenopretningsplaner, funderings- og adgangsforhold).  
Besigtiget 1/11 2010. Fladt storskalalandskab med meget store 
markfelter. Få, mindre bevoksninger. Landskabeligt er området po-
tentielt egnet til opstilling af testmøller. Området er undersøgt i for-
bindelse med nationalt testcenter for store vindmøller. 

Vindhastighed (m/s): 8,3 
Kommunens bemærknin-
ger 

Området er beliggende Inden for kystnærhedszonen.  
Der skal tages højde for fremtidig omfartsvej 
Området udgør en lav kile mellem særlige kulturmiljøer ved Øland, 
Alsbjerg bakker ved Attrup og Kokkedal Slot  
Området er placeret i lavbundsområde, hvilket gør det problematisk 
at etablere den nødvendige infrastruktur.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Vigtigt rastefugleområde meget tæt på fuglebeskyttelsesområde 
(svømmefugle og hjejle). Potentielt naturgenopretningsområde. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet.  

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Arealet er placeret i nærheden af Flyvestation Aalborg / Aalborg 
Lufthavn, udenfor de 12 km forsvaret har identificeret som interesse-
sfære for Flyvestation Aalborg. Opstilling af møller på 200-250m på 
arealet vil have indflydelse på beflyvning af Flyvestation Aalborg.  

Trafikstyrelsen Opstilling af serie 0-møller bero på en yderligere fastsættelse af sær-
lige vilkår, da områderne ligger i yderkanten af, herunder tæt ved 
eller under indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Arealet er allerede identificeret til prototypemøller. 
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ID-nr. 26: Sydvest for Fjerritslev, Jammerbugt Kommune 
Min. 1000m til beboelse 126 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 348 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Grænser helt op til Natura 2000-område. 
Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttel-
seslinje, skovbyggelinje, samt beskyttelseslinje omkring sten- og 
jorddiger. 
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Arealet gennemskæres af 3 vandløb. Kommunen er som led i sco-
pingen gjort særlig opmærksom på at vurdere arealets egnethed i 
forhold til eksisterende vindmøller, jf. Vindmølleindustriens vurdering. 

Vindhastighed (m/s): 8,5 
Kommunens bemærknin-
ger 

Området er udpeget til vindmøllepark i kommunens Helhedsplan 09 
udpeget. Planlægningsarbejdet er i gang.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Planlagt vindmølleprojekt i forvejen. Væsentlige naturbeskyttelses-
hensyn. Vurdering: ikke egnet. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Området er under planlægning til kommercielt vindmølle-
projekt. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner.  
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ID-nr. 128: Store Vildmose, Jammerbugt Kommune 
Min. 1000m til beboelse 75 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 154 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Testarealet grænser mod nord og vest op mod Natura 2000-området 
12: Store Vildmose (ingen fugle på udpegningsgrundlaget). Der er 
registreret § 3-sø og vandløb på testarealet. Der kan være bilag IV-
arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus).  
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. Placering kan give behov for 
dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinje samt skovbyggelinje. 
Overholdelse af støjkrav vil være et opmærksomhedspunkt. 
12 eksisterende møller ca. 1,5 km vest for arealet opført i 1998-2000  
Arealet er beliggende ca. 14-15 km nord for Flyvestation Aalborg. 
Den syd-vestlige del af området, er aktuelt sammenfaldende med 
kommunal vådområdeprojekt-ide som opfølgning på de statslige 
vandplaner. Området ligger i den nordvestligste udkant af Store 
Vildmose. 

Vindhastighed (m/s): 7,8 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Området er udpeget som: regionalt naturområde, blå-grøn korridor, 
grænser op til særligt værdifuldt område, geologisk interesseområde, 
større uforstyrret landskab, særligt værdifuldt landskab, lavbundsom-
råde og potentielt vådområde. Ca. 3 km vest for området er der pla-
ceret 2 stk. 127 m høje 2,3 MW møller ved Sdr. Saltum. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Uforstyrret landskab. Området strækker sig mod vest ind i den øko-
logiske forbindelse langs Ryå, hvor en større del af området på beg-
ge sider af Rya forventes udlagt til vådområde i forbindelse med 
Vand- og Naturplanerne. Store flokke af gæs, sang- og pibesvaner 
opholder sig i området.  

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Nærhed til naturområde bør vurderes nærmere. 
Dansk Vindenergi Aps: påpeger, at ejendommen ”Sandelshuse”, 
Dalgasvej 101, 9440 Aabybro er ubeboet og nedrives i 2011.  

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Arealet er placeret i nærheden af Flyvestation Aalborg / Aalborg 
Lufthavn uden for de 12 km forsvaret har identificeret som interesse-
sfære for Flyvestation Aalborg. Opstilling af møller på 200-250m på 
arealet vil have indflydelse på beflyvning af Flyvestation Aalborg. 
Forsvaret ønsker at blive varslet om en evt. mølleopstilling. 

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Kulturarvsstyrelsen Store Vildmose er et storskala landvindingsprojekt fra første del af 

1900 tallet. Foruden en række kulturhistoriske fortællinger repræsen-
terer området et meget velbevaret afvandingsnetværk af grøfter og 
kanaler, som afspejler forskellige jordbundsforhold, ejendomsstruktu-
rer og kultiveringsfaser. Kulturarvsstyrelsen vil ikke anbefale opførel-
se af serie 0 møller på arealet.  

Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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ID-nr. 145: Nordøst for Biersted, Jammerbugt Kommune 
Min. 1000m til beboelse 564 
Min. 800m til beboelse 849 

Arealets størrelse (ha): 

Statsligt areal 290 
Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Nord og vest for testarealet ligger Natura 2000-området 12: Store 
Vildmose (ingen fugle på udpegningsgrundlaget). Der er registreret § 
3-mose, eng, sø og vandløb på testarealet. Der kan være bilag IV-
arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus). 
Beskyttelsen af § 3-områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. Placering kan give behov for 
dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinje samt skovbyggelinje.  
Nærhed til Flyvestation Aalborg. Konsekvenserne heraf vil blive un-
dersøgt nærmere. Besigtiget 11.4 2011: Homogent, åbent og fladt 
areal, som på forhånd ikke er påvirket af tekniske anlæg, og ikke er 
uden følsomhed over for opstilling af møller på op til 250 m. Den vi-
suelle påvirkning af landskabet og dets kulturhistoriske fortælling vil 
blive et særligt opmærksomhedspunkt i en evt. VVM-redegørelse. 

Vindhastighed (m/s): 7,7 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Udpeget som naturområde, blå-grøn korridor, særligt værdifuldt kul-
turmiljø, geologisk interesseområde, større uforstyrret landskab, sær-
ligt værdifuldt landskab og lavbundsområde.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Fladt landskab totalt uden tekniske anlæg. Muligt naturgenopret-
ningsprojekt. Stor bestand af skovhornugler, rødrygget tornskade, blå 
kærhøg m.fl. året rundt i området. Fourageringsområde for mange 
vadefugle og overvintring for sangsvaner og rovfugle. Ligger i større 
sammenhængende naturområder. Vurdering: ikke egnet. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Dansk Vindenergi ApS oplyser på vegne af Pindstrup Mose-
brug A/S, der ejer hovedparten af arealet, at der fra lodsejerside er 
ønske om at området udpeges til vindmølleområde og har fremsendt 
forslag og kortmateriale over opstilling af 200 m høje møller.  

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Forsvaret har oplyst, at opstilling af vindmøller inden for Flyvestation 
Aalborgs kontrolzone i område 145 i et vist omfang vil besværliggøre 
afvikling af lufttrafikken, men ikke umuliggøre flyveoperationer til og 
fra flyvestationen. Herudover vil der – under visse forhold – være en 
potentiel risiko ved udflyvning med eftersøgnings- og redningsbered-
skabet (mod nord i dårligt vejr). Konsekvenserne heraf vil blive un-
dersøgt nærmere og evt. indgå i høringsfasen. 

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger længere væk og udenfor indflyvningsplaner for flyve-
pladser, området ligger dog tæt ved indflyvningsplanen for Aalborg. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Kulturarvsstyrelsen Store Vildmose er et storskala landvindingsprojekt fra første del af 

1900 tallet. Foruden en række kulturhistoriske fortællinger repræsen-
terer området et meget velbevaret afvandingsnetværk af grøfter og 
kanaler, som afspejler forskellige jordbundsforhold, ejendomsstruktu-
rer og kultiveringsfaser. Kulturarvsstyrelsen vil ikke anbefale opførel-
se af serie 0 møller på arealet.  
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Samlet vurdering Potentielt egnet. 

ID-nr. 155: Sandmosen, Jammerbugt Kommune 
Min. 1000m til beboelse 138 
Min. 800m til beboelse 285 

Arealets størrelse (ha): 

Statsligt areal 77 
Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Syd-vest for testarealet ligger Natura 2000-område 21: Ejstrup Klit, 
Egvands Bakker og Lien med Underlien (ingen fugle på udpegnings-
grundlagt). Der er registreret § 3-sø, mose, strandeng, hede og vand-
løb på testarealet. Der kan være bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer 
(bl.a. padder) og skov (flagermus). 
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje og fra § 
3.beskyttelsen.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Arealet gennemskæres af vej. 

Vindhastighed (m/s): 7,9 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Testområdet er udpeget som regionalt naturområde, blå-grøn korri-
dor, større uforstyrret landskab, særligt værdifuldt landskab og lav-
bundsområde. Vindmøller er traditionelt ikke placeret vest for hoved-
vejen mellem Løkken og Aabybro med henvisning til store turismein-
teresser i området. Påvirkning af disse interesser bør undersøges.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Placering af 250 m høje testmøller vil have væsentlige påvirkning, og 
vil ødelægge områdets karakter af uberørthed og storhed, som ikke 
findes mange andre steder i Danmark af samme karakter. Problema-
tisk at området er placeret midt i større sammenhængende naturom-
råde. Vindmøller bør generelt placeres udenfor § 3-områder og skov-
områder. Vurdering: ikke egnet. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet.  

