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Redegørelse for planlægningsarbejdet af arealer til brug for opstilling af prototypemøller 
frem mod 2020 
 
Regeringens Økonomiudvalg besluttede i september 2009 i forbindelse med beslutningen om pla-
ceringen af det nationale testcenter i Østerild at igangsætte et planlægningsarbejde for yderligere 
testmøller til opfyldelse af Vindmølleindustriens behov og har siden tiltrådt et kommissorium for en 
tværministeriel arbejdsgruppe.  
 
Vindmølleindustrien har formuleret et ønske om, at der ved siden af det nationale testcenter ved 
Østerild Plantage og Høvsøre Prøvestation i perioden frem til 2020 findes arealer til yderligere test-
pladser til i alt ca. 8-10 prototypemøller samt 4-8 Serie 0-vindmøller pr. år. 
 
Planlægningen for testmøllerne prioriteres således, at der er sket en udpegning af konkrete arealer 
til prototypemøller senest 1. januar 2011, som kan underlægges den videre planlægning, herunder 
VVM-undersøgelser, når en bygherre fremkommer med et konkret projekt, mens pladser til Serie 0-
møller først skal være udpeget 1. juni 2011. 
 
Tabel 1. Testmølletyper 

 Prototypemøller Prototypen er den første, ikke seriefremstillede mølle af en ny type og opstil-
les med henblik på teknisk verifikation af møllen som maskine, afprøvning af 
ydeevne og virkemåde og dokumentation. Her er der behov for et veldefineret 
vindfelt vest for møllen. Vindforhold: min. 8 m/s. Størrelse: op til 250 meter. 

 

 Serie 0-møller 0-serien er den første, mindre produktionsserie af en ny mølletype. 0-serien 
benyttes til test og optimering og opstilles på kommercielle vilkår med henblik 
på forberedelse af serieproduktion, efterprøvning af funktionalitet, drift og ser-
vicevenlighed, imødekommelse af energiselskabernes testønsker mv. Her er 
ikke behov for et veldefineret vindfelt vest for møllen. Vindforhold: min. 7,5 
m/s. Størrelse: op til 250 meter. 

 

   
 
Undersøgelserne af mulighederne for at placere testmøller er en del af den politiske aftale om det 
nationale testcenter i Østerild, hvorfor planlægningsarbejdet sker under inddragelse af partierne 
bag aftalen, Danmarks Naturfredningsforening, Risø, Vindmølleindustrien og KL.  
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Arealerne for prototypemøller skal leve op til følgende kriterier:  
• En middelvind på min. 8 m/s for prototypevindmøller og min. 7,5 m/s for Serie-0 møller 
• Plads til minimum 2 vindmøller på op til 250 meter og krav om vindretning for prototypemøl-

lerne. 
• En afstand til nærmeste bolig på fire gange møllens højde, dvs. 1000 meter for vindmøller 

med totalhøjde på 250 meter.  
• Beliggenhed uden for EF-Fuglebeskyttelsesområder. 
• Beliggenhed uden for EF-Habitatområder  
• Beliggenhed uden for fredede områder 
• Beliggenhed uden for fredskov 

 
Ud over disse mekaniske kriterier kommer naturligvis en konkret vurdering af, om der er yderligere 
forhold, som gør sig gældende for de enkelte arealer.  
 
Endvidere har vindmølleindustrien udtrykt, at der i perioden frem til 2020 også vil være et mindre 
behov for prototypemøller med en højde på kun op til 200 meter. 
 
På den baggrund har en tværministeriel arbejdsgruppe med inddragelse af Risø DTU og Vindmøl-
leindustrien undersøgt 125 arealer, som er fremkommet ved screening af private og offentlige area-
ler ned til 54 ha og ved bidrag fra vindmølleindustrien og landets kommuner.  
 
Områder ved Stauning og Kallesmærsk undersøges særskilt, jf. den politiske aftale om Østerild 
teststation. 
 
Da der ikke stilles samme strenge krav til Serie 0-møller, som til prototypemøller for så vidt angår 
bl.a. vind og vindfelt, må det forventes, at en række af de arealer, som ikke kan bruges til prototy-
pemøller, vil kunne være relevante til Serie 0-møller. Nærværende notat omhandler kun en gen-
nemgang af arealer til prototypemøller, idet gennemgangen af arealer til Serie 0-møller først igang-
sættes efterfølgende. 
 
De 125 arealer, fordeler sig på følgende arealer: 
ID-nr. 1-34: Arealer fra screeningen af hele landet til brug for det nationale testcenter 
ID-nr. 35-42: Arealer foreslået til Serie 0-møllepladser af den tværministerielle embedsmandsgrup-
pe i 2007 
ID-nr. 43-44: Arealer foreslået af Vindmølleindustrien 
ID-nr. 45-51: Arealer vurderet umiddelbart egnede ved screeningen af de statsligt ejede arealer 
ID-nr. 52-68 samt 80, 126 og 127: Arealer, som kommunerne har budt ind som potentielle arealer til 
testvindmøller 
ID-nr. 69-91 (undtaget 80): Arealer fra den supplerende screening ned til 54 ha med en minimum 
afstand på 1000 meter til beboelse 
ID-nr. 92-125: Yderligere arealer fra den supplerende screening ned til 54 ha med en minimum af-
stand på 800 meter til beboelse. 
 
De arealer, som ikke opfylder de angivne kriterier for protypemøller, og som af både Vindmøllein-
dustrien og Risø DTU vurderes som ikke egnet til prototypemøller, er af den tværministerielle ar-
bejdsgruppe sorteret fra, inden der foretages en nærmere vurdering.  
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Følgende arealer er sorteret fra: 
• Arealer indenfor EF-Fuglebeskyttelsesområder – 2 arealer 
• Arealer med en middelvindhastighed på under 8 m/s i 100 meters højde – 20 arealer 
• Arealer, som både Vindmølleindustrien og Risø DTU har vurderet som ikke egnet til proto-

typemøller – 42 arealer 
• Arealer med beskyttelsesinteresser – 18 arealer  

 
Herudover forekommer der: 

• 2 ”dubletter” (areal benævnt 126 og 127)samt 
• 17 arealer der på grund af nye fremkomne oplysninger ikke er relevante at undersøge 

nærmere, eksempelvis at det ved nærmere undersøgelser viste sig beliggende i et som-
merhusområde. 

 
Af aftalen om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild fremgår, at områderne ved Kal-
lesmærsk og Stauning også skal inddrages i vurderingen. Arealerne er allerede indeholdt i listen på 
127 arealer, og udgøres for Kallesmærsk Hede af arealerne 25, 72 og 74, og for Stauning af area-
lerne 19/58, 71, 100, 107 og 123. Disse arealer underlægges en særlig gennemgang. 
 
Ud af de undersøgte 125 arealer er der således 21 arealer tilbage, 

• som opfylder de i kommissoriet angivne kriterier, 
• som ikke berøres af de fastsatte kriterier om beskyttelsesinteresser, 
• som ikke er beliggende ved Kallesmærsk eller Stauning og 
• som af Vindmølleindustrien/Risø DTU vurderes som egnet/måske egnet til prototypemøller. 

 
De 21 arealer kan gennemgå en miljøvurdering for derved at få belyst de overordnede natur- og 
miljøpåvirkninger, som testpladserne kan få på nationalt plan. Som et led i denne proces vil berørte 
kommuner og øvrige myndigheder blive inddraget bl.a. for at få belyst, om den eksisterende areal-
anvendelse er forenelig med opsætning af op til 250 m prototypemøller. 
 
Der er fra den tværministerielle arbejdsgruppe afgivet umiddelbare objektive bemærknin-
ger/beskrivelser til arealerne, der muligvis kan anvendes til opsætning af prototypemøller – eksem-
pelvis vedrørende Forsvarets anvendelse af arealer samt forhold vedrørende øvrige beskyttelsesin-
teresser. Det skal understreges, at arbejdsgruppen i den sammenhæng ikke har taget stilling til, om 
arealets nuværende anvendelse er forenelig med opstilling af testmøller.  
 
