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1. Sammenfatning 
Regeringen ønsker at bevare Danmarks førerposition på verdensplan, når det gælder udvikling og 
produktion af vindmøller. Samtidig har regeringen sat sig som mål, at Danmark på sigt skal blive 
uafhængig af fossile brændsler, og i stedet skal energiforsyningen leveres af vedvarende 
energikilder, herunder vindmøller. 
 
Begge mål kan man kun opnå, hvis vindmølleindustrien kan udvikle stadig mere effektive, sikre og 
pålidelige vindmøller. For at vindmølleindustrien fortsat kan gøre sig gældende globalt, har 
sektoren behov for at opfylde de skærpede krav omkring kvalitet, driftssikkerhed og fortsat 
teknologisk udvikling af møllerne. Hvis dette skal være muligt, er der løbende behov for test- og 
demonstrationsfaciliteter tæt på virksomhedernes udviklingsafdelinger. 
 
Planlægningsarbejdet er en del af den helhedsløsning for placering af testpladser for vindmøller, 
som blev indgået af aftaleparterne om placeringen af det nationale testcenter for vindmøller i 
Østerild d. 28. maj 2010. Ud over testcenteret i Østerild drejer det sig om særlige testområder til 
prototypemøller samt mindre krævende områder til test af serie 0-møller. Der bliver årligt behov for 
plads til 4-8 serie 0-møller frem til 2020, samt i alt op til 10 pladser til prototypevindmøller. For at 
gennemføre dette planlægningsarbejde, er der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe. I 
arbejdsgruppen deltager Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Klima- og Energiministeriet, 
Videnskabsministeriet, Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet 
(formand), som tillige har sekretariatsfunktionen. 
 
Forligskredsen bag det planlagte nationale testcenter i Østerild har besluttet en række kriterier, 
som testpladser for hhv. prototypemøller og serie 0-møller skal leve op til med henblik på at 
imødekomme såvel tekniske krav som natur- og miljøbeskyttelseshensyn. Arbejdsgruppen har i 
samarbejde med Vindmølleindustrien undersøgt arealbehovet samt kortlagt, hvorvidt der er 
konkrete placeringer, som opfylder kriterierne, herunder placeringer, som kommuner og 
Vindmølleindustrien har peget på. Herefter er de identificerede arealer blevet vurderet i den til 
rapporten tilhørende miljøvurdering, herunder arealets nuværende anvendelse i forhold til 
opsætning af prototype- og serie 0-møller. En lang række af de potentielle arealer er desuden 
blevet besigtiget.  
 
For at sikre plads til prototypemøllerne, som er en større opgave på grund af krav om vindfelt, er 
der aftalt forskellige tidsfrister for planlægningen, sådan at testpladserne til prototypemøllerne 
prioriteres først. Således er den endelige rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller 
offentliggjort d. 14. april 2011. Nærværende proces med at finde testpladser til serie 0-møller følger 
lige efter. De mulige arealer til serie 0-møller forventes identificeret i efteråret 2011. 
 
Den foreløbige konklusion af arbejdsgruppens arbejde er, at 24 arealer vurderes potentielt egnede 
til opstilling af serie 0-møller. Områderne er beliggende i 13 kommuner, hvoraf kun Lolland og 
Vordingborg kommuner ikke ligger i Jylland. Tabel 1 indeholder en sammenfatning af de 24 mulige 
områder, herunder de berørte kommuner. Alle resterende arealer, som indgik i miljøvurderingen, er 
fundet uegnede af forskellige grunde: hensyn til luftfart, forsvarets interesser, eksisterende 
vindmøller mv. 
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Sammenfatning af 24 potentielt egnede arealer  

ID/Kommune Antal møller: enten 
200 m eller 250 m 

Ejerskab/anvendelse/særlige opmærksomhedspunkter 

ID-nr. 40 Nordjyllandsværket, 

Aalborg Kommune    

 

2-3 x 250 m 
2-6 x 200 m 

Privatejet jord i tilknytning til kraftvarmeværket, herunder landbrugsjord. 
Særlige opmærksomhedspunkter: Nærhed til indflyvningsplan for 
Aalborg Lufthavn samt delvis omfattet af strandbeskyttelseslinje.   

ID-nr. 65 Lundsmark – syd, 

Esbjerg/Tønder Kommune 

Besigtiget  

2-4 x 250 m 

2-9 x 200 m 

Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Nærhed til 

Natura 2000-område. De eksisterende vindmøller i området forudsættes 

udtjente/nedtaget.    