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger. 

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger længere væk og udenfor indflyvningsplaner for flyve-
pladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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ID-nr. 162: Lundergård Mose, Jammerbugt Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 198 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Syd-vest for testarealet ligger Natura 2000-område 21: Ejstrup Klit, 
Egvands Bakker og Lien med Underlien (ingen fugle på udpegnings-
grundlagt). Der er registreret § 3-sø, mose, hede vandløb og eng på 
testarealet. Der kan være bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. 
padder) og skov (flagermus). 
Beskyttelsen af § 3-områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje, samt 
beskyttelseslinje omkring sten og jorddiger. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Ca. 1 km fra sommerhusområde, men også dele af området langt 
herfra. 
Besigtiget 11.4 2011: Det vurderes, at det flade, relativt åbne stor-
skalalandskab i Lundergård Mose skalamæssigt vil kunne rumme 
serie 0-møller op til 200 m, om end den visuelle påvirkning af land-
skabet vil blive markant. Den visuelle påvirkning af et landskab, som 
på forhånd er upåvirket af tekniske anlæg, vil være et særligt op-
mærksomhedspunkt i en VVM-redegørelse. 
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,9 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Området er udpeget som regionalt naturområde, blå-grøn korridor, 
større uforstyrret landskab, særligt værdifuldt landskab og lavbund-
sområde. Vindmøller er traditionelt ikke placeret vest for hovedvejen 
mellem Løkken og Aabybro med henvisning til store turismeinteres-
ser i området. Påvirkning af disse interesser bør undersøges. 
Igangværende lokalplanlægning for et Natur- og Dyreoplevelsescen-
ter på Kystvejen 19, Pandrup.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Forholdsvis tæt til beboelse (Kås By) og stort sommerhusområde ved 
Rødhus, hvor støjgener kan forventes. Konflikt med § 3 beskyttelsen. 
Problematisk at området er placeret midt i større sammenhængende 
naturområde. Vurdering: ikke egnet. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Funderingsforhold samt afstand til sommerhusområder bør 
vurderes. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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Lolland Kommune 
 

ID-nr. 94: Store Vejlø Skov, Lolland Kommune 
Arealets størrelse (ha): 145 
Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Grænser helt op til Natura 2000 område (Nakskov Fjord og Inder-
fjord). Måske trækfugle område. Forekomster af gæs. 
Placering vil eventuelt kræve dispensation fra klit- og strandbeskyt-
telseslinje, skovbyggelinje samt beskyttelseslinje omkring sten- og 
jorddiger. 
Beskyttelsen af § 3-område i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Eksisterende møller (4 stk.) opført i 1996 sydvest for arealet – total-
højde 43 meter. Eksisterende møller (3 stk.) opført i 1995 øst for 
arealet – totalhøjde 53 meter. 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Konsekvenser i forhold til eksisterende testmøller ved Kappel (5-6 
km fra arealet) skal vurderes. 
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 

Vindhastighed (m/s): 8,2 
Kommunens bemærknin-
ger 

Kommunen kan ikke anbefale, at der udlægges områder til serie 0-
møller, da udpegningen vurderes at være en hindring for at kunne 
realisere Lolland Kommunes planlagte vindmølleområder jfr. Lollands 
kommuneplan 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Potentielt vigtigt yngleområde, meget tæt på fuglebeskyttelsesområ-
de. Havørn, svømmefugle. Placer ikke i skov mod nord. Delvis 
strandbeskyttelse. Meget stor landskabelig påvirkning. Potentielt na-
turgenopretningsområde. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende møller mod øst og sydvest. Overholdes af 
støjbekendtgørelse ikke skønnet mulig. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger. 
 

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner. 
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ID-nr. 111: Nøjsomhed Odde, Lolland Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 71 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Der er registreret § 3-søer og strandeng på testarealet. Der kan være 
bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus). 
Placering kan give behov for dispensation fra klit- og strandbeskyttel-
seslinien. Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og 
driftsfasen beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøl-
lens højde vil der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den 
visuelle påvirkning af kirker og deres omgivelser. 
Lokalplan for den eksisterende Nøjsomhed Vindmøllepark er vedta-
get i 1998 og muliggør opførelse af 22 eksisterende møller med to-
talhøjde på 77 meter. Lolland Kommunes temaplan om vindmøller 
vedtaget i 2010 udlægger områdets anvendelse til vindmøller 100-
150 m. 
For et område syd for Nøjsomhed (2 -3 km syd for området) er der i 
1997 vedtaget en lokalplan for 6 vindmøller med en højde på 67 m. 
Max. Møllehøjde 200 meter. 
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 

Vindhastighed (m/s): 8,1 
Kommunens bemærknin-
ger 

Kommunen kan ikke anbefale, at der udlægges områder til serie 0-
møller.  

Danmarks Naturfrednings-
forening 

Ingen bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller på arealet. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet.  
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ID-nr. 121: Syd for Nakskov, Lolland Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 78 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Inden for afstand af 3½ km til EF-fuglebeskyttelsesområde. 
Placering kan give behov for dispensation fra klit- og strandbeskyttel-
seslinje. 
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Temaplan om vindmøller (2010) udlægger området til møller (100-
150 m) 
På selve testområdet er der i 2002 vedtaget lokalplan for opstilling af 
3 testvindmøller på en totalhøjde på 120 m og 1 målemast. 
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 

Vindhastighed (m/s): 8,1 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Kommunen kan ikke anbefale, at der udlægges områder til serie 0-
møller.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering: 

Ingen bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Nyere vindmøller på opstillingsarealet. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner. 
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ID-nr. 214: Syd for Alminde, Lolland Kommune 
Min. 1000m til beboelse  Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 64 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttel-
seslinje.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
2 eksisterende møller Inden for eller lige uden for arealet opført i 
1996 – totalhøjde 57 meter. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Mindre, åbent areal uden sammenfald med naturbeskyttelsesinteres-
ser. Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på 
at vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,8 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Kommunen kan ikke anbefale, at der udlægges områder til serie 0-
møller, da udpegningen vurderes at være en hindring for at kunne 
realisere Lolland Kommunes planlagte vindmølleområder jfr. Lollands 
kommuneplan 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller på arealet. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner. 
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Mariagerfjord Kommune 
 

ID-nr. 192: Vest for Helberskov, Mariagerfjord Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 90 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Testarealet grænser mod syd op til Natura 2000-område 14: Ålborg 
Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. På udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-område 14 er der bl.a. Knorte Gås og flere svanearter. 
Der er registreret § 3-vandløb på testarealet. Der kan være bilag IV-
arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus). 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser. 
Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedskrav. 
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,7 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Idet testområdet er beliggende i kystnærhedszonen uden for de 6 
potentielt udpegede vindmølleområder jfr. Mariager Fjord Kommune-
plan er opførelse af testmøller er i strid med kommuneplanen, og der 
kan ikke gives de nødvendige tilladelser til opstilling af serie 0 møller. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen bemærkninger 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Mindre område. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Opstilling af serie 0-møller bero på en yderligere fastsættelse af sær-
lige vilkår, da områderne ligger i yderkanten af, herunder tæt ved 
eller under indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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ID-nr. 193: Syd for Odde, Mariagerfjord Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 60 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Grænser helt op til Natura 2000 område (Aalborg Bugt, Rander Fjord 
og Mariager Fjord). 
Placering kan give behov for dispensation fra klit- og strandbeskyttel-
seslinje samt skovbyggelinje. Inden for 28 gange vindmøllens højde 
vil der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle 
påvirkning af kirker og deres omgivelser. 
Det registrerede skovareal har været beplantet med juletræer ca. 
1995 - 2006 og har dermed ikke udløst skovbyggelinje. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Ca. 1. km. til sommerhusområde.  
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,8 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Idet testområdet er beliggende i kystnærhedszonen uden for de 6 
potentielt udpegede vindmølleområder jfr. Mariager Fjord Kommune-
plan er opførelse af testmøller er i strid med kommuneplanen og der 
kan ikke gives de nødvendige tilladelser til opstilling af serie 0 møller. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen bemærkninger 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Lille område. En tredjedel af arealet omfattet af strandbeskyt-
telse. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Natur- og landskabsforhold samt rekreativ anvendelse. 
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Norddjurs Kommune 
 

ID-nr. 174: Sønder Klitsø, Norddjurs Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 61 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Placering kan give behov for dispensation fra klit- og strandbeskyttel-
seslinje samt skovbyggelinje.  
Beskyttelsen af § 3-områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Herregården Katholm ligger under 1 km fra området. 

Vindhastighed (m/s): 7,8 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Området ligger Inden for kystnærhedszonen. Landskabelige hensyn i 
øvrigt: herregårdslandskab (herregården Katholm) 
Kommunen har udarbejdet forslag til vindmølleplan som udpeger 6 
områder. I den forbindelse er et næsten tilsvarende areal undersøgt, 
men fravalgt igen pga. herregårdslandskab og bevaringsværdigt kul-
turmiljø omkring herregården Katholm. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Problematisk at området er placeret midt i større sammenhængende 
naturområde. Vindmøller bør generelt placeres udenfor § 3-områder 
og skovområder. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Umiddelbart egnet terræn. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger. 

Trafikstyrelsen Området kan måske godkendes med begrænsninger i møllehøjden, 
fordi de ligger i yderkanten af, herunder tæt ved eller under, indflyv-
ningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Natur- og landskabsforhold samt rekreativ anvendelse.  
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Randers Kommune 
 

ID-nr. 138: v/ Bjerre, Randers Kommune 
Min. 1000m til beboelse 732 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 858 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Grænser direkte op til Natura 2000 område (Randers og Mariager 
Fjorde og Aalborg Bugt sydlige del).  
Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje, sø- og 
åbeskyttelseslinje, klit- og strandbeskyttelseslinje samt beskyttelses-
linje omkring sten- og jorddiger. 
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
30 eksisterende møller inden for arealet opført i 2002-2008 – total-
højde 70-86 meter. 
Området er stort set sammenfaldende med Overgaard Gods Vind-
møllepark etableret i 2000 og udvidet i 2006.  