I forbindelse med miljøvurderingen, vil der blive foretaget besigtigelse af konkrete arealer. Miljøvur-
deringen indebærer endvidere, at der kan fremkomme yderligere oplysninger, som gør, at ikke alle 
arealer vurderes egnet til testpladser. Den endelige miljøvurderingsrapport vil indeholde alle disse 
oplysninger. 
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ID-nr. 01 Ved Tranum Klitplantage, Jammerbugt Kommune 
Arealets størrelse (ha): 1088 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (587 ha), Fredning (585 ha), Fredskov (765 ha),  

Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 1000 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,4 
Bemærkninger: Området fungerer bl.a. som en militær skydebane, hvor der foregår 

en overflyvning af området i lav højde. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindfelt er kendetegnet af nærhed til kysten og skov. 
Vindforhold, vindfelt og mulighed for opstilling af målemaster bør 
undersøges nærmere. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 02 Hvidbjerg Klitplantage, Thisted Kommune 
Arealets størrelse (ha): 2482 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (1514 ha), Fredning (1845 ha), Fredskov (884 

ha), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 300 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 9,0 
Bemærkninger: Arealet er beliggende indenfor Nationalpark Thy. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindfelt er kendetegnet af nærhed til kysten og skov. 
Vindforhold, vindfelt og mulighed for opstilling af målemaster bør 
undersøges nærmere. Kuperet terræn på opstillingsområdet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 03 Husby Klitplantage, Holstebro Kommune 
Arealets størrelse (ha): 274 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (90 ha), Fredskov (179 ha), Strand og klitfredning, 

§3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 400 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 9,1 
Bemærkninger: Området er beliggende nord for et større sommerhusområde ved 

Husby. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Lille område med kort distance nord-syd. Usikkert om 
det er muligt at opstille prototyper og målemaster i området. Vindfelt 
er kendetegnet af nærhed til kysten og skov. Vindforhold, vindfelt og 
mulighed for opstilling af målemaster bør undersøges nærmere. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 04 Læsø Klitplantage, Læsø Kommune 
Arealets størrelse (ha): 1138 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (604 ha), Fredning (495 ha), Fredskov (1039 ha), 

Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 1000 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,0 
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Bemærkninger: Arealet er primært beliggende øst-vest. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Mulighed for transport af store komponenter og møller til 
området samt infrastruktur fra havn til site vurderes tvivlsom. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 05 Vester Thorup Klitplantage, Jammerbugt Kommune 
Arealets størrelse (ha): 557 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (77 ha), Fredning (22 ha), Fredskov (544 ha), 

Fortidsminder (7 stk.), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 850 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,6 
Bemærkninger: Grænser op til EF-Fuglebeskyttelsesområde. Er beliggende mellem 2 

landsbyer. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Områdets orientering (øst-vest) samt kuperet terræn vur-
deres at vanskeliggøre opstilling samt benyttelse af området til af-
prøvning af prototyper. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 06 Østerild Klitplantage, Thisted Kommune  
Arealets størrelse (ha): 701 
Areal berørt af: Fredskov (502 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Udgår, da arealet skal anvendes til nationalt testcenter for testmøller. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Vedtaget i Folketinget som nationalt testcenter for store vindmøller. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår 

  
ID-nr. 07 Aabybro/Gjøl, Jammerbugt Kommune 
Arealets størrelse (ha): 434 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 8,1 
Bemærkninger: Området grænser op til et EF-Fuglebeskyttelses- og habitatområde. 

Ålborg Lufthavn/Flyvestation Ålborg er beliggende ca. 7 km øst for 
området. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindmæssig indflydelse fra vindmøller i området bør 
undersøges nærmere. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 08 Anholt, Norddjurs Kommune 
Arealets størrelse (ha): 1099 
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Areal berørt af: EF-Habitatområde (1099 ha), Fredning (1099 ha), Natur og vildtre-
servat (1 ha), Strand og klitfredning, §3-områder 

Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 8,6 
Bemærkninger: Området grænser op til et EF-Fuglebeskyttelsesområde. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Mulighed for transport af store komponenter og møller til 
området samt infrastruktur fra havn til site vurderes tvivlsom. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 09 Skagen Klitplantage, Frederikshavn Kommune  
Arealets størrelse (ha): 455 
Areal berørt af: Fredning (5 ha), Fredskov (442 ha), Strand og klitfredning, §3-

områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 1100 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,8 
Bemærkninger: Området er beliggende lige syd for Skagen by og gennemskæres af 

henholdsvis landevejen til Skagen samt tracéet for Skagensbanen. 
Grænser op til EF-Fuglebeskyttelsesområde. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Tæt på kysten. Vej/jernbane går gennem området. Opstil-
ling af målemaster vurderes vanskelig. Arealet er beliggende i skov. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 10 Torup/Nørre Vorupør, Thisted Kommune 
Arealets størrelse (ha): 924 
Areal berørt af: Fredskov (737 ha), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 800 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,7 
Bemærkninger: Arealet er beliggende indenfor Nationalpark Thy. Grænser op til EF-

Fuglebeskyttelsesområde. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindfelt er kendetegnet af kort afstand til kysten og 
skov. Vindforhold og mulighed for opstilling af målemaster bør un-
dersøges nærmere. Kuperet terræn på opstillingsområdet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 11 Syd for Henne Strand/Kærgården, Varde Kommune 
Arealets størrelse (ha): 480 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (476 ha), Fredning (480 ha), Fredskov (472 ha), 

Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 300 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,8 
Bemærkninger: Området ligger lige syd for et større sommerhusområde ved Henne 

Strand. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vindfelt er kendetegnet af kort afstand til kysten. Mulig-
hed for opstilling af møller og målemaster vurderes vanskelig. Kupe-
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ret terræn. Sommerhusområder mod nord og syd. Arealet er delvist 
beliggende i skov. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 12 Nord for Henne Strand/Blåbjerg, Varde Kommune 
Arealets størrelse (ha): 641 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (182 ha), Fredning (48 ha), Fredskov (613 ha), 

Fortidsminder (1 stk.), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav, ca. 600 ha fredskov og større sommerhusområde ved Henne 

Strand. 
Vindhastighed (m/s): 8,7 
Bemærkninger: Området er beliggende mellem byerne og sommerhusområderne ved 

Nymindegab i nord og Henne Strand i syd og et sommer-
hus/boligområdet ved Lønnestak vest for Nørre Nebel. Grænser op til 
EF-Fuglebeskyttelsesområde. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Tæt på kysten. Kuperet terræn vurderes at vanskeliggøre 
opstilling. Beliggende tæt på større sommerhusområde. Arealet er 
delvist beliggende i skov. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 13 Hjardemål Klitplantage, Thisted Kommune 
Arealets størrelse (ha): 1678 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (566 ha), Fredning (523 ha), Fredskov (518 ha), 

Fortidsminder (1 stk.), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav, ca. 400 ha fredskov og Vigsø. 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger: Området er beliggende NV for det nationale testcenter ved Østerild. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Ligger tæt på Østerild Klitplantage. Se ID-nr. 6. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 14 Nystrup, Thisted Kommune 
Arealets størrelse (ha): 412 
Areal berørt af: Fredskov (410 ha), Fortidsminder (5 stk.), Strand og klitfredning, §3-

områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 550 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,9 
Bemærkninger: Området er beliggende øst for Klitmøller inden for Thy Nationalpark. 

Grænser op til EF-Fuglebeskyttelsesområde. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Kuperet terræn vurderes at gøre opstilling tvivlsom. 
Beliggende tæt på større sommerhusområde. Arealet er beliggende i 
skov. 

Indstilling vedrørende mil- Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
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jøvurdering: pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 
  
ID-nr. 15 Nordby Hede, Samsø Kommune 
Arealets størrelse (ha): 212 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (76 ha), Fredning (212 ha), Strand og klitfredning, 

§3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 200 ha skov. 
Vindhastighed (m/s): 8,5 
Bemærkninger: Grænser op til EF-Fuglebeskyttelsesområde. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Mulighed for transport af store komponenter og møller til 
området samt infrastruktur fra havn til site vurderes tvivlsom. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 16 Øst for Tolstrup, Vesthimmerland Kommune 
Arealets størrelse (ha): 620 
Areal berørt af: Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og eksisterende vindmøller. 
Vindhastighed (m/s): 8,0 
Bemærkninger: I området er der opsat nye møller, som led i skrotningsordningen. 