ID-nr. 66 Lundsmark – nord, 

Esbjerg Kommune 

Besigtiget 

2-7 x 200 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Påvirkning af 

landskabet (grænser op til værdifulde landskaber mod nord samt nærhed til 

Ribe) samt potentielt egnet til naturgenopretning som vådområde. 

ID-nr. 67 Ribe Øst, Esbjerg 

Kommune 

Besigtiget 

2-4 x 200 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Nærhed til 

Natura 2000-område, overholdelse af støjkrav, påvirkning af landskabet 

(nærhed til Ribe) samt potentielt egnet til naturgenopretning som 

vådområde.    

ID-nr. 102: Syd for Store 

Darum, Esbjerg Kommune 

 

2-4 x 200 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Testarealet 

grænser mod vest op til Natura 2000-område, overholdelse af støjkrav samt 

potentielt egnet til naturgenopretning som vådområde. 

ID-nr. 181 Sydøst for 

Gredstedbro, Esbjerg 

Kommune 

2-5 x 200 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Nærhed til 

Natura 2000-område. De eksisterende vindmøller i området forudsættes 

udtjente/nedtaget.    

ID-nr. 53 Gårdbo Sø, 

Frederikshavn/Hjørring 

Kommune  

2- 3 x 250 m 

2-7 x 200 m 

Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Nærhed til 

Natura 2000-område, stort fugletræk over området, værdifuldt kulturmiljø 

samt potentielt egnet til naturgenopretning som vådområde.   

ID-nr. 90: Vest for Vrensted, 

Hjørring/Jammerbugt Kommune 

Besigtiget  

2-3 x 250 m 

2-13 x 200 m 

Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Potentielt egnet 

til naturgenopretning som vådområde, nærhed til Børglum Kloster samt 

nærhed til sommerhusområde ved Løkken.  

ID-nr. 108: Stavkær, Holstebro 

Kommune  

Besigtiget 

2-4 x 200 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Området 

grænser mod øst op mod Natura 2000-område, potentielt egnet til 

naturgenopretning som vådområde, nærhed til sommerhusområder samt 

overholdelse af støjkrav. 

ID-nr. 128 Store Vildmose, 

Jammerbugt Kommune  

2-3 x 250 m 

2-6 x 200 m 

Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Området 

grænser mod nord og øst op til Natura 2000-område, naturgenopretning i 

forbindelse med vandplaner samt overholdelse af støjkrav.  

ID-nr. 145 Nordøst for Biersted 

(Store Vildmose), Jammerbugt 

Kommune 

Besigtiget 

2-11 x 250 m 

2-23 x 200 m 

Privatejet landbrugsjord. Nærhed til indflyvningsplan for Flyvestation 

Aalborg. Særlige opmærksomhedspunkter: Landskab uberørt af tekniske 

anlæg som illustrerer storskala landvindingsprojekt samt nærhed til Natura 

2000-område.  

ID-nr. 155 Sandmosen, 

Jammerbugt Kommune 

2-5 x 250 m 

2-10 x 200 m 

Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Beskyttede 

naturarealer dækker hele området samt landskab uberørt af tekniske 

anlæg.   

ID-nr. 162 Lundergård Mose, 

Jammerbugt Kommune 

Besigtiget 

2-9 x 200 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Nærhed til 

turismeområde ved Blokhus.  
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ID-nr. 111: Nøjsomhed Odde, 

Lolland Kommune   

2-3 x 200 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Delvis 
omfattet af strandbeskyttelseslinje samt overholdelse af støjkrav. De 
eksisterende vindmøller i området forudsættes udtjente/nedtaget.    

ID-nr. 192 Vest for Helberskov, 

Mariagerfjord Kommune  

2-4 x 250 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Området 

grænser mod syd og nord op til Natura 2000-område, nærhed til 
indflyvningsplan for lufthavn, nærhed til sommerhusområde samt 
overholdelse af støjkrav.  

ID-nr. 57 Præsthøj, 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

Besigtiget  

2-3 x 200 m 
2-9 x 250 m 

Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Området 

grænser mod nord og øst op til Natura 2000, den nordlige del er 

sammenfaldende med Nationalpark Skjern Å samt lokalplanlagt 

vindmøllepark i den sydlige del.   

ID-nr. 95: Vest for Sønder 

Bork, Ringkøbing-Skjern/Varde 

Kommuner  

2-6 x 200 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Nærhed til 

Natura 2000-område. De eksisterende vindmøller i området 
forudsættes udtjente/nedtaget.    

ID-nr. 164 Nørhede Plantage, 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

2-5 x 200 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Fredede 
fortidsminder samt overholdelse af støjkrav. De eksisterende 
vindmøller i området forudsættes udtjente/nedtaget.    