Vindhastighed (m/s): 7,7 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Kommunen har i forbindelse med kommunens planlægning for vind-
møller under 150 m. vurderet at Bjerre er ikke-støjfølsom arealan-
vendelse.  
Vest for området er vedtaget en udvidelse af eksisterende Overgård 
Vindmøllepark, og vedtaget et nyt vindmølleområde sydvest for om-
rådet ved Binderup. 
Området er udpeget som geologisk interesseområde og område af 
landskabelig interesse. Delområder er desuden udpeget som kultur-
miljø (Overgård Gods, Sødring og Råby Kær) 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen specifikke bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Vindforhold bør undersøges nærmere. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger. 

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner. 
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Ringkøbing-Skjern Kommune 
 

ID-nr. 19: Ganer Enge, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Min. 1000m til beboelse 197 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 294 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Grænser direkte op til Natura 2000-område. Beliggende i National-
park zone 3. Beskyttelsen af § 3-område i forbindelse med anlægs- 
og driftsfasen beskrives nærmere i VVM.  
Der tages hensyn til at området er et lavbundsområde (eventuelle 
naturgenopretningsplaner, funderings- og adgangsforhold)  
Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttel-
seslinje, samt beskyttelseslinje omkring sten- og jorddiger. 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag endvidere skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker 
og deres omgivelser. Overholdelse af støjkrav vil være et særligt 
opmærksomhedspunkt. 
Besigtiget 11/10 2010. Storskalalandskab, som kan rumme testmøl-
ler. Testmøller vil få en markant og dominerende effekt i området. 
Vejen fra Lønborg til Skjern anvendes rekreativt lige som resten af 
Skjern Enge. Den landskabelige påvirkning vil være et særligt op-
mærksomhedspunkt i VVM-redegørelsen. 

Vindhastighed (m/s): 8,2 
Kommunens bemærknin-
ger 

Området er højt prioriteret til testmøller af kommunen. Den konkrete 
mølleplacering bør dog trækkes mest muligt væk fra nationalparkom-
rådet, dog uden at antallet af møller eller højden heraf bliver reduce-
ret.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Anvendelse af området til testmøller vil være uacceptabelt. Bl.a. vig-
tigt raste- og yngleområde for svømmefugle og pomeransfugl. Omgi-
vet af fuglebeskyttelsesområde på tre sider. Området er beliggende 
inden for nationalpark. Meget tæt på Skjern Å (del af deltaet) og 
Ringkøbing Fjord. Potentielt naturgenopretningsområde. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet.  

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger. 

Trafikstyrelsen Området berører ikke sikkerhedsbestemmelserne for Stauning Luft-
havn. Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstil-
ling, fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Arealet er allerede identificeret til prototypemøller. 
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ID-nr. 56: Galgebjerge, Ringkøbing-Skjern Kommune/Varde 
Min. 1000m til beboelse 104 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 197 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje samt 
beskyttelseslinje omkring sten- og jorddiger. Fredskov på nord- og 
sydsiden. Næsten hele arealet omfattet af skovbyggelinje. 
Beskyttelsen af § 3-områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Kommunen har budt arealet ind som potentielt areal til testmøller. 

Vindhastighed (m/s): 7,8 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Ringkøbing-Skjern Kommune: Området overlapper med et område, 
som i Forslag til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune var udlagt som vindmølleområde 26 Vejrup. Kommunen har 
endnu ikke taget endelig stilling til udnyttelse af området vedr. vind-
møller. Kommunen har fået oplyst, at der kan være mulighed for ned-
læggelse af boliger, således at området kan udvides nord for Nørre 
Bork plantage.  
Påvirkning af oplevelsen af Lydum Kirke i Varde Kommune i kultur-
landskabet bør vurderes i miljøvurdering eller en efterfølgende VVM-
redegørelse.  
Varde Kommune: Ingen bemærkninger. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Bør prioriteres lavere blandt de potentielle arealer i Ringkøbing 
Skjern Kommune. Det bør sikres, at så mange møller kan opstilles 
ved opkøb og ekspropriation for til gengæld at friholde andre områ-
der. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Arealet grænser helt op til skov. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Natur- og landskabsforhold samt rekreativ anvendelse. 
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ID-nr. 57: Syd for Lønborg Hede, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Min. 1000m til beboelse 85 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 179 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Testarealet grænser mod nord og vest op til Natura 2000-område 73: 
Lønborg (ingen fugle på udpegningsgrundlaget). Der er registreret § 
3-hede, sø, vandløb og mose inden for testarealet. Der kan være 
bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus). 
Skovbyggelinje i den nordligste del af området.  Placering kan kræve 
dispensation fra skovbyggelinje. Beskyttelse af § 3-området i forbin-
delse med anlægs- og driftsfasen beskrives nærmere i VVM. Inden 
for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planforslag 
skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres omgi-
velser.  
Lokalplan nr. 280a for opstilling af 7 vindmøller op til 150 m vedtaget 
den 17/8 2010. Møllerne er endnu ikke opstillet. 
Områdets nordlige del er sammenfaldende med Nationalpark Skjern 
Å.   
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Besigtiget 11.4.2011. Landskabet vurderes at kunne rumme testmøl-
ler op til 250 m. Den visuelle påvirkning af Lønborg Hede vil være et 
særligt opmærksomhedspunkt i en VVM-redegørelse.   
Kommunen har budt arealet ind som potentielt areal til testmøller. 

Vindhastighed (m/s): 7,7 
Kommunens bemærknin-
ger 

Området overlapper med område 22 Lønborg Hede i Temaplan for 
vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune. Lokalplan 280a for opstil-
ling af 7 vindmøller op til 150 m er vedtaget. Kommunen ser gerne, at 
der planlægges for testpladser for serie 0-møller i området, hvis dette 
ikke strider mod de forventninger, som den givne VVM-tilladelse har 
skabt. 
 
Det er kommunens vurdering, at et testmølleprojekt med en totalhøj-
de på op til 250 m ved Lønborg Hede af landskabelige grunde kan 
udelukke udlagte vindmølleområder i 2-3 kilometers afstand - og 
modsat. Dette bør indgå i en miljøvurdering eller VVM. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Anvendelse af området til testmøller vil være uacceptabelt.  

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Vindmølleindustrien gør opmærksom på, at arealet er delvist 
beliggende i skov og finder realisering tvivlsom. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet.  
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ID-nr. 59: Vest for Borris skydeterræn, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Min. 1000m til beboelse 56 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 123 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Beliggende i den kommende Nationalpark Skjern Å. Grænser direkte 
op til Natura 2000. Fortidsminde centralt i området. Inden for 28 gan-
ge vindmøllens højde vil der i det konkrete planforslag skulle redegø-
res for den visuelle påvirkning af kirker og deres omgivelser.  
Beskyttelse af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Placering kan kræve dispensation fra 
skovbyggelinje samt beskyttelseslinje omkring fortidsminde samt 
sten- og jorddiger. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Arealet grænser op til Borris Skydeterræn – sikkerhedszone til sky-
deterrænet. 
Kommunen har budt arealet ind som potentielt areal til testmøller. 

Vindhastighed (m/s): 7,5 
Kommunens bemærknin-
ger 

Området overlapper med interesseområde 36 i Temaplan for vind-
møller i Ringkøbing-Skjern Kommune.   
Kommunen har fået en tilkendegivelse om, at der er i området er 
plads til 3-4 møller med en totalhøjde på 200 meter, uanset at boli-
gen Sønderskovvej 27 bevares. Placeringen vil dog være en række 
orienteret øst-vest.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Anvendelse af området til testmøller vil være uacceptabelt. Møllerne 
vil påvirke et enestående naturområde (Borris Hede), der opfattes 
som ”Vildmark”. Problematisk at området er placeret midt i større 
sammenhængende naturområde. Nye områder til store møller bør 
ikke placeres i udpegede nationalparker og i en afstand af f.eks. 10 
km fra disse.  

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Lille område. Grænser op til militært øvelsesterræn. Middel-
vind på 7,5 m/s.  
Bemærkninger fra Energicenter Nord (høringssvar i forbindelse med 
rapport for prototypemøller): Foreslår, at man fastholder området, 
idet fabrikanterne vil have behov for afprøvning af lavvindsmøller. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Forsvaret finder ikke opstilling af vindmøller på arealet foreneligt med 
forsvarets anvendelse af Borris Skydeterræn. 