Opsætning af prototypemøller forudsætter, at disse nedtages. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Området vurderes ikke egnet grundet eksisterende møl-
ler. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 17 Øst for Slettestrand, Jammerbugt Kommune  
Arealets størrelse (ha): 9 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (9 ha), Fredning (9 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 8,1 
Bemærkninger: Eksisterende beboelse reducerer arealet til under 54 ha, hvilket umu-

liggør opsætning af min. 2 møller. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Området er meget lille. Det vurderes vanskeligt at opstille 
prototyper og målemaster på arealet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår 

  
ID-nr. 18 Tved Klitplantage, Thisted Kommune 
Arealets størrelse (ha): 251 
Berørt af: Fredning (251 ha), Fredskov (244 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af: Ca. 700 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,8 
Bemærkninger: Arealet er beliggende indenfor Nationalpark Thy. Grænser op til EF-

Fuglebeskyttelsesområde. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Kuperet terræn vurderes at vanskeliggøre opstilling. Are-
alet er beliggende i skov. 
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Kommentar Risø-DTU: Bør ikke udelukkes helt. 
Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien ikke vurderer arealet egnet pga. tekniske 
kriterier samt at arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 19 Hestholm Sø, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha): 197 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af: Hav. 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Grænser op til EF-Fuglebeskyttelsesområde. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Gode vindforhold. Vindfeltet vurderet velegnet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien vurderes som egnet til prototypemøller, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 20 Kronhede Plantage, Lemvig Kommune 
Arealets størrelse (ha): 299 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (2 ha), Fredskov (299 ha), Fortidsminder (12 stk.), 

§3-områder 
Vindfelt berørt af: Ca. 850 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,1 
Bemærkninger: Lemvig Svæveflyveklub forefindes indenfor vindfelt. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Umiddelbart sydvest for lufthavn. Bør vurderes nærme-
re. Arealet er beliggende i skov. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 21 Klim Klitplantage, Jammerbugt Kommune 
Arealets størrelse (ha): 98 
Areal berørt af: Fredskov (60 ha), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 300 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,1 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Lille område tæt på kysten. Opstilling af målemaster vur-
deres vanskelig. Arealet er beliggende i skov. 
Kommentar Risø-DTU: Bør ikke udelukkes helt. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien ikke vurderer arealet egnet pga. tekniske 
kriterier, samt at arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 22 Kramnitse, Lolland Kommune  
Arealets størrelse (ha):  
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s):  
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Bemærkninger: Udgår pga. af nyt sommerhusområde, udlagt ved landsplandirektiv i 
2007, der reducerer arealet således, at der ikke er plads til opstilling 
af 2 møller. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår 

  
ID-nr. 23 Bunken Klitplantage, Frederikshavn Kommune 
Arealets størrelse (ha): 138 
Areal berørt af: Fredning (8 ha), Fredskov (138 ha), Strand og klitfredning, §3-

områder 
Vindfelt berørt af: Ca. 600 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger: Grænser op til EF-Fuglebeskyttelsesområde. Gennemskæres af ho-

vedvej og jernbane. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Områdets orientering (øst-vest) vurderes at vanskeliggø-
re opstilling. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 24 Syd for Brovst, Jammerbugt Kommune 
Arealets størrelse (ha): 330 
Berørt af: Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav, ca. 20 ha fredskov og eksisterende vindmøller. 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger: Grænser op til EF-Fuglebeskyttelse. Ålborg Lufthavn er beliggende 

ca. 20 km øst for området. 3 eksisterende møller opført i 1988-1990 
vest for arealet – totalhøjde 36-45 meter. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Fremherskende vindretning skal undersøges. Betyd-
ning af vindmøller i vindfeltet bør vurderes nærmere. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 25 Bordrup Klitplantage, Varde Kommune 
Arealets størrelse (ha): 321 
Areal berørt af: Fredskov (320 ha) 
Vindfelt berørt af: Ca. 900 ha fredskov og forsvarets arealer. 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger: Grænser op til EF-Fuglebeskyttelse. Arealet benyttes som en inte-

greret del af Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Der henvises i den 
forbindelse til Forsvarsministeriets udvidede notat af 28. april 2010 
om Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn i Miljøministeriets rapport om 
placering af et nationalt testcenter for vindmøller ved Kallesmærsk 
Hede. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindforholdene bør vurderes nærmere. Afstand til 
sommerhusområde bør vurderes. Arealet er beliggende i skov. 
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Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 26 sydvest for Fjerritslev, Jammerbugt Kommune 
Arealets størrelse (ha): 126 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 8,5 
Bemærkninger: 35 eksisterende møller opført i perioden 1996-1997 – totalhøjde 67 

meter. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Området er under planlægning til kommercielt projekt. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 27 Tversted Plantage, Hjørring Kommune 
Arealets størrelse (ha): 119 
Areal berørt af: Fredskov (117 ha), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav, ca. 300 ha fredskov og sommerhusområde. 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Tæt på sommerhusområde. Tæt på kysten. Opstilling af 
målemaster vurderes vanskelig. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 28: Vejers Klitplantage Syd, Varde Kommune 
Arealets størrelse (ha): 83 
Areal berørt af: Fredskov (82 ha), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,7 
Bemærkninger: Grænser op til EF-Fuglebeskyttelsesområde og habitatområde. Del 

af Oksbøl skydeterræn. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Området er meget lille og orienteret øst-vest. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 29 Vejers Klitplantage, Varde Kommune 
Arealets størrelse (ha): 143 
Areal berørt af: Fredskov (141 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af: Ca. 600 ha fredskov og 2 større sommerhusområder. 
Vindhastighed (m/s): 8,5 
Bemærkninger: Grænser op til EF-Fuglebeskyttelsesområde og habitatområde. Del 

af Oksbøl skydeterræn. 
Vindmølleindustriens vur- Ikke egnet. Tæt på større sommerhusområde. Tæt på kysten. Vind-
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dering: felt tvivlsomt. Arealet er beliggende i 
skov. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 30 Sønder Lem Vig, Holstebro Kommune 
Arealets størrelse (ha): 111 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (110 ha), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og sommerhusområde. 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Området er meget smalt og orienteret øst-vest. Vind-
forholdene bør undersøges nærmere. 
Kommentar Risø-DTU: For meget vand i vindfeltet – ikke egnet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 31 Vest for Tornby Klitplantage, Hjørring Kommune 
Arealets størrelse (ha): 89 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (67 ha), Fredning (21 ha), Fredskov (67 ha), 

Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 40 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 9,0 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Tæt på kysten. Arealet er beliggende i skov. Vindfelt 
tvivlsomt og bør vurderes nærmere. 
Kommentar Risø-DTU: For tæt på kysten – ikke egnet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 32 Kollerup Plantage, Jammerbugt Kommune  
Arealets størrelse (ha): 46 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s):  
Bemærkninger: Eksisterende beboelse reducerer arealet til under 54 ha, hvilket umu-

liggør opsætning af min. 2 møller. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår 

  
ID-nr. 33 Grenen – Skagen, Frederikshavn Kommune  
Arealets størrelse (ha): 45 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s):  
Bemærkninger: Eksisterende beboelse reducerer arealet til under 54 ha, hvilket umu-
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liggør opsætning af min. 2 møller. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår 

  
ID-nr. 34 Øst for Løgstør, Aalborg Kommune 
Arealets størrelse (ha): 204 
Areal berørt af: Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og eksisterende vindmøller. 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Grænser op til EF-Fuglebeskyttelsesområde 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

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

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 35 Kappel I, Lolland Kommune  
Arealets størrelse (ha):  
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af: Hav 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger: Endeligt kommuneplantillæg for 7 møller samt VVM-tilladelse udstedt 

i juni 2010. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Området er under planlægning til 0-serie møller. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår, da arealet allerede er planlagt til Serie 0-møller. 