ID-nr. 75: Sejersbæk, Tønder 

Kommune 

Besigtiget 

2-3 x 200 m 
2-11 x 250 m 

Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Nærhed til 

Natura 2000-område, værdifulde kulturmiljøer, potentielt egnet til 

naturgenopretning som vådområde samt overholdelse af støjkrav. 

ID-nr. 161 Gasse Hede, 

Tønder Kommune 

Besigtiget 

2-8 x 200 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Nærhed til 

Natura 2000-område samt potentielt egnet til naturgenopretning som 

vådområde.    

ID-nr. 197 Tandkær, Tønder 

Kommune  

Besigtiget 

2-4 x 200 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Nærhed til 

Natura 2000-område samt overholdelse af støjkrav  

ID-nr. 16 Øst for Tolstrup, 

Vesthimmerlands/Aalborg 

Kommune  

2-6 x 250 m 
2-18 x 200 m 

Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Nærhed til 
Natura 2000-områder samt i den nordlige del den eksisterende 
vindmøllepark i Nørrekær Enge.   

ID-nr. 68 Nybro, Varde 

Kommune 

 

2-7 x 200 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Fredede 
fortidsminder, sikkerhedszone/afværgeforanstaltninger til 
gasbehandlingsanlæg samt overholdelse af støjkrav. De eksisterende 
vindmøller i området forudsættes udtjente/nedtaget.    

ID-nr. 157 Barmose, 

Vordingborg Kommune   

2-3 x 200 m Privatejet landbrugsjord. Særlige opmærksomhedspunkter: Potentielt 

egnet til naturgenopretning som vådområde samt påvirkning af landskabet 

(overgang mell. bakket morænelandskab og fladt lavbundsareal).  
Tabel 1: Sammenfatning af 24 potentielt egnede områder til serie 0-møller  
 
De 24 mulige arealer kan hver som minimum rumme opstilling af 2 møller. Naturstyrelsen har 
gennemført en mekanisk GIS-opstilling med henblik på at finde plads til så mange møller som 
muligt inden for områdets afgrænsning. Ved opstilling af så store møller som muligt, viser 
undersøgelsen, at det vil være muligt at opstille i alt:  

• 20- 44 møller på 250 m i 10 mulige områder samt 
• 28-73 møller på 200 m. i 14 mulige områder 
• dvs. i alt min. 48 møller og maks. 117 møller på 200-250 m. i 24 mulige områder. 

Ved opstilling af så mange møller som muligt vil der alternativt kunne opstilles 48-185 møller på 
200 m i de 24 mulige områder.  
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Vindmølleindustrien har udtrykt behov for testpladser til i alt 40-80 serie 0-møller frem til 2020. 
 

1.1 De væsentligste miljøpåvirkninger 
Den væsentligste miljøpåvirkning ved opstilling af serie 0-møller i de identificerede områder vil 
være en visuel påvirkning af landskabet. Derudover vil der for alle områderne skulle gennemføres 
nærmere undersøgelser i forbindelse med en VVM-redegørelse for at sikre, at bl.a. gældende 
grænseværdier for støjkrav overholdes, og at Natura 2000-områder ikke påvirkes negativt. 
 
Landskab 
Ingen landskaber vil være upåvirkede af opstilling af serie 0-møller op til 200-250 meter. På det 
foreliggende grundlag vurderes det dog, at 24 arealer ud af de i alt 68 områder, som er indgået i 
miljøvurderingen, skalamæssigt kan rumme opstilling af de store møller. Det vurderes dog også, at 
det ikke vil kunne undgås, at det vil påvirke områdernes karakter væsentligt, da vindmøller på op 
mod 200-250 meters totalhøjde vil have en væsentlig visuel indflydelse på omgivelserne og vil 
kunne ses på stor afstand, særligt i de flade landskaber. De 24 områder er dog alle vurderet mere 
egnede end de øvrige arealer, som er indgået i miljøvurderingen, og herunder har landskabets 
robusthed været en faktor i den samlede vurdering.    
 
En del af områderne er kendetegnet ved, at der er mange vindmøller i forvejen. Det kan evt. være 
en fordel at opstille testmøller i sådanne tekniske landskaber for til gengæld at friholde andre 
landskaber, som er mere uberørte af tekniske anlæg. Der findes eksisterende vindmøller i en 
radius af 5 km for 9 af de 24 potentielt egnede områder. Nogle af disse 9 områder vil dog inden for 
områdeafgrænsningen opleves som uforstyrrede af tekniske anlæg.     
 