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Uforenelig med Forsvarets aktiviteter. 
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ID-nr. 95: Vest for Sønder Bork, Ringkøbing-Skjern/Varde Kommuner 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 161 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Nord for testarealet ligger Natura 2000-område 89: Ringkøbing Fjord 
og Nymindestrømmen. På udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
område 89 er bl.a. Svaner, Gæs, Havørn og Rørhøg. Der er registre-
ret § 3-mose, sø, eng og vandløb på testarealet. Der kan være bilag 
IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus). 
Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttel-
seslinje. Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og 
driftsfasen beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøl-
lens højde vil der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den 
visuelle påvirkning af kirker og deres omgivelser.   
19 eksisterende møller i den østlige del af arealet opført i perioden 
1997-1999 – totalhøjde 68 meter. Beliggende ca. 4 km. fra Nyminde-
gablejren (skyde- og øvelsesterræn for Hjemmeværnet).  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt.  
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 8,2 
Kommunens bemærknin-
ger 

Ringkøbing-Skjern Kommune: Området overlapper med område 25 
Sønder Bork i Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommu-
ne. Der er pt. eksisterende vindmøller i området. Når de eksisterende 
møller er fjernet, kan der rejses maksimalt 10 nye vindmøller på op til 
150 meter, jf. Temaplanen. Kommunen er ikke bekendt med, at der 
pt. er planer om at udskifte de eksisterende vindmøller. Det er kom-
munens vurdering, at området på sigt kan være interessant som po-
tentielt testområde til serie 0-møller.  
Varde Kommune: Arealet er i Kommuneplan 2010-2022 udpeget 
som værdifuldt landskab og værdifuldt kulturmiljø. Der bør derfor ske 
en nøje vurdering af de landskabelige forhold. Øvrige opmærksom-
hedspunkter er nærhed til Nymindegablejren (støjfølsom arealan-
vendelse) og at en del af arealet er § 3-område. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Vurderer at arealet har en lav prioritet blandt de potentielle arealer i 
Ringkøbing Skjern kommune. Det bør sikres, at så mange møller kan 
opstilles ved opkøb og ekspropriation for til gengæld at friholde andre 
områder. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller på arealet. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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ID-nr. 100: Nordvest for Lem, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 109 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Inden for en afstand af 3½ km fra EU Fuglebeskyttelsesområde. 
(Ringkøbing Fjord). Beskyttelsen af § 3-område i forbindelse med 
anlægs- og driftsfasen beskrives nærmere i VVM.  
 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag endvidere skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker 
og deres omgivelser.  
Der tages hensyn til, at området er et lavbundsområde (eventuelle 
naturgenopretningsplaner, funderings- og adgangsforhold).  
Eksisterende vindmøller i området (opført hhv. 1984 og 1987) 
Lokalplan fra 2009 for 11 vindmøller op til 149,9 m.  
Nærhed til Stauning Lufthavn.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Besigtiget 11/10 2010. Landskabet vurderes at kunne rumme test-
møller op til 200 m. om end de vil kunne ses i lang afstand i det flade 
landskab.  
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 8,3 
Kommunens bemærknin-
ger 

Kommunen anbefaler placeringen. Der er givet tilladelse til opstilling 
af vindmøller op til 150 meter for området.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Det bør sikres, at så mange møller som muligt samles, hvor der er 
mange møller i forvejen, som i dette område.  

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet.  

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Områdets kan måske godkendes med begrænsninger i møllehøjden, 
fordi området ligger i yderkanten af herunder tæt ved eller under ind-
flyvningsplanen for flyveplads.  

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger.  
Samlet vurdering Ikke egnet. Arealet er allerede identificeret til prototypemøller.  
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ID-nr. 107: Velling Mærsk Vindmøllepark, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 99 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Grænser helt op til Natura 2000-område (Ringkøbing Fjord).  
Placering kan give behov for dispensation fra klit- og strandbeskyttel-
seslinien. Beskyttelsen af § 3-område i forbindelse med anlægs- og 
driftsfasen beskrives nærmere i VVM.  
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Der tages hensyn til, at området er et lavbundsområde (eventuelle 
naturgenopretningsplaner, funderings- og adgangsforhold)  
Eksisterende møller (66 stk.) opført i perioden 1985-1988 – totalhøj-
de 31-45 meter (under nedtagning).  
Nærhed til Stauning Lufthavn.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Besigtiget 11/10 2010. Landskabet vurderes at kunne rumme test-
møller på op til 200m om end de vil kunne ses i lang afstand i det 
flade landskab.  
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 8,7 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Kommunen bakker op om at anvende arealet til testmøller. 
 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Landskabsområde. Mange møller i forvejen. Meget tæt på Ringkø-
bing Fjord. Det bør sikres, at så mange møller kan opstilles ved op-
køb og ekspropriation for til gengæld at friholde andre områder. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet.  

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt ikke godkendes til vindmølleopstil-
ling, fordi det ligger for tæt ved eller direkte under indflyvningsplanen 
for flyvepladser.  

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering  Ikke egnet. Arealet er allerede identificeret til prototypemøller. 
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ID-nr. 123: Nordøst for Stauning, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 57 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Inden for afstand af 3½ km til EF-fuglebeskyttelsesområde. 
Beskyttelsen af § 3-område i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM  
Der tages hensyn til at området er et lavbundsområde (eventuelle 
naturgenopretningsplaner, funderings- og adgangsforhold).  
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser. 
Eksisterende udpeget vindmølleområde 
Nærhed til Stauning Lufthavn.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
 
Besigtiget 11/10 2010: Landskabets skala kan rumme testmøller, om 
end testmøller op til 200 m. vil kunne ses i lang afstand i det flade 
landskab. Den største visuelle effekt vil være på udsigten fra Dej-
bjerg Bakkeø mod Ringkøbing Fjord.  

Vindhastighed (m/s): 8,2 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Kommunen bakker op om at anvende arealet til testmøller. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering: 

Frit landskab mellem bakkeø, Dejbjerg og Ringkøbing Fjord. Det bør 
sikres, at så mange møller kan opstilles ved opkøb og ekspropriation 
for til gengæld at friholde andre områder.  

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Lille område. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt ikke godkendes til vindmølleopstil-
ling, fordi det ligger for tæt ved eller direkte under indflyvningsplanen 
for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. I konflikt med indflyvningsplan for lufthavn. 
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ID-nr. 164: Nørhede Plantage, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 138 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Der er registreret § 3-hede, mose, eng og vandløb på testarealet. 
Der kan være bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og 
skov (flagermus) på testarealet. 
Beskyttelsen af § 3-områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM.  
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje og be-
skyttelseslinje omkring fortidsminder.  
Lokalplanlagt i 1999 for 7 eksisterende møller inden for arealet og 3 
møller lige uden for mod sydvest, totalhøjde 76 meter.  
Arealet gennemskæres af vej.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 
Max. møllehøjde 200 meter 

Vindhastighed (m/s): 7,7 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Området kan på sigt være interessant som potentielt testområde til 
serie 0-møller. Området overlapper med område 27 Nørhede Planta-
ge i Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor 
der pt. er eksisterende vindmøller i området. Når de eksisterende 
møller er fjernet, kan der rejses maksimalt 6 nye vindmøller på op til 
150 meter, jf. Temaplanen. Kommunen er ikke bekendt med, at der 
pt. er planer om at udskifte de eksisterende vindmøller. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Udnyttelse af området til testmøller vurderes acceptabelt. Det bør 
sikres, at så mange møller kan opstilles ved opkøb og ekspropriation 
for til gengæld at friholde andre områder. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøllepark på det foreslåede område. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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Skive Kommune 
 

ID-nr. 209: Nordvest for Højslev Stationsby, Skive Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 55 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

§ 3-beskyttet areal, strandbeskyttelseslinje og åbeskyttelse i områ-
dets vestlige halvdel, som ligger direkte ud til Skive Fjord. 
Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttel-
seslinje samt klit- og strandbeskyttelseslinje. Beskyttelsen af § 3-
områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen beskrives nærmere 
i VVM.  
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Nærhed til Skive Flyveplads.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Max møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,6 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Kommunen ønsker ikke at anvende arealet til opstilling af store 
vindmøller, da området har en unik landskabelig karakter, som gør, 
at området bl.a. har bosætningspotentiale. Kommunen er endvidere 
bekendt med, at området er belagt med begrænsninger vedrørende 
rejsning af hindringer (skorsten, vindmøller, master osv.) mere end 
25 m over terræn af hensyn til indflyvningsplanen for Skive Lufthavn. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Umiddelbart egnet terræn. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt ikke godkendes til vindmølleopstil-
ling, fordi de ligger for tæt ved eller direkte under indflyvningsplanen 
for flyveplads. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. I konflikt med indflyvningsplan for lufthavn. 
 



   

 49

Sønderborg Kommune 
 

ID-nr. 165: Brandsbøl Skov, Sønderborg Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 215 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Placering kan give behov for dispensation fra klit- og strandbeskyttel-
seslinje, sø- og åbeskyttelseslinje, skovbyggelinje samt beskyttelses-
linje omkring fortidsminder og jord- og stendiger. Kun en meget lille 
del af arealet er ikke berørt af beskyttelseslinjer. 
Beskyttelsen af § 3-områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM.  
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Afstand til Sønderborg Lufthavn ca. 5 km. 
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,8 
Kommunens bemærknin-
ger: 

På grund af areal- og naturmæssige bindinger i henhold til Kommu-
neplan 2009-2021 i og omkring Brandsbøl Skov finder kommunen 
placeringen af serie 0-møller problematisk det pågældende sted. 
Området omfatter værdifuldt kystlandskab, værdifuldt kulturmiljø, 
uforstyrret landskab samt kystbeskyttelse. Havørnen yngler ved 
Brandsbøl Skov.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Placeringen omkring Brandsbøl Skov er uheldig (potentielt naturgen-
opretningsprojekt). Desuden ligger områdets nordlige del inden for 
det afvandede Bundsø lavbundsområde, og derudover ligger et stør-
re areal inden for strandbeskyttelseslinjen og Brandsbøl Skov, som 
er fredskov (opholdssted for havørn). Det er problematisk at udpege 
vindmølleområder hvor en væsentlig del af arealet er sårbar og be-
skyttet natur og dele af det udpegede område tillige er potentielt na-
turgenopretnings område for genskabelse af afvandet sø. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. En å gennemløber arealet, som grænser direkte op til skov. 
Nærliggende lufthavn mod nord. Vindmølleindustrien finder realise-
ring tvivlsom. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt ikke godkendes til vindmølleopstil-
ling, fordi de ligger for tæt ved eller direkte under indflyvningsplan for 
flyveplads. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. I konflikt med indflyvningsplan for lufthavn. 
 



   

 50

Thisted Kommune 
 

ID-nr. 45: Vigsø, Thisted Kommune 
Min. 1000m til beboelse 310 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 439 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Grænser direkte op til Natura 2000-område (Villum sø) 
Stort område helt omfattet af § 3 beskyttede arealer. Placering kan 
give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinje, klit- og 
strandbeskyttelseslinje, skovbyggelinje samt beskyttelseslinje om-
kring sten- og jorddiger.  
Beskyttelsen af § 3-områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
skal beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens høj-
de vil der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle 
påvirkning af kirker og deres omgivelser.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Afstand til Thisted Lufthavn ca. 2,5 km. 