  
ID-nr. 36 Kappel II, Lolland Kommune 
Arealets størrelse (ha):  
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af: Hav 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger: Ingen planlægning igangsat og forventes ikke. Lolland kommune har 

vedtaget forslag til vindmølletema-kommuneplan med 12 områder - 
heri indgår Kappel II ikke. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Områderne er under planlægning til 0-serie møller. (Ikke tilfældet, jf. 
ovenstående bemærkninger) Vindmølleindustrien har efterfølgende 
meddelt, at placeringen af møller ved Kappel I udelukker opstilling af 
testmøller for Kappel II. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår, da placeringen af møller ved Kappel I udelukker opstilling af 
testmøller for Kappel II. 

  
ID-nr. 37 Asnæsværket, Kalundborg Kommune 
Arealets størrelse (ha): 5 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af: Hav 
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Vindhastighed (m/s): 8,1 
Bemærkninger: Kommunen har via en landskabsanalyse konkluderet, at området ikke er 

relevant for møller i den forventede størrelse. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Området er meget lille. Det vurderes vanskeligt at opstille 
prototyper og målemaster på arealet. Bygninger i nærmeste del af 
vindfelt vurderes at give problematiske vindforhold. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 38 Esbjerg havn, Esbjerg Kommune  
Arealets størrelse (ha):  
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af: Hav 
Vindhastighed (m/s): 8,7 
Bemærkninger: Kommuneplantillæg og VVM er i marts 2010 sendt i offentlig høring. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Områderne er under planlægning til 0-serie møller. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår, da arealet er under planlægning til Serie 0-møller. 

  
ID-nr. 39 Nissum Bredning, Lemvig Kommune  
Arealets størrelse (ha): 191 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 10,2 
Bemærkninger: På søterritorium. Tilladelse til forundersøgelser meddelt i februar 

2010 til opsætning af 10 vindmøller 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Områderne er under planlægning til 0-serie møller. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår, da arealet er under planlægning til Serie 0-møller. 

  
ID-nr. 40 Nordjyllandsværket, Aalborg Kommune  
Arealets størrelse (ha): 98 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 7,5 
Bemærkninger: Den videre planlægning afventer pt. afklaring vedr. div. vilkår. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Områderne er under planlægning til 0-serie møller. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår, da arealet er under planlægning til Serie 0-møller. 

  
ID-nr. 41 Hirtshals, Hjørring Kommune 
Arealets størrelse (ha): 22 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 9,0 
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Bemærkninger: Området afventer interessetilkendegivelse, førend der planlægges 
for området til opsætning af testmøller. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Området er meget lille. Det vurderes vanskeligt at opstille 
prototyper og målemaster på arealet. Vindfeltet har ikke den ønskede 
ruhed. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 42 Frederikshavn, Frederikshavn Kommune  
Arealets størrelse (ha):  
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s):  
Bemærkninger: Opstilling af 6 demonstrationsmøller forventes opstillet i 2012/2015 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Områderne er under planlægning til 0-serie møller. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår, da arealet er under planlægning til Serie 0-møller. 

  
ID-nr. 43 Filsø, Varde Kommune 
Arealets størrelse (ha): 803 
Areal berørt af: EF-Fuglebeskyttelsesområde (803 ha), EF-Habitatområde (803 ha), 

EF-Ramsarområde (803 ha), Fredning (4 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af: Ca. 600 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Gode vindforhold. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ligger indenfor EF-Fuglebeskyttelsesområde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurde-
ring. Arealet vil af samme årsag ikke indgå som potentielt areal i for-
bindelse med arbejdsgruppens udpegning af arealer til Serie 0-
møller. 

  
ID-nr. 44 Stadil Fjord, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha): 487 
Areal berørt af: EF-Fuglebeskyttelsesområde (487 ha), EF-Habitatområde (487 ha), 

EF-Ramsarområde (487 ha), Fredning (192 ha), Natur og vildtreser-
vat (174 ha), §3-områder 

Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 9,1 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Gode vindforhold. Vindfeltet bør vurderes nærmere. 
Kommentar RisøDTU: Vindfelt med meget skifte imellem vand og 
land – ikke egnet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ligger indenfor EF-Fuglebeskyttelsesområde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurde-
ring. Arealet vil af samme årsag ikke indgå som potentielt areal i for-
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bindelse med arbejdsgruppens udpegning af arealer til Serie 0-
møller. 

  
ID-nr. 45 Vigsø, Thisted Kommune 
Arealets størrelse (ha): 287 
Areal berørt af: Habitatområde (7ha), Fredskov (31 ha), Fortidsminder (1 stk.), 

Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 400 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,8 
Bemærkninger: Del af område ID-nr. 13. Skov- og Naturstyrelsen har revurderet are-

alanvendelsen og finder ikke at vindmølleopstilling er foreneligt med 
den rekreative arealanvendelse. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Arealet orienteret øst-vest. Tæt på kysten og vindfelt 
tvivlsomt. Tæt på sommerhusområde. Thisted Lufthavn mod sydvest.

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 46 Øst for Sønder Omme, Billund Kommune 
Arealets størrelse (ha): 71 
Areal berørt af: Fredskov (19 ha), Fortidsminder (1 stk.) 
Vindhastighed (m/s): 7,0 
Bemærkninger: Er under planlægning for produktionsmøller. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Lav middelvind. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 47 Tihøj Hede, Herning Kommune 
Arealets størrelse (ha): 86 
Areal berørt af: Fortidsminder (1 stk.), Natur og vildtreservat (85 ha), §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,6 
Bemærkninger: Skov- og Naturstyrelsen har revurderet arealanvendelsen og finder 

ikke at vindmølleopstilling er foreneligt med den rekreative arealan-
vendelse. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Meget kuperet terræn mod vest. Vindmøller i vindfeltet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 48 Auderødlejren, Halsnæs Kommune 
Arealets størrelse (ha): 75 
Areal berørt af: Fredskov (12 ha), Fortidsminder (1 stk.), §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,6 
Bemærkninger: Auderødlejren er i mellemtiden afhændet, og ejes ikke længere af 
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Forsvarsministeriet. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Større by i vindfeltet. Bygninger/mulig beboelse på area-
let. Lav middelvind. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 49 Vest for Winklers Plantage, Viborg Kommune  
Arealets størrelse (ha): 22 
Areal berørt af: Fortidsminder (1 stk.), §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,1 
Bemærkninger: Eksisterende beboelse reducerer arealet til under 54 ha, hvilket umu-

liggør opsætning af min. 2 møller. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Meget lille område. Lav middelvind. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår 

  
ID-nr. 50 Areal ved Hasseris Å, Aalborg Kommune  
Arealets størrelse (ha): 2 
Areal berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 7,5 
Bemærkninger: Nyt udlagt areal til boligformål ved Hasseris reducerer arealet til un-

der 54 ha, hvilket umuliggør opsætning af min. 2 møller. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Meget lille område. Lav middelvind. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår 

  
ID-nr. 51 Risø, Nord for Veddelev, Roskilde Kommune 
Arealets størrelse (ha): 71 
Areal berørt af: EF-Fuglebeskyttelsesområde (17 ha), EF-Habitatområde (17 ha), 

Natur og vildtreservat (1 ha), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,6 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Tæt på bymæssig bebyggelse. Vindfeltet har ikke den 
ønskede ruhed. Lav middelvind. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 52 Øst for Øster Uttrup, Aalborg Kommune 
Arealets størrelse (ha): 147 
Areal berørt af: Fredskov (6 ha), §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,4 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur- Ikke egnet. By i vindfeltet. Lav middelvind. 
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dering: 
Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet med en middelvindhastighed på min. 
8 m/s i 100 meters højde indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke 
skal indgå i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 53 Gårdbo Sø, Frederikshavn Kommune 
Arealets størrelse (ha): 105 
Areal berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 7,8 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. God afstand til kysten og umiddelbart egnet terræn. Mid-
delvind vurderet for lav. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 54 sydvest for Udbyhøj, Randers Kommune 
Arealets størrelse (ha): 24 
Areal berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 7,6 
Bemærkninger: Grænser op til EF-Fuglebeskyttelse. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Meget lille område. Lav middelvind. Vindfeltet influeret af 
plantage og flere landsbyer. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 55 Stadil Fjord, Ringkøbing-Skjern Kommune – se ID-nr. 44 
Arealets størrelse (ha):  
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s):  
Bemærkninger: Identisk med ID-nr. 44 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Se ID-nr. 44. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Se ID-nr. 44. 

  
ID-nr. 56 Galgebjerge, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha): 115 
Areal berørt af: Fredskov (32 ha), §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,8 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. By, skov og læbælter i vindfeltet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
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arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 57 Præsthøj, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha): 409 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (179 ha), Fredskov (59 ha), Fredning (161 ha), 

§3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,7 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Det vurderes vanskeligt at opstille målemaster foran evt. 
prototyper. Arealet er delvist beliggende i skov. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 58 Ganer – Skjern Enge, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha): 198 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Identisk med ID-nr. 19. Grænser op til EF-Fuglebeskyttelsesområde. 

Nationalpark Skjern Å er under planlægning. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Egnet. Se ID-nr. 19. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

 

  
ID-nr. 59 Vest for Borris skydeterræn, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha): 56 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,5 
Bemærkninger: Grænser op til EF-Fuglebeskyttelsesområde. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Lav middelvind. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 60 Skovsende Plantage, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha): 26 
Areal berørt af: Fredskov (21 ha) 
Vindhastighed (m/s): 7,1 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Lav middelvind. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
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arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 61 Hjortmose/Lyngsmose, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha):  
Areal berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 7,8 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Arealet ikke entydigt indikeret. Eksisterende vindmøller 
i/nær arealet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 62 Stor Å-dalen, Ikast-Brande 
Arealets størrelse (ha): 50 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,0 
Bemærkninger: Afstanden til Herning Motorvej muliggør kun placering syd for motor-

vejen. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Lav middelvind. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 63 Syd for Nørrekær Enge, Vesthimmerland Kommune 
Arealets størrelse (ha): 282 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,8 
Bemærkninger: Kommunen oplyser, at det muligvis forudsætter ekspropriation af 1-3 

husmandssteder. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. By i vindfeltet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 64 Lundby Hede, Vesthimmerland Kommune 
Arealets størrelse (ha): 58 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (4 ha), Fredning (6 ha), §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,6 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Lille område. Opstilling af målemaster vurderes vanske-
lig. Lav middelvind. 

Indstilling vedrørende mil- Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
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jøvurdering: en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 65 Lundsmark – syd, Esbjerg/Tønder Kommune 
Arealets størrelse (ha): 227 
Areal berørt af: Fredskov (53 ha), §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 8,0 
Bemærkninger: Kommunens areal reduceret pga. beboelse i nabokommunen. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Relation til eksisterende vindmøller i forreste del af 
vindfeltet skal afklares. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 66 Lundsmark – nord, Esbjerg Kommune 
Arealets størrelse (ha): 45 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,9 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. By i vindfeltet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 67 Ribe øst, Esbjerg Kommune 
Arealets størrelse (ha): 84 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,6 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Større by i vindfeltet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 68 Nybro, Varde Kommune 
Arealets størrelse (ha): 44 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindhastighed (m/s): 7,7 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vindmøller og større bygninger i vindfeltet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
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for prototypemøller. 
  
ID-nr. 69: Ullerup, Vesthimmerland Kommune 
Arealets størrelse (ha): 133 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav 
Vindhastighed (m/s): 8,7 
Bemærkninger: Grænser mod vest op til EF-Fuglebeskyttelses-, EF-Habitat- og EF-

Ramsarområde: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Eksisteren-
de vindmøllepark – 10 møller fra 1999, totalhøjde 69 m. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindforhold og vindfelt bør vurderes nærmere. Trans-
portmæssig adgang til området bør vurderes. 
Kommentar Risø-DTU: Tæt på vandet – ikke egnet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien vurderes som måske egnet til prototypemøller, indstiller ar-
bejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 70: Oksby Klitplantage, Varde Kommune 
Arealets størrelse (ha): 91 
Areal berørt af: Fredskov (90 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af: Ca. 300 ha fredskov og Oksby by. 
Vindhastighed (m/s): 8,5 
Bemærkninger: Grænser mod nord op til EF-Fuglebeskyttelses- og EF-

Habitatområde: Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kær-
gård Klitplantage. Arealet gennemskæres af Blåvandvej. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vej krydser området. Kuperet terræn på opstillingsarea-
let. Arealet er beliggende i skov. By i vindfeltet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 71: Syd for Lem, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha): 116 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af: Hav, ca. 40 ha fredskov, sommerhusområde samt eksisterende 

vindmøller. 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger: Arealet er sammenfaldende med eksisterende vindmøllepark ved 

Gestenge, der består af 65 møller opført i perioden 1993-1997 – to-
talhøjde 45 meter. Er beliggende i en afstand af 1-2 km nordøst fra 
Stauning Lufthavn. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Gode vindforhold. Eksisterende vindmøller på arealet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien vurderes som måske egnet til prototypemøller, indstiller ar-
bejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 72: Vrøgum Klitplantage, Varde Kommune 
Arealets størrelse (ha): 136 
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Areal berørt af: Fredskov (136 ha), Fortidsminder (2 stk.), §3-områder 
Vindfelt berørt af: Ca. 200 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger: Grænser mod syd og vest op til EF-Fuglebeskyttelses- og EF-

Habitatområde: Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kær-
gård Klitplantage. Arealet benyttes som en integreret del af Oksbøl 
Skyde- og Øvelsesterræn. Der henvises i den forbindelse til For-
svarsministeriets udvidede notat af 28. april 2010 om Oksbøl Skyde- 
og Øvelsesterræn i Miljøministeriets rapport om placering af et natio-
nalt testcenter for vindmøller ved Kallesmærsk Hede. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Opstillingsarealet placeret i skov. Vindforholdene bør 
vurderes nærmere. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 73: Stenbjerg Klitplantage, Thisted Kommune 
Arealets størrelse (ha): 124 
Areal berørt af: Fredning (3 ha), Fredskov (122 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af: Ca. 600 ha fredskov, Stenbjerg sommerhusområde og sommerhus-

område syd for Nørre Vorupør. 
Vindhastighed (m/s): 8,7 
Bemærkninger: Arealet er beliggende indenfor Nationalpark Thy. Grænser op til fre-

det område ved Førby Sø. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Udstrakt bebygget område i vindfeltet. Arealet er belig-
gende i skov. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien ikke vurderer arealet egnet pga. tekniske 
kriterier samt at arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 74: Ål Klitplantage, Varde Kommune 
Arealets størrelse (ha): 144 
Areal berørt af: Fredskov (141 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af: Ca. 450 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Grænser mod syd, vest og nord op til EF-Fuglebeskyttelses- og EF-

Habitatområde: Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kær-
gård Klitplantage. Arealet benyttes som en integreret del af Oksbøl 
Skyde- og Øvelsesterræn. Der henvises i den forbindelse til For-
svarsministeriets udvidede notat af 28. april 2010 om Oksbøl Skyde- 
og Øvelsesterræn i Miljøministeriets rapport om placering af et natio-
nalt testcenter for vindmøller ved Kallesmærsk Hede. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Opstillingsarealet placeret i skov. Vindforholdene bør 
vurderes nærmere. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 75: Sejersbæk, Tønder Kommune 
Arealets størrelse (ha): 83 
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Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 8,1 
Bemærkninger: Højer by og Sønder Sejerslev indenfor vindfelt. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Funderingsforhold bør vurderes nærmere. Vindmøller 
og bebyggelse i vindfeltet bør vurderes nærmere. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 76: Rømø, Tønder Kommune  
Arealets størrelse (ha):  
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s):  
Bemærkninger: Området er fejlagtigt medtaget – beliggende midt i sommerhusområ-

de 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår 

  
ID-nr. 77: Øst for Skast, Tønder Kommune 
Arealets størrelse (ha): 109 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af: Skast by og eksisterende vindmøller. 
Vindhastighed (m/s): 8,1 
Bemærkninger: Grænser mod syd op til EF-Fuglebeskyttelsesområde og fredet om-