Vindhastighed (m/s): 8,8 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Området ligger inden for 2 km fra Vigsø og Vigsø Feriecenter, som er 
Thisted Kommunes største turistanlæg. Der lokalplanlægges pt. for 
en væsentlig udvidelse af Vigsø Feriecenter. Desuden gælder en 
lang række landskabelige og naturbeskyttelseshensyn (herunder 
nærhed til Natura 2000, beskyttelseslinjer, § 3 områder) i området 
samt den korte afstand til Thisted Lufthavn. 
 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Problematisk, at området ligger midt i større sammenhængende na-
turområde af primært skov og § 3 områder. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Vindmølleindustrien gør opmærksom på, at arealet er oriente-
ret øst-vest, det er tæt på sommerhusområde samt Thisted Lufthavn 
mod sydvest. Vindmølleindustrien finder realisering tvivlsom. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt ikke godkendes til vindmølleopstil-
ling, fordi de ligger for tæt ved eller direkte under indflyvningsplanen 
for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. I konflikt med indflyvningsplan for lufthavn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 51

ID-nr. 99: Nordøst for Hillerslev, Thisted Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 127 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Inden for afstand af 3½ km til EF-Fuglebeskyttelsesområde. 
Store Å løber tværs igennem området. 
Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttel-
seslinje.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Afstand til Thisted Lufthavn ca. 4,5 km. 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Eksisterende møller (6 stk.) heraf 3 møller Inden for området og 3 
umiddelbart udenfor området opført i 2002 – totalhøjde 100 meter. 
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 8,5 
Kommunens bemærknin-
ger 

Kommunen kan ikke anbefale den foreslåede placering, da der er 
tale om betydelige plan- og naturmæssige problemstillinger. Herun-
der tætheden til Thisted Lufthavn og de voldsomme landskabelige 
påvirkninger.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Særligt beskyttelsesområde, vigtig raste- og trækfuglekorridor mel-
lem Lønnerup Fjord og Thy National park. Potentielt naturgenopret-
ningsområde. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Med forbehold for funderingsforhold grundet beliggenhed nær 
Storå. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger. 

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt ikke godkendes til vindmølleopstil-
ling, fordi det ligger for tæt ved eller direkte under indflyvningsplanen 
for flyvepladser.  

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. I konflikt med indflyvningsplan for lufthavn. 
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Tønder Kommune 
 

ID-nr. 75: Sejersbæk, Tønder Kommune  
Min. 1000m til beboelse 83 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 308 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Vest for testarealet ligger Natura 2000-område 89: Vadehavet. På 
udpegningsgrundlaget er bl.a. en række arter af gæs. Der er registre-
ret § 3-vandløb inden for testarealet. Der kan være bilag IV-arter til-
knyttet § 3-arealer (bl.a. padder). Placering kan give behov for di-
spensation fra sø- og åbeskyttelseslinien. Beskyttelsen af § 3-
områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen skal beskrives 
nærmere i VVM. Der tages hensyn til, at området er et lavbundsom-
råde (eventuelle naturgenopretningsplaner, funderings- og adgangs-
forhold). Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete 
planforslag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og 
deres omgivelser. Overholdelse af støjkrav vil være et særligt op-
mærksomhedspunkt. Besigtiget 11/4 2011: Det homogene land-
brugslandskab vurderes umiddelbart skalamæssigt at kunne rumme 
opstilling af testmøller. Møllernes påvirkning af opfattelsen af kultur-
landskabets strukturer i den flade marsk vil være et særligt opmærk-
somhedspunkt i VVM-redegørelsen. 

Vindhastighed (m/s): 8,1 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Området er udpeget uforstyrret landskab. Lavbundsareal, der kan 
genoprettes. Område med naturinteresser (biologisk korridor går 
gennem området) Beskyttet vandløb og søer. Kirkelandskab i Daler, 
Visby og Emmerlev. Ca. 3,9 km til Nationalpark Vadehavet. Området 
omfattet af lov om det fremskudte dige for Tønder Marsk og Aftale 
mellem Kystdirektoratet på vegne af Transportministeriet og Tønder 
Kommune om arealfastsættelse. Udpeget til turistområde. Støjfølsom 
arealanvendelse samt eksisterende vindmøller i omgivelserne.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Uforstyrret landskab. Fuglekorridor mellem Skast-Kogsbøl Mose og 
Tøndermarsken. Potentielt naturgenopretningsområde. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Funderingsforhold bør vurderes nærmere grundet placering 
mellem Vestre Randkanal og Sejersbæk. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger. 

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Kulturarvsstyrelsen Sejersbæk Kog indgår i den nordlige del af Tøndermarsken. Kultur-

landskabets strukturer er meget velbevarede med tætliggende grøf-
ter langs Sejersbækken, ringkanaler og karakteristisk pumpestation. 
Den flade marsk er særdeles følsom overfor opførelse af høje tekni-
ske anlæg. Kulturarvsstyrelsen vil ikke anbefale opførelse af Serie 0-
møller på arealet. 

Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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ID-nr. 77: Øst for Skast, Tønder Kommune 
Min. 1000m til beboelse 109 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 229 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Grænser direkte op til Natura 2000 område (Kogsbøl og Skast Mo-
se). Rørhøg, hedehøg, mosehornugle, tinksmed og sortterne på ud-
pegningsgrundlaget. Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med 
anlægs- og driftsfasen beskrives nærmere i VVM. Placering kan give 
behov for dispensation fra sø-, og åbeskyttelseslinje samt skovbyg-
gelinje. Umiddelbart syd for området er der et naturgenopretnings-
projekt af den fredede Kogsbøl Mose (vandstandshævning) i samar-
bejde mellem Miljøministeriet, Fødevareministeriet og Tønder Kom-
mune. Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomheds-
punkt. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete 
planforslag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og 
deres omgivelser. 3 eksisterende møller umiddelbart vest for arealet 
opført i 1996-1997 – totalhøjde 67 meter. 
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 

Vindhastighed (m/s): 8,1 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Kommunen finder ikke, at området er foreneligt med anvendelse til 
testmøller, da det er udpeget som naturareal i kommuneplanen. 
Området er udpeget som lavbundsareal, der kan genoprettes. 
Grænser op til uforstyrret landskab og internationalt naturområde. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Ingen specifikke bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende møller mod vest og øst. Overholdelse af 
støjbekendtgørelse ikke skønnet mulig. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering 
 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller, jf. Vindmølleindustriens vurde-
ring. 
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ID-nr. 79: Øst for Hjerpsted, Tønder Kommune  
Min. 1000m til beboelse 105 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 351 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Inden for afstand af 3½ km til EF-fuglebeskyttelsesområde. 
Måske trækfugle (habitatfugle). Skovbyggelinje mod syd, og små, 
spredte § 3-beskyttede arealer. Placering kan give behov for dispen-
sation fra skovbyggelinje samt beskyttelseslinje omkring fortidsmin-
der og sten- og jorddiger. Beskyttelsen af § 3-område i forbindelse 
med anlægs- og driftsfasen beskrives nærmere i VVM. Overholdelse 
af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser. Eksisterende vindmøllepark i den nordlige del af områ-
det. Området indgår i forvaltningsplanen for Vadehavet. Besigtiget 
1.11 2010: Fladt vidstrakt marsklandskab m. udsigt til Rømø belig-
gende i det kulturhistoriske område Ballum Marsken. Stor nærhed til 
Hjerpsted (bevaringsværdig bebyggelse), mange gravhøje i området 
og omgivelserne. Indsyn fra Rømø problematisk. Landskabet vurde-
res ikke egnet til op til 250 m høje testmøller.     
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 

Vindhastighed (m/s): 8,5 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Det foreslåede område er beliggende sydligt på Hjerpsted Bakkeø, 
syd for en eksisterede vindmøllepark. Eksisterende vindmøllepark 
ved Koldby. Eksisterende vindmøllepark mellem Skast og Hjerpsted. 
Nordligste del af arealet indgår i rammeområde for tekniske anlæg, 
hvor eventuel placering af testvindmølle kan påvirke den eksisteren-
de vindmøllepark og forringe muligheden for udskiftning af møller. 
Området omfatter naturbeskyttede søer og vandløb og er beliggende 
nær naturbeskyttede moser, nær flere fredede områder og nær bio-
logisk korridor; Inden for kystnærhedszonen og udpeget som værdi-
fuldt kulturmiljø og fortidsmindeområde. Hjerpsted er udpeget som 
bevaringsværdig bebyggelse. Ca. 3 km til Nationalpark Vadehavet.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Vigtigt fugletrækområde og meget tæt på fuglebeskyttelsesområde, 
men en del mindre møller i forvejen. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller på arealet. 

Kulturarvsstyrelsen 4 fredede høje i den sydlige del af arealet lige nord for vejen til Hjerp-
sted.  

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering 
 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller jf. Vindmølleindustriens vurde-
ring.  
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ID-nr. 80: Syd for Skærbæk, Tønder Kommune  
Min. 1000m til beboelse 287 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 437 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Grænser direkte op til Natura 2000 område mod sydvest: Brede Å, 
snæbel vandløb. Placering kan give behov for dispensation fra sø- 
og åbeskyttelseslinje samt beskyttelseslinje omkring fortidsminder. 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der endvidere i det konkrete 
planforslag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og 
deres omgivelser. Overholdelse af støjkrav vil være et særligt op-
mærksomhedspunkt. 
Besigtiget 1/11 2010: Fladt storskalalandskab med store, åbne mark-
felter. Skalamæssigt er landskabet velegnet til opstilling af de store 
møller, men det vil påvirke områdernes karakter væsentligt, da vind-
møller på op mod 250 meter totalhøjde vil have en væsentlig visuel 
indflydelse på omgivelserne og kan ses på stor afstand. 
Kommunen har budt arealet ind som potentielt areal til testmøller. 