råde: Kogsbøl og Skast Mose. Skast og Husum-Ballum byer indenfor 
vindfelt. 3 eksisterende møller vest for arealet opført i 1996-1997 – 
totalhøjde 67 meter. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. By og vindmøller i vindfeltet. Vindmøller i nærmeste del 
af vindfeltet vurderes at vanskeliggøre opstilling af målemaster. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 78: Øst for Ho Klitplantage, Varde Kommune  
Arealets størrelse (ha): 32 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 8,9 
Bemærkninger: Eksisterende beboelse reducerer arealet til under 54 ha, hvilket umu-

liggør opsætning af min. 2 møller. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. By og skov i vindfeltet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår 
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ID-nr. 79: Øst for Hjerpsted, Tønder Kommune 
Arealets størrelse (ha): 152 
Areal berørt af: Fredskov (23 ha), Fortidsminder (1 stk.), §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav, eksisterende vindmøller og Hjerpsted. 
Vindhastighed (m/s): 8,5 
Bemærkninger: Eksisterende vindmøllepark i den nordlige del af arealet ved Rejsby 

Hede bestående af 40 møller opført i 1995 – totalhøjde 64 meter. 
Arealet gennemskæres af Hjerpstedvej. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Hjerpsted beliggende i nærmeste del af vindfeltet. 
Vindmøller på foreslåede opstillingsareal. Vindmøller og vindfelt bør 
vurderes nærmere. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 80: Syd for Skærbæk, Tønder Kommune 
Arealets størrelse (ha): 151 
Areal berørt af: Fortidsminder (1 stk.) 
Vindfelt berørt af: Del af Mjolden by og eksisterende vindmøller. 
Vindhastighed (m/s): 8,0 
Bemærkninger: Areal ved Brede Å. Er beliggende ca. 2 km øst for EF-

Fuglebeskyttelses- og Ramsarområde: Ballum og Husum Enge og 
Kamper Strandenge. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Funderingsforhold bør vurderes nærmere. Vindfeltet 
bør vurderes nærmere. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 81: Brattingborg Skov, Samsø Kommune 
Arealets størrelse (ha): 78 
Areal berørt af: Fredskov (33 ha), Fortidsminder (6 stk.), Strand og klitfredning, §3-

områder 
Vindfelt berørt af: Ca. 250 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,5 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Mulighed for transport af store komponenter og møller til 
området samt infrastruktur fra havn til site vurderes tvivlsom. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 82: Ørum Sø, Thisted Kommune 
Arealets størrelse (ha): 85 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (85 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af: Ca. 150 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 9,6 
Bemærkninger: Arealet er beliggende midt i Ørum Sø, der er udpeget som EF-

Habitatområde. 
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Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Arealet er beliggende i en sø. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 83: Cheminova, Lemvig Kommune 
Arealets størrelse (ha): 158 
Areal berørt af: Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav 
Vindhastighed (m/s): 10,2 
Bemærkninger: Arealet grænser mod vest op til fredet areal samt EF-

Fuglebeskyttelses- og EF-Ramsarområde – Harboøre Tange. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Ikke mulig grundet eksisterende anvendelse af arealet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 84: Husby- og Nørresø, Ringkøbing-Skjern/Holstebro Kommuner 
Arealets størrelse (ha): 60 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (40 ha), Fredning (13 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af: Sommerhusområde. 
Vindhastighed (m/s): 8,7 
Bemærkninger: Arealet er beliggende hen over 2 søer, der er udpeget som EF-

Habitatområde: Husby Sø og Nørresø. Nørresø er endvidere fredet. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Arealet er beliggende i en sø. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 85: Ålborg Lufthavn, Aalborg Kommune 
Arealets størrelse (ha): 151 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (12 ha), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Ålborg Lufthavn 
Vindhastighed (m/s): 8,4 
Bemærkninger: Arealet er en del af Ålborg Lufthavn. Arealet grænser mod sydvest 

op til EF-Fuglebeskyttelses-, EF-Habitat- og EF-Ramsarområde: Ul-
vedybet og Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Aalborg Lufthavn. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 86: Hindsholm, Kerteminde Kommune 
Arealets størrelse (ha): 71 
Areal berørt af: Strand og klitfredning, §3-områder 
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Vindfelt berørt af: Ca. 35 ha fredskov og nytilplantet statskov. Sommerhusområder. 
Vindhastighed (m/s): 8,4 
Bemærkninger: Grænser mod øst op til EF-Habitatområde: Havet mellem Romsø og 

Hindsholm samt Romsø. Beliggende i naturkanonområde. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindforhold og vindfelt bør vurderes nærmere. Trans-
portmæssig adgang til området bør vurderes. 
Kommentar Risø-DTU: Vand tæt på. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien vurderes som måske egnet til prototypemøller, indstiller ar-
bejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 87: Syd for Nyhuse, Frederikssund Kommune 
Arealets størrelse (ha): 57 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (57 ha), Fortidsminder (3 stk.), Strand og klitfred-

ning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav 
Vindhastighed (m/s): 8,1 
Bemærkninger: EF-Habitatområde: Jægerspris Skydeterræn. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vindfelt har ikke den ønskede ruhed. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 88: As Hoved Skov, Hedensted Kommune 
Arealets størrelse (ha): 99 
Areal berørt af: Fredskov (99 ha), Fortidsminder (1 stk.), Strand og klitfredning 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 150 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vindfeltet problematisk. Mange skift mellem land, bebyg-
gede områder og vand. Arealet er beliggende i skov. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 89: Ved Brattingsborg, Samsø Kommune 
Arealets størrelse (ha): 73 
Areal berørt af: Fortidsminder (1 stk.), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og Vesborg Fyr. 
Vindhastighed (m/s): 8,5 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Mulighed for transport af store komponenter og møller til 
området samt infrastruktur fra havn til site vurderes tvivlsom. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 90: Vest for Vrensted, Hjørring Kommune 
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Arealets størrelse (ha): 55 
Areal berørt af: Fredskov (3 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 8,4 
Bemærkninger: 6 eksisterende møller øst for arealet opført i 1993-1994 – totalhøjde 

43 meter. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Funderingsforhold bør vurderes nærmere. Vindfeltet 
bør vurderes nærmere. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 91: Bøtø Plantage, Guldborgsund Kommune 
Arealets størrelse (ha): 122 
Areal berørt af: Fredskov (79 ha), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Ca. 100 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,4 
Bemærkninger: Grænser mod nord, vest syd op til EF-Fuglebeskyttelses-, EF-

Habitat- og EF-Ramsarområde: Smålandsfarvandet nord for Lolland, 
Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Beliggende mellem to større bebyggede områder. Arealet 
er beliggende i skov. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 92: Syd for Hanstholm, Thisted Kommune 
Arealets størrelse (ha): 57 
Areal berørt af: Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav 
Vindhastighed (m/s): 9,7 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Arealet er beliggende indenfor National-

park Thy. Grænser mod syd op til fredet område samt EF-
Fuglebeskyttelses- og EF-Habitatområde: Hanstholm Reservat, Nors 
Sø og Vandet Sø. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vindfelt har ikke den ønskede ruhed. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 93: Øst for Fællesskov Strand sommerhusområder, Vordingborg Kommune 
Arealets størrelse (ha): 79 
Areal berørt af: Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og større sommerhusområde 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter.  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Bebyggelse og vindmøller i vindfeltet bør vurderes. 
Mulighed for opstilling af målemaster bør vurderes. 
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Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 94: Store Vejlø Skov, Lolland Kommune 
Arealets størrelse (ha): 145 
Areal berørt af: Fredskov (32 ha), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Grænser mod vest op til EF-

Fuglebeskyttelses-, EF-Habitat- og EF-Ramsarområde: Nakskov 
Fjord og Inderfjord. 4 eksisterende møller opført i 1996 sydvest for 
arealet – totalhøjde 43 meter. 3 eksisterende møller opført i 1995 øst 
for arealet – totalhøjde 53 meter. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindfelt bør vurderes nærmere. Mulighed for opstilling 
af målemaster bør vurderes. 
Kommentar Risø-DTU: Vand i vindfelt – ikke egnet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien vurderes som måske egnet til prototypemøller, indstiller ar-
bejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 95: Vest for Sønder Bork, Ringkøbing-Skjern/Varde Kommuner 
Arealets størrelse (ha): 159 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindfelt berørt af: Ca. 20 ha fredskov og vindmøller. 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. 19 eksisterende møller opført i perioden 

1997-1999 – totalhøjde 68 meter.  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vindmøller på foreslåede opstillingsareal. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 96: Nordvest for Guldager, Esbjerg Kommune  
Arealets størrelse (ha): 39 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s):  
Bemærkninger: Eksisterende sommerhuse på lejet grund reducerer arealet til under 

54 ha, hvilket umuliggør opsætning af min. 2 møller. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Udgår 

  
ID-nr. 97: Nord for Guldager, Esbjerg Kommune 
Arealets størrelse (ha): 134 
Areal berørt af: Fredskov (88 ha), Fortidsminder (13 stk.), §3-områder 
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Vindfelt berørt af: Ca. 250 ha spredt fredskov 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter.  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Veje krydser det foreslåede opstillingsareal. Arealet er 
beliggende i skov. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 98: Storskov, Nordfyn Kommune 
Arealets størrelse (ha): 83 
Areal berørt af: Fredskov (33 ha), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 10 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Grænser mod sydvest op til EF-

Fuglebeskyttelses-, EF-Habitat- og EF-Ramsarområde: Æbelø, havet 
syd for og Nærå. Den sydvestlige del af arealet er fredet.  

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Opstillingsarealet placeret i skov. Vindforholdene over 
vandet bør vurderes nærmere. 
Kommentar Risø-DTU: Vand i vindfeltet – ikke egnet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 99: Nordøst for Hillerslev, Thisted Kommune 
Arealets størrelse (ha): 127 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af: Mindre del af Hillerslev by. 
Vindhastighed (m/s): 8,5 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. 6 møller – her 3 møller indenfor området 

og 3 umiddelbart udenfor området opført i 2002 – totalhøjde 100 me-
ter. Store Å løber tværs igennem området. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Bebyggelse i nærmeste del af vindfeltet. Kuperet ter-
ræn mod vest. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 100: Nordvest for Lem, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha): 109 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindfelt berørt af: Mindre havområde samt Velling by. 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter.  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Relation til eksisterende projekt skal afklares. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien vurderes som måske egnet til prototypemøller, indstiller ar-
bejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 
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ID-nr. 101: Syd for Ranum, Vesthimmerland Kommune 
Arealets størrelse (ha): 65 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindfelt berørt af: Mindre havområde og ca. 65 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,0 
Bemærkninger: Beliggende op til den naturgenoprettede Vislted Sø – Danmarks 

næststørste naturgenopretningsprojekt fra 2006. Max. møllehøjde 
200 meter. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindmøller og bebyggelse i vindfeltet. Vindfeltet bør 
vurderes nærmere. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 102: Syd for Store Darum, Esbjerg Kommune 
Arealets størrelse (ha): 104 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav. 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Grænser mod vest op til EF-

Fuglebeskyttelses-, og EF-Ramsarområde: Ribe Holme og enge med 
Kongeåen – Vadehavet. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vindfelt problematisk pga. kort afstand til kysten og dige. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 103: Vest for Marielyst sommerhusområde, Guldborgsund Kommune 
Arealets størrelse (ha): 103 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af: Ca. 20 ha spredt fredskov, eksisterende møller og Marrebæk. 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vest for større sommerhusområde. Vindmøller og by i 
vindfeltet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 104: Ferring Sø, Lemvig Kommune 
Arealets størrelse (ha): 76 
Areal berørt af: Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav 
Vindhastighed (m/s): 9,9 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Størstedel af areal beliggende i Ferring 

Sø. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vindfelt har ikke den ønskede ruhed. Opstilling af måle-
master vurderes vanskelig. 
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Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 105: Helnæs, Assens Kommune 
Arealets størrelse (ha): 70 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (70 ha), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav 
Vindhastighed (m/s): 8,6 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Beliggende i EF-Habitatområde: Maden 

på Helnæs og havet vest for. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vindfelt har ikke den ønskede ruhed. Opstilling af måle-
master vurderes vanskelig. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 106: Syltholm vindmøllepark, Lolland Kommune 
Arealets størrelse (ha): 95 
Areal berørt af: Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav, ca. 15 ha fredskov og Rødbyhavn. 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. 35 eksisterende møller opført i perioden 

1997-1998 samt yderligere 3 opført i 2003 – totalhøjde 66-70 meter.  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vindfelt har ikke den ønskede ruhed. Større by i vindfel-
tet. Opstilling af målemaster vurderes vanskelig. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 107: Vælling Mærsk vindmøllepark, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha): 99 
Areal berørt af: Strand og klitfredning 
Vindfelt berørt af: Hav og eksisterende vindmøller. 
Vindhastighed (m/s): 8,7 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Grænser mod vest op til EF-

Fuglebeskyttelses-, EF-Habitat- og EF-Ramsarområde: Ringkøbing 
Fjord. 66 eksisterende møller opført i perioden 1985-1988 – totalhøj-
de 31-45 meter. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Relation til eksisterende vindmøller skal afklares. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien vurderes som måske egnet til prototypemøller, indstiller ar-
bejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 108: Stavkær, Holstebro Kommune 
Arealets størrelse (ha): 99 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af: Ca. 200 ha fredskov 
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Vindhastighed (m/s): 8,6 
Bemærkninger: Grænser mod vest op til EF-Fuglebeskyttelses-, EF-Habitat- og EF-

Ramsarområde: Nissum Fjord.  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. By og skov i vindfeltet. Bør vurderes nærmere. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 109: Jerup Strand, Frederikshavn Kommune 
Arealets størrelse (ha): 61 
Areal berørt af: Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Jerup by samt ca. 25 ha fredskovareal. 
Vindhastighed (m/s): 8,0 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. By i nærmeste del af vindfeltet. Mellem to større som-
merhusområder. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 110: Råbjerg Plantage, Frederikshavn Kommune 
Arealets størrelse (ha): 86 
Areal berørt af: Fredskov (50 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav, Skiveren sommerhusområde og ca. 150 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,3 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Den østlige del af arealet er omfattet af 

fredning (Råbjerg Mile og Hulbjerg Hede).  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindfelt problematisk pga. kort afstand til kysten. Vind-
forholdene bør vurderes nærmere. Arealet er beliggende i skov. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 111: Nøjsomhed Odde, Lolland Kommune 
Arealets størrelse (ha): 71 
Areal berørt af: Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og eksisterende vindmøller. 
Vindhastighed (m/s): 8,1 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. 21 eksisterende møller opført i 2000 

samt yderligere 1 opført i 1998 – totalhøjde 77 meter.  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vindfelt har ikke den ønskede ruhed. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 112: Kronhede Plantage, Lemvig Kommune 
Arealets størrelse (ha): 71 
Areal berørt af: Fredskov (70 ha), §3-områder 
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Vindfelt berørt af: Ca. 200 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Forsvaret eller hjemmeværnet benytter 

skydebaner i området. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Opstillingsarealet placeret i skov. Vindforhold og vind-
felt bør vurderes nærmere. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 113: Sydøst for Lejbølle, Langeland Kommune  
Arealets størrelse (ha): 72 
Areal berørt af: Strand og klitfredning. 
Vindfelt berørt af: Ca. 50 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,0 
Bemærkninger: Arealet er omfattet af lokalplan (vedtaget juni 2009) for 3 vindmøller 

med max. højde på 133 meter. Forsvaret eller hjemmeværnet benyt-
ter skydebaner i området. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindforhold og vindfelt bør vurderes nærmere. Muligvis 
samme placering, som der etableres vindmøllepark på i efteråret 
2010. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er sammenfaldende med en fremtidig lokalplanlagt vind-
møllepark, der skal etableres i efteråret 2010, udgår arealet. 