Vindhastighed (m/s): 8,0 
Kommunens bemærknin-
ger 

Området er tidligere i Regionplan 1993-2004 markeret som et områ-
de hvor ”opstilling af vindmøller kun kan tillades efter nærmere vur-
dering”. Området er meget lidt præget af tekniske anlæg, samtidig er 
det fladt, åbent og uden bebyggelser. Derfor vil møllernes land-
skabspåvirkning være særlig omfattende i dette område.  
Eksisterende vindmøller ved Nørre Vollum, Abterp og Lunde samt 
nord for Skast Mose. Området er beliggende mellem 2 ønskede 
skovrejsningsarealer og 1 uønsket. Omfatter biologisk korridor og 
beskyttede vandløb. Nær EF habitatområde (Brede å) og udpegede 
kulturhistoriske arealer. Adskillige fredede fortidsminder i området. 
Områdets gennemskæres i øst/vest gående retning af en offentlig 
vej. Ca. 5,7 km til Nationalpark Vadehavet. 
Kommunen ser positivt på, at området undersøges nærmere i kom-
bination med område ID-nr. 197 Tandkær. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Uforstyrret landskab. En del mindre møller i forvejen. Habitat udpeg-
ning Brede Å. Potentielt naturgenopretningsområde. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet.  

Kulturarvsstyrelsen 1 fredet høj.  
Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Kan ikke udelukkes, at arealet er i konflikt med statslige vejinteresser 
i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindel-
se Tønder – Esbjerg (Rute 11). Forundersøgelse afsluttes primo 
2012. 

Samlet vurdering Ikke egnet. Arealet er allerede identificeret til prototypemøller. 
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ID-nr. 116: Møgeltønder Kog, Tønder Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 61 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Grænser direkte op til Natura 2000 (Vidåen, Tøndermarsken og 
Saltvandssøen). Trækfugle. Nærhed til Nationalpark Vadehavet. 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Besigtiget 1/11 2010: Landskabets skala vurderes at kunne rumme 
møllerne, men møllerne vil kunne virke forstyrrende på opfattelsen af 
værftsbebyggelsesstrukturen i marsken. Risiko for negativ påvirkning 
opfattelsen af bevaringsværdig bebyggelse i Møgeltønder. 
Max møllehøjde 200 m.  

Vindhastighed (m/s): 8,1 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Da arealet ligger ved Møgeltønder (udpeget som bevaringsværdig 
bebyggelse), skal der tages hensyn til kulturmiljøet (kirkelandskab) 
og kulturarven omkring Schackenborg Slot (udpeget som værdifuldt 
kulturmiljø). Området er tidligere i Regionplan 1993-2004 markeret 
som et område hvor ”opstilling af vindmøller vil normalt ikke blive 
tilladt”. Området er udpeget som uforstyrret og værdifuldt landskab, 
som vil blive stærkt påvirket af møllerne. Området er beliggende i 
udpeget område med naturinteresser (biologisk korridor) og grænser 
op til internationale beskyttelsesområder (Fuglebeskyttelsesområdet i 
Højer og Møgeltønder Koge). Støjfølsom anvendelse (campingplads 
i Møgeltønder, udvidelse fastlagt i Kommuneplan 2009-2021 mod 
vest). Højspændingsledning. Vindmøller ved Møgeltønder. Ca. 3 km 
til Nationalpark Vadehavet. Området omfattet af lov om det frem-
skudte dige for Tønder Marsk. 
Nationalt kystlandskab. Fredet spredt bebyggelse på værfter. Gen-
nemskæres i nord/syd gående retning af den offentlige vej Træ-
gårdsvej. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering: 

Uforstyrret landskab. Værdifuldt landskab. Meget tæt på fuglebeskyt-
telsesområde. Stære (sort sol). 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet.  

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger. 

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Arealet er allerede identificeret til prototypemøller. 
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ID-nr. 124: Sydøst for Rejsby, Tønder Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 48 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Området ligger Inden for afstand af 3½ km til EF-
fuglebeskyttelsesområde. Et større sammenhængende § 3-omsåde i 
områdets vestlige halvdel. Placering kan give behov for dispensation 
fra skovbyggelinje.  
Beskyttelsen af § 3-områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Eksisterende vindmøller opført i hhv. 1992 og 1996 – totalhøjde 51-
67 meter  
Max. møllehøjde 200 meter. 
Når området beskæres i forhold til fredskov, opfylder det ikke mini-
mumkrav til arealstørrelse. 

Vindhastighed (m/s): 8,1 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Støjfølsom anvendelse Institutioner i Frifelt, Bøns og Rejsby. 
Vindmøller ved Normsted, Vester Åbølling, syd for Haved, Kærbøl-
ling og Havervad.  
Udpegning som bevaringsværdig bebyggelse (Birkelev) 
Samt særlige næringsfattige og biologisk mangfoldige naturarealer. 
Kirkelandskab i Rejsby og Brøns. Beskyttede vandløb, beskyttet eng, 
som rummer fredede arter (orkideer), nær naturbeskyttet mose og 
hede. 
I nærheden af konsekvensområde ved flyveplads. 
Ca. 4,6 km til Nationalpark Vadehavet. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Formentlig acceptabelt. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Bør vurderes nærmere. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Kan ikke udelukkes, at arealet er i konflikt med statslige vejinteresser 
i forbindelse med forundersøgelser for den fremtidige vejforbindelse 
Tønder – Esbjerg (Rute 11). Forundersøgelse afsluttes primo 2012. 

Samlet vurdering Ikke egnet. Natur- og landskabsforhold samt rekreativ anvendelse. 
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ID-nr. 127: Alslev Mose og Kongens Mose, Tønder Kommune 
Min. 1000m til beboelse 113 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 163 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Grænser direkte op til Natura 2000 område.  
Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje. 
Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil 
der i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle på-
virkning af kirker og deres omgivelser. Draved Skov og Kongens Mo-
se er statsejede og administreres af Naturstyrelsen. Området inde-
holder store områder med den oprindelige sønderjyske skovvegetati-
on, og det er besluttet, at hele skoven skal stå urørt fra 2000. Et pro-
jekt støttet med EU-midler er iværksat for Dragved Mose (vand-
standshævning) og dækker områdets sydlige del (ca. ¼ af området). 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Kommunen har budt arealet ind som potentielt areal til testmøller.  

Vindhastighed (m/s): 7,5 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Området er en del af et stort naturområde som bl.a. omfatter Draved 
Skov og Kongens Mose, som landskabeligt er et fladt delvis åbent 
område med lave hegn, hvorfor møllerne vil være synlige på meget 
lang afstand. Arealet en del af en overgangszone til et unikt geolo-
gisk, arkæologisk og biologisk område omfattende mose og skov. 
Meget fladt landskab, opdelt af lave levende hegn. Mod syd grænser 
området op til et fredet område.  
Området grænser op til EF fuglebeskyttelsesområde og EF habitat-
område og den sydligste del er naturbeskyttelsesområde. Området 
er omfattet af skovbyggelinje. Øvrige udpegninger i området omfatter 
værdifuldt landskab og uforstyrret landskab samt kirkelandskab (Lø-
gumkloster), værdifuldt kulturmiljø i den sydlige del af området; drik-
kevandsområde og opland til særligt følsomme vandløb. Den østlige 
del af området er skovrejsningsområde. Den sydligste del af området 
er et lavbundsareal. Der er registreret fortidsminde på den sydlige del 
af arealet. Området er meget sårbart for øget trafik og nye vejanlæg. 
Højspændingsledning går gennem området. Vindmøller mod vest, 
sydvest og syd. Da området er beliggende i kommuneplanens natur-
arealer, kan områdets anvendelse til testmøller ikke støttes.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen specifikke bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Nærhed til naturområde bør vurderes nærmere. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Natur- og landskabsforhold samt rekreativ anvendelse. 
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ID-nr. 142: Birkelev Plantage, Tønder Kommune 
Min. 1000m til beboelse 84 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 172 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttel-
seslinje, skovbyggelinje samt beskyttelseslinje omkring fortidsminder. 
Beskyttelsen af § 3-områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser. Området gennemskæres af en å. 
Skov på arealet (ikke registreret som fredskov). Grænser op til kul-
turhistorisk område, Ballum Marsken m. Hjerpsted Bakkeø. Op til 
flere vindmøller nord for arealet – møller opført i perioden 1995-2000.

Vindhastighed (m/s): 7,8 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Støjfølsom anvendelse (byudviklingsområde i Skærbæk placeret ca. 
850 m fra sydligste afgrænsning af området, byudviklingsområde i 
Brøns placeret ca. 1,7 km fra den yderste afgrænsning af området)  
Eksisterende vindmøller mod nord og nordvest. Østlig del af området 
råstofgraveområde.  
Området er udpeget som værdifuldt landskab nordøst for Skærbæk, 
naturareal, del af værdifuldt hede overdrev og omfatter beskyttede 
naturtyper som mose, eng og hede; fredede fortidsminder i den nord-
lige del af området samt kirkelandskab i Brøns. Beskyttet å løber 
midt gennem området. Delvis omfattet af skovbyggelinje og den syd-
ligste del af området er udpeget som skovrejsningsområde. Området 
er et af de mest uforstyrrede naturområder i kommunen og tilholds-
sted for bl.a. odder. Biologisk korridor går gennem området. Den 
sydlige del af området er et lavbundsareal. 
Området er beliggende i kommuneplanens naturarealer, hvorfor 
kommunen ikke kan støtte opførelse af testmøller på arealet. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Problematisk at området ligger midt i større sammenhængende na-
turområde af primært skov og § 3 områder. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Arealet er delvist beliggende i skov. Vindmølleindustrien fin-
der realisering tvivlsom. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Kan ikke udelukkes, at arealet er i konflikt med statslige vejinteresser 
i forbindelse med forundersøgelser for den fremtidige vejforbindelse 
Tønder – Esbjerg (Rute 11). Forundersøgelse afsluttes primo 2012. 