  
ID-nr. 114: Sydvest for Aabybro, Jammerbugt Kommune 
Arealets størrelse (ha): 66 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af: Arentsminde by og eksisterende vindmøller. 
Vindhastighed (m/s): 8,1 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Ålborg lufthavn/Flyvestation Ålborg er 

beliggende øst for området. Grænser mod syd op til EF-
Fuglebeskyttelses-, og EF-Ramsarområde: Ulvedybet og Nibe Bred-
ning. 3 eksisterende møller vest for arealet opført i perioden 1991-
1997 samt yderligere 9 opført i 1988-1999 nord for arealet – totalhøj-
de 42-67 meter  

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Lille område. By og vindmøller i vindfeltet, som bør 
vurderes nærmere. Relation til eksisterende vindmøller skal afklares. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 115: Nordvest for Ulfborg, Holstebro Kommune 
Arealets størrelse (ha): 65 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav 
Vindhastighed (m/s): 8,4 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Grænser mod vest op til EF-

Fuglebeskyttelses-, EF-Habitat- og EF-Ramsarområde: Nissum 
Fjord. 

Vindmølleindustriens vur- Måske egnet. Vindforhold over Falsted Kog og vindfelt bør vurderes 
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dering: nærmere. 
Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 116: Møgeltønder Kog, Tønder Kommune 
Arealets størrelse (ha): 61 
Areal berørt af:  
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 8,1 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Grænser mod syd og vest op til EF-

Fuglebeskyttelses-, og EF-Ramsarområde: Vidåen, Tøndermarsken 
og Saltvandssøen. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindfelt bør vurderes nærmere. Campingplads mod 
øst. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 117: Sydøst for Thisted Lufthavn, Thisted Kommune 
Arealets størrelse (ha): 60 
Areal berørt af: Fredskov (50 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af: Thisted Lufthavn og ca. 70 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Thisted Lufthavn er beliggende 1-2 km 

vest for området. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Beliggende øst for Thisted Lufthavn. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 118: Nordøst for Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha): 60 
Areal berørt af: Strand og klitfredning 
Vindfelt berørt af: Hav og Bork Havn. 
Vindhastighed (m/s): 8,4 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Grænser mod vest op til EF-

Fuglebeskyttelses-, EF-Habitat- og EF-Ramsarområde: Ringkøbing 
Fjord og Nymindestrømmen.  

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindfelt over fjorden bør vurderes nærmere. 
Kommentar Risø-DTU: Vand i vindfelt – ikke egnet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien vurderes som måske egnet til prototypemøller, indstiller ar-
bejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 119: Ræhr Sø, Thisted Kommune 
Arealets størrelse (ha): 60 
Areal berørt af: §3-områder 
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Vindfelt berørt af: Ca. 45 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,9 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Grænser mod vest op til fredet område 

samt EF-Fuglebeskyttelses- og EF-Habitatområde: Hanstholm Re-
servat, Nors Sø og Vandet Sø. Hovedparten af arealet er udgøres af 
Ræhr Sø. Grænser op til Nationalpark Thy. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindforhold i området og vindfeltet bør vurderes nær-
mere. Terræn mod vest bør vurderes. Transportmæssig adgang til 
området bør vurderes. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien vurderes som måske egnet til prototypemøller, indstiller ar-
bejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 120: Gylling Næs, Odder Kommune 
Arealets størrelse (ha): 59 
Areal berørt af: Fredskov (32 ha), Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 120 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,4 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Forsvaret eller hjemmeværnet benytter 

skydebaner i området. Er mod øst, syd og vest omgivet af EF-
Fuglebeskyttelses-, EF-Habitat- og EF-Ramsarområde: Horsens 
Fjord, havet øst for og Endelave.  

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindfelt over vand bør vurderes nærmere. Arealet er 
beliggende i skov. 
Kommentar Risø-DTU: Vand i vindfelt – ikke egnet. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet er berørt af beskyttelsesinteresser, indstiller arbejdsgrup-
pen, at arealet ikke indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 121: Syd for Nakskov, Lolland Kommune 
Arealets størrelse (ha): 58 
Areal berørt af: Strand og klitfredning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 150 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,1 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. 3 eksisterende møller (2 indenfor arealet 

og 1 lige udenfor) opført i 2002 – totalhøjde 102 meter. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Nyere vindmøller på opstillingsarealet. Størstedelen af 
vindfeltet over vand. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 

  
ID-nr. 122: Holmsland, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha): 57 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 8,6 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Grænser mod nord op til EF-

Fuglebeskyttelses-, EF-Habitat- og EF-Ramsarområde: Stadil Fjord 
og Vest Stadil Fjord. Hele Ringkøbing Fjord er udpeget som natur- 
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og vildtreservat. Ansøgning hos Energistyrelsen af op til 18 forsøgs-
møller på 210 m i den nordlige del af fjorden. 13 eksisterende møller 
opført i 1991 – totalhøjde 43,5 meter. 

Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Lille område. Ældre vindmøller på opstillingsarealet. 
Vindfelt og eksisterende møller bør 
vurderes. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 123: Nordøst for Stauning, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Arealets størrelse (ha): 57 
Areal berørt af: §3-områder 
Vindfelt berørt af: Stauning Lufthavn og Stauning by indenfor vindfelt. 
Vindhastighed (m/s): 8,2 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Depot Dejbjerg under forsvaret ligger i 

området. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Lille område. Bør vurderes nærmere i forhold til om-
kringliggende bebyggelse og lufthavn. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien vurderes som måske egnet til prototypemøller, indstiller ar-
bejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 124: Sydøst for Rejsby, Tønder Kommune 
Arealets størrelse (ha): 56 
Areal berørt af: Fredskov (8 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af: Eksisterende vindmøller opført i hhv. 1992 og 1996 – totalhøjde 51-

67 meter samt ca. 25 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,1 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Afstand til jernbane 500-600 meter.  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Måske egnet. Vindmøller i vindfeltet, som bør vurderes. Jernbane går 
gennem opstillingsområdet. 
Mulighed for opstilling af målemaster bør afklares. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet opfylder kriterierne i kommissoriet og af Vindmølleindu-
strien/Risø DTU vurderes som måske egnet til prototypemøller, ind-
stiller arbejdsgruppen, at arealet indgår i den videre miljøvurdering. 

  
ID-nr. 125: Uggerby Klitplantage, Hjørring Kommune 
Arealets størrelse (ha): 173 
Areal berørt af: EF-Habitatområde (156 ha), Fredskov (172 ha), Strand og klitfred-

ning, §3-områder 
Vindfelt berørt af: Hav og ca. 400 ha fredskov. 
Vindhastighed (m/s): 8,5 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. Arealet er beliggende i et EF-

Habitatområde: Uggerby Klitplantage.  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Vindfelt har ikke den ønskede ruhed. Arealet er beliggen-
de i skov. Placering af målemaster vanskelig. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da Vindmølleindustrien/Risø DTU ikke vurderer arealet egnet pga. 
tekniske kriterier, indstiller arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå 
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i den videre miljøvurdering for prototypemøller. 
  
ID-nr. 126: Arrild Ferieby og Bjørnkjær, Tønder Kommune 
Arealets størrelse (ha): 99 
Areal berørt af: Fredskov (34 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 7,5 
Bemærkninger: Max. møllehøjde 200 meter. 
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Lav middelvind. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

  
ID-nr. 127: Alslev Mose og Kongens Mose, Tønder Kommune 
Arealets størrelse (ha): 140 
Areal berørt af: Fredskov (25 ha), §3-områder 
Vindfelt berørt af:  
Vindhastighed (m/s): 7,5 
Bemærkninger:  
Vindmølleindustriens vur-
dering: 

Ikke egnet. Lav middelvind. 

Indstilling vedrørende mil-
jøvurdering: 

Da arealet ikke opfylder kriteriet for prototypemøller, for så vidt angår 
en middelvindhastighed på min. 8 m/s i 100 meters højde, indstiller 
arbejdsgruppen, at arealet ikke skal indgå i den videre miljøvurdering 
for prototypemøller. 

 
 
 
 
      
      
 