Samlet vurdering Ikke egnet. Natur- og landskabsforhold samt rekreativ anvendelse. 
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ID-nr. 143: Røgel Hede, Tønder Kommune 
Min. 1000m til beboelse 73 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 109 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Meget lille areal mellem Natura 2000-område mod syd (Sølsted Mo-
se) og fredskov mod nord (Røgel Hede). Placering kan give behov 
for dispensation fra skovbyggelinje. Beskyttelsen af § 3-områderne i 
forbindelse med anlægs- og driftsfasen beskrives nærmere i VVM. 
Naturstyrelsen Ribe er partner på ansøgning til EU og Life-midler til 
projekt for Sølvsted Mose (vandstandshævning), som er sammenfal-
dende med områdets sydlige del. 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
3 eksisterende møller ca. 1 km øst for arealet opført i 1998 – total-
højde 70 meter. Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærk-
somhedspunkt. 

Vindhastighed (m/s): 7,6 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Hedeslette med flyvesandsklittter mod nord (Røgel Hede). Højmose 
mod syd (Sølsted Mose). Området grænser mod syd op til EF habi-
tatområde. Området er lavbundsareal, og en biologisk korridor går 
gennem området. Der er planer om et genopretnings/ bevaringspro-
jekt (hævning af vandstanden i området). Det meste af området er 
udlagt til potentielt naturområde. Kirkelandskab i Bredebro. Den vest-
lige del af området er en del af et mindre bevaringslandskab. Støjføl-
som anvendelse (Bredebro ca. 650 m fra området, samt en del gårde 
og boliger nordvest og langs hovedvejen mod syd ca. 700 m fra om-
rådets afgrænsning). Skydebane i nærheden. 
Umiddelbart nordøst for området eksisterende vindmølleområde. 
Umiddelbart syd herfor potentielt vindmølleområde (kommuneplan 
2009-2021). Mod syd og vest enkeltstående vindmøller i en afstand 
på ca. 1 km samt enkeltstående vindmøller mod øst, vest, sydvest og 
nordvest. Der er modtaget forslag om opstilling af vindmøller ca. 1 
km vest for området.  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen specifikke bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Funderingsforhold bør undersøges. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Kan ikke udelukkes, at arealet er i konflikt med statslige vejinteresser 
i forbindelse med forundersøgelser for den fremtidige vejforbindelse 
Tønder – Esbjerg (Rute 11). Forundersøgelse afsluttes primo 2012. 

Samlet vurdering Ikke egnet. Natur- og landskabsforhold samt rekreativ anvendelse. 
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ID-nr. 161: Gasse Hede, Tønder Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 159 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Vest for testarealet ligger Natura 2000-område 93: Lindet Skov, Høn-
ning Mose, Hønning. Plantage og Lovrup Skov. På udpegnings-
grundlaget for Natura 2000-område 93 er bl.a. Hvepsevåge. Der er 
registreret § 3-vandløb og sø på testarealet. Der kan være bilag IV-
arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus). 
Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje. Beskyt-
telsen af § 3-områderne i forbindelse med anlægs- og driftsfasen 
beskrives nærmere i VVM. Der tages hensyn til, at området er et lav-
bundsområde (eventuelle naturgenopretningsplaner, funderings- og 
adgangsforhold). Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det 
konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af 
kirker og deres omgivelser. Eksisterende møller nord (14 stk.) og syd 
(8 stk.) for arealet opført i 1998-2001– totalhøjde 69 meter. Overhol-
delse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. Området 
består af 2 delområder. Arealer er besigtiget 11.4.2011: Det flade, 
åbne landbrugslandskab vurderes skalamæssigt at kunne rumme 
testmøller op til 200 meter. Møllerne vil blive synlige på lang afstand. 
Der er mange mindre vindmøller i det omgivende landskab, som 
dermed på forhånd ikke er uden påvirkning fra tekniske anlæg. De 
mindre møller formodes at være udtjente omkring 2020, og en sane-
ring af området med en samling af den tekniske påvirkning fra få, 
store testmøller er således en mulighed.  
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,6 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Støjfølsom anvendelse. Området er karakteriseret ved en flad he-
deslette med mindre bevoksninger og læhegn og meget åbent. Natu-
ra 2000 opland med vådområder. De to områder omfatter følgende 
udpegninger: værdifuldt landskab i den nordlige del, mindre skov-
rejsningsområde, naturområde. Desuden omfatter områderne be-
skyttet hede, mose og eng og grænser op til et areal med fredede 
indlandsklitter. Det sydlige område er lavbundsareal. Eksisterende 
møller mod nord, syd og sydvest. Skydebane.    
Området er beliggende i kommuneplanens naturarealer, hvorfor 
kommunen ikke kan støtte dette areal. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen specifikke bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Bør vurderes nærmere. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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ID-nr. 166: v/ Drengsted/Lovdrup, Tønder Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 143 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Inden for afstand af 3½ km til EF-fuglebeskyttelsesområde.  
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
4 eksisterende møller i den sydlige del af arealet opført i 1997-1999– 
totalhøjde 68 meter. Vindmøller vest for Løgumgårde, i Kummerlev 
samt i Nørre Vollum omgiver området. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,6 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Kommunen kan ikke støtte arealet.    
 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller på det foreslåede område. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Kan ikke udelukkes, at arealet er i konflikt med statslige vejinteresser 
i forbindelse med forundersøgelser for den fremtidige vejforbindelse 
Tønder – Esbjerg (Rute 11). Forundersøgelse afsluttes primo 2012. 

Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner. 
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ID-nr. 171: Vester Terp Fælled, Tønder Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 130 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
6 eksisterende møller (2 grupper af 3) inden for eller lige uden for 
arealet. (Lokalplaner fra hhv. 1997 og 1996). 
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,6 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Kommunen kan ikke støtte arealet.   
 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen specifikke bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller umiddelbart vest og øst for det 
foreslåede område. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Kan ikke udelukkes, at arealet er i konflikt med statslige vejinteresser 
i forbindelse med forundersøgelser for den fremtidige vejforbindelse 
Tønder – Esbjerg (Rute 11). Forundersøgelse afsluttes primo 2012. 

Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner. 
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ID-nr. 197: Tandkær, Tønder Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 86 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Vest for testarealet ligger Natura 2000-område 89: Vadehavet - med 
Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. På udpegningsgrundlag 
for Natura 2000-område 89 er der bl.a. flere gæsarter. Der er regi-
streret § 3-vandløb på testarealet. Der kan være bilag IV-arter tilknyt-
tet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus). 
Skovbyggelinje i den sydvestlige del, hvor placering kan give behov 
for dispensation. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det 
konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af 
kirker og deres omgivelser.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Besigtiget 11.4.2011. Det homogene landbrugslandskab vurderes 
skalamæssigt at kunne rumme opstilling af testmøller om end de vil 
være synlige fra de omkringliggende byer og sammenhængende 
bebyggelser og kunne ses over meget store afstande.  
Max. møllehøjde 200 meter  

Vindhastighed (m/s): 7,9 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Uforstyrret landskab og den vestlige halvdel af området er en del af 
et større bevaringsværdigt landskab. Området støder mod syd op til 
kirkelandskab i Døstrup. Grænser mod vest op til et stort værdifuldt 
kulturmiljø (Ballummarsken) og et stort fortidsminde område. Del af 
området er opland til særligt følsomt vandløb. Vestlig del af området 
er skovrejsningsområde. Skovbyggelinje. Biologisk korridor går gen-
nem området. Området er Natura 2000 opland.  
Campingplads i den nordlige ende af Døstrup. Områdets ydergrænse 
ligger ca. 750 m fra byzonen i Døstrup og ca. 800 m fra Ottersbøl. 
Eksisterende vindmølleområder Inden for ca. 2 km mod nordøst og 
syd for området. Østligste punkt ligger 190 m fra jernbane og 250 m 
fra hovedvej.  
 
Kommunen ser positivt på, at området undersøges nærmere i kom-
bination med område ID-nr. 80 syd for Skærbæk. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen specifikke bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Jernbane og eksisterende vindmøller mod øst. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Kan ikke udelukkes, at arealet er i konflikt med statslige vejinteresser 
i forbindelse med forundersøgelser for den fremtidige vejforbindelse 
Tønder – Esbjerg (Rute 11). Forundersøgelse afsluttes primo 2012. 

Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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ID-nr. 202: syd for Arrild, Tønder Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 56 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Inden for afstand af 3½ km til EF-fuglebeskyttelsesområde. Lille om-
råde med få, meget små § 3-beskyttede arealer. Beskyttelsen af § 3-
området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen beskrives nærmere 
i VVM.  
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Området er sammenfaldende med lokalplan for vindmølleklynge på 
19 vindmøller fra 1998. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,5 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Kommunen kan ikke støtte arealet. 
 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen specifikke bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller på arealet. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner. 
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ID-nr. 212: Syd for Frifelt, Tønder Kommuner 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 65 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt.  
Vindmøllepark med 14 eksisterende møller inden for eller lige uden-
for arealet lokalplanlagt i 1997.  
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,6 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Kommunen kan ikke støtte arealet. 
 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen specifikke bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller på arealet. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner. 
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ID-nr. 213: Vester Gasse, Tønder Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 64 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Inden for afstand af 3½ km til EF-fuglebeskyttelsesområde. 
Placering kan give behov for dispensation fra skovbyggelinje. 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Vindmølleklynge med 3 møller lokalplanlagt i 1998 er sammenfal-
dende med området.  
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,7 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Kommunen kan ikke støtte arealet.   
 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Ingen specifikke bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller på arealet. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Kan ikke udelukkes, at arealet er i konflikt med statslige vejinteresser 
i forbindelse med forundersøgelser for den fremtidige vejforbindelse 
Tønder – Esbjerg (Rute 11). Forundersøgelse afsluttes primo 2012. 

Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner. 
 



   

 68

Varde Kommune 
 

ID-nr. 68: Nybro, Varde Kommune 
Min. 1000m til beboelse 18 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 160 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Der er registreret § 3-søer, vandløb, eng og mose inden for testarea-
let. Der kan være bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og 
skov (flagermus). 
Arealet gennemskæres af § 3 beskyttede arealer samt fortidsminde i 
den sydlige halvdel. Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med 
anlægs- og driftsfasen beskrives nærmere i VVM. Placering kan give 
behov for dispensation fra beskyttelseslinje omkring fortidsminder.  
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Den sydvestlige del af området grænser op til et lokalplanlagt gasbe-
handlingsanlæg – sikkerhedszone/afværgeforanstaltninger til gas-
ledninger.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Lokalplan fra 1999 for 3 møller placeret midt på den nordlige del af 
arealet. 
Kommunen har budt arealet ind som potentielt areal til testmøller. 

Vindhastighed (m/s): 7,7 
Kommunens bemærknin-
ger 

Området er udpeget som vindmølleområde i Varde Kommunes for-
slag til vindmølleplan (2011).  
Den nordlige del af arealet er udpeget som værdifuldt landskab. 
Opmærksomhed på støjfølsom anvendelse (Vrøgum)  
Området går ind over arealet tilhørende Nybro gasbehandlingsan-
læg, hvortil der knytter sig en sikkerhedszone på 1 km. Området er 
gennemskåret af olie- og naturgasledninger. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Ingen bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Med forbehold for eksisterende vindmøller. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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Vesthimmerlands Kommune 
 

ID-nr. 16: Øst for Tolstrup, Vesthimmerlands/Aalborg Kommune 
Min. 1000m til beboelse 624 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 935 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Testområdet grænser mod vest op til Natura-2000 område nr. 16: 
Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Strandengene langs fjorden 
rummer store bestande af bilag IV-arten strandtudse. Der forefindes 
§ 3-beskyttet eng, hede og mose inden for testområdet. Der kan væ-
re bilag IV-arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flager-
mus). Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyt-
telseslinje samt beskyttelseslinje omkring sten og jorddiger. Beskyt-
telsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen be-
skrives nærmere i VVM. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der 
i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle påvirkning 
af kirker og deres omgivelser. Overholdelse af støjkrav vil være et 
særligt opmærksomhedspunkt. Kommunen er som led i scopingen 
gjort særlig opmærksom på at vurdere arealets egnethed i forhold til 
eksisterende vindmøller, jf. Vindmølleindustriens vurdering. Vest-
himmerlands Kommune har budt dele af arealet ind som potentielt 
testområde. 

Vindhastighed (m/s): 8 
Kommunens bemærknin-
ger 

Aalborg kommune kan ikke støtte udpegningen. Området er et stor-
skalalandskab med store åbne eng- og fjordarealer, og etablering af 
testmøller vurderes ikke foreneligt med den eksisterende vindmølle-
park ved Nørre kær Enge. 
Vesthimmerlands Kommune har udlagt området i Kommuneplan 
2009 som muligt vindmølleområde. Opmærksomhedspunkter i miljø-
vurderingen bør være: vejadgang i anlægs- og driftsfasen, indgåelse 
af aftaler om udbedring af evt. skader på vejnettet, trafiksikkerhed, 
inddiget lavbundsareal (dog ingen aktuelle planer om vådområdepro-
jekter), § 3-områder (mellem Næsborg og Kølby), beskyttede enge 
(kulturenge).  

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Ingen bemærkninger. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Området vurderes ikke egnet grundet eksisterende vind-
møllepark. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Kulturarvsstyrelsen 
 

Der skal tages særlige hensyn til områdets potentiale for naturgenop-
retning, således, at serie 0-vindmøller ikke kommer til at forstyrre 
oplagte naturgenopretningsmuligheder, herunder bevaring af kultur-
landskabets åbne uforstyrrede karakter.  

Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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ID-nr. 69: Ullerup, Vesthimmerlands/Jammerbugt Kommune 
Min. 1000m til beboelse 133 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 227 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 
 

Grænser direkte op til Natura 2000 (Løgstør Bredning, Vejlerne og 
Bulbjerg). Beskyttelsen af § 3-område i forbindelse med anlægs- og 
driftsfasen beskrives nærmere i VVM. Placering kan give behov for 
dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinje samt beskyttelseslinje om-
kring sten- og jorddiger. Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der 
i det konkrete planforslag skulle redegøres for den visuelle påvirkning 
af kirker og deres omgivelser.  
Der tages hensyn til at området er et lavbundsområde (eventuelle 
naturgenopretningsplaner, funderings- og adgangsforhold)  
Eksisterende vindmøllepark – 10 møller fra 1999, totalhøjde 69 m. 
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
 
Besigtiget 2/11 2010: Store, flade markflader med læhegn og skov-
partier, som skalamæssigt er egnet til opstilling af møller op til 250 m. 
Ingen umiddelbar landskabelig sammenhæng med Aggersborg. Møl-
leren vil dog blive synlig fra Aggersborg. Landskabet bærer præg af 
relativt mange tekniske anlæg.   

Vindhastighed (m/s): 8,7 
Kommunens bemærknin-
ger 

Ønsker belyst om opførelse af testmøller vil udsætte områdets bebo-
ere for en yderligere lyspåvirkning. Øvrige opmærksomhedspunkter 
er påvirkning af Løgstørs turismeudvikling og støjbelastning fra 
vindmøllerne samt fokus på adgangsforhold, støj- og transportgener, 
trafiksikkerhed og aftaler om udbedring af skader på vejnet. Der er 
udpeget værdifuldt kulturmiljø ved Aggersborg. Der bør laves en ge-
nerel analyse af den landskabelige påvirkning af Natura 2000-
område. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering 

Vigtige fugletrækområde og meget tæt på fuglebeskyttelsesområde. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet.  

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Arealet er allerede identificeret til prototypemøller.  
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Vordingborg Kommune 
 

ID-nr. 157: Barmose, Vordingborg Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 62 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Der er registreret § 3-vandløb på testarealet. Der kan være bilag IV-
arter tilknyttet § 3-arealer (bl.a. padder) og skov (flagermus).  
Den nordlige del gennemskæres af Næs Å. Placering kan give behov 
for dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinje. Beskyttelse af § 3-
området i forbindelse med anlægs- og driftsfasen beskrives nærmere 
i VVM. Der tages hensyn til, at området er et lavbundsområde (even-
tuelle naturgenopretningsplaner, funderings- og adgangsforhold). 
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
Max. møllehøjde 200 meter. 

Vindhastighed (m/s): 7,5 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Området ligger i et lavbundsområde, som skal kunne genetableres 
som vådområde. I kommunens vindmølleplan (2011) er området fra-
valgt, fordi det ønskes at friholde et område med denne naturtype for 
vindmøller. Opmærksomhed på støjfølsom arealanvendelse.  
Kommunen mener, at testmøller vil blokere for en evt. bedre udnyt-
telse af området ved udbygning med vindmøller på 125 -150 m. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Er betænkelig ved at området udnyttes til testmøller, da det på sigt 
kan komme i konflikt med naturgenopretningsinteresser.  

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Bør vurderes nærmere. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Potentielt egnet. 
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ID-nr. 169: Køng Mose, Vordingborg Kommune 
Min. 1000m til beboelse 0 Arealets størrelse (ha): 
Min. 800m til beboelse 135 

Oplysninger til brug for 
miljøvurderingen 

Inden for afstand af 3½ km til EF-fuglebeskyttelsesområde. 
Ret stort areal, som gennemskæres af vandløb i den vestlige halvdel. 
Placering kan give behov for dispensation fra sø- og åbeskyttel-
seslinje. Beskyttelsen af § 3-området i forbindelse med anlægs- og 
driftsfasen beskrives nærmere i VVM.  
Inden for 28 gange vindmøllens højde vil der i det konkrete planfor-
slag skulle redegøres for den visuelle påvirkning af kirker og deres 
omgivelser.  
Overholdelse af støjkrav vil være et særligt opmærksomhedspunkt. 
10 eksisterende møller (2 grupper af 5) Inden for eller lige uden for 
arealet opført i 1997 – totalhøjde 51 meter. Kommuneplanramme nr. 
V.01.01 (møller op til 150m). Der er ikke registreret tilslutning af nye 
møller.  
Kommunen er som led i scopingen gjort særlig opmærksom på at 
vurdere arealets egnethed i forhold til eksisterende vindmøller, jf. 
Vindmølleindustriens vurdering. 

Vindhastighed (m/s): 7,6 
Kommunens bemærknin-
ger: 

Opmærksomhed på støjfølsom arealanvendelse (husgruppe umid-
delbart vest for området). Området ligger i et lavbundsområde, som 
skal kunne genetableres som vådområde. 
Køng Mose er i Vordingborg Kommunes vindmølleplan fra 2011 ud-
peget til vindmøllepark for møller m. totalhøjde op til 150 m. Eksiste-
rende 10 vindmøller i området udskiftes. Kommunen anser det for 
problematisk at opstille endnu større vindmøller i området og mener, 
at den nuværende planlægning for området bør fastholdes. 

Danmarks Naturfrednings-
forenings vurdering:  

Er betænkelig ved at området udnyttes til testmøller, da det på sigt 
kan komme i konflikt med naturgenopretningsinteresser. Vil på sigt 
kunne konflikte med naturgenopretningsinteresser.  

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Eksisterende vindmøller på det foreslåede område. 

Forsvarsministeriets vur-
dering 

Ingen bemærkninger.  

Trafikstyrelsen Området kan som udgangspunkt godkendes til vindmølleopstilling, 
fordi det ligger udenfor indflyvningsplaner for flyvepladser. 

Vejdirektoratet Ingen bemærkninger. 
Samlet vurdering Ikke egnet. Eksisterende vindmølleplaner. 
 
  