Herudover forudsættes det, at for 6 af de 24 potentielt egnede arealer, at eksisterende møller på 
arealet udtjenes/nedtages inden opstilling af serie 0-møller. I disse 6 områder er de eksisterende 
vindmøller lokalplanlagte senest år 1999. Der kan i princippet godt gå adskillige år fra lokalplanens 
vedtagelse til opstillingen af møllerne.   
 
For 2 af områderne er de eksisterende vindmøller lokalplanlagte i hhv. 2000 og 2008. Her har 
forhold som f.eks. arealets størrelse talt for områdets egnethed, idet det f.eks. umiddelbart 
vurderes, at der vil være plads til serie 0-møllerne, uden at de eksisterende møller nødvendigvis 
nedtages.    
 
For 1 af de potentielt egnede områder vil en ny lokalplan for en vindmøllepark, som endnu ikke er 
opstillet, skulle ændres til opstilling af serie 0-møller.   
 
6 af de 24 potentielt egnede arealer er på forhånd upåvirkede af eksisterende vindmøller inden for 
en radius af 5 km.  
 
Først i udarbejdelsen af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse kan påvirkningen af 
landskabet nærmere vurderes, idet denne vurdering på det tidspunkt kan tage udgangspunkt i den 
fastlagte mølleopstilling, og på den baggrund vil der f.eks. skulle udarbejdes visualiseringer.  
 
Natur 
Ingen af arealerne ligger inden for et Natura 2000-område, men 5 af de 24 potentielt egnede 
arealer grænser direkte op til Natura 2000-områder, og 10 af de potentielt egnede arealer ligger i 
nærhed til Natura 2000-områder (dvs. inden for 2 km fra området). Planer og projekter, der kan 
påvirke Natura 2000-områder (EF-fuglebeskyttelses- og habitatområder) væsentligt, skal vurderes 
for deres konsekvenser på de arter og naturtyper, som områderne er identificeret for at beskytte. 
Dette betyder også, at hvis en plan/et projekt kan påvirke ind i områderne, skal det dokumenteres, 
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at det ikke skader de arter og naturtyper, som er udpegningsgrundlaget, før planen/projektet kan 
gennemføres (omvendt bevisbyrde). Kan skade ikke afvises på grundlag af udformningen af et 
konkret vindmølleprojekt, vil dette projekt ikke kunne vedtages. 
 
Det skal således i forbindelse med planer om konkrete projekter i de potentielt egnede områder, 
som grænser op til eller ligger i nærheden af Natura 2000-områder, vurderes, om etableringsfase 
såvel som driftsfase påvirker fugle, naturtyper og arter, som er en del af udpegningsgrundlagene, 
er på EF-Habitatdirektivets bilag IV, eller som bruger områderne til migrations- og 
fourageringstræk. 
 
Beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 
Beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 findes mange steder i landskabet med 
både større og mindre arealmæssig udbredelse og i mange landskabstyper. I alle 24 potentielt 
egnede områder findes naturområder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det vurderes 
umiddelbart, at der i hovedparten af områderne dels er tale om mindre naturarealer, som kun 
udgør en lille del af de potentielt egnede arealer, dels at disse naturarealer i flere tilfælde ligger i 
udkanten af områderne, hvorfor det sandsynligvis vil være muligt at anlægge testpladserne, sådan 
at anlægsarbejdet slet ikke eller kun i begrænset omfang berører de § 3 beskyttede arealer. Skulle 
dette ikke være tilfældet, forudsætter det, at kommunen meddeler dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Støj og skyggekast 
Jf. bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1518 af 14. december 2006, må støjbelastningen fra 
vindmøller ikke overstige 44 dB(A) og 39 dB(A) ved hhv. nabobeboelse i det åbne land og områder 
til støjfølsom arealanvendelse ved en vindhastighed på 8 m/s. Ved en vindhastighed på 6 m/s 
gælder, at støjbelastningen fra vindmøller ikke må overstige 42 dB(A) og 37 dB(A) ved hhv. 
nabobeboelse i det åbne land og i områder til støjfølsom arealanvendelse.  
 
For 10 af de 24 potentielt egnede områder vurderes det umiddelbart på det foreliggende grundlag, 
at der kan være en risiko for, at opstilling af testmøller på 200-250 m. i området muligvis ikke vil 
kunne gennemføres, fordi støjbelastningen fra møllerne umiddelbart vurderes at ville kunne være 
større end de gældende grænseværdier for området til støjfølsom arealanvendelse. Denne 
foreløbige vurdering er foretaget på baggrund af den skønsmæssige afstand fra det potentielle 
område til sammenhængende bebyggelser, byer eller øvrige registrerede støjfølsomme 
arealanvendelser (f.eks. campingpladser). Dette kan dog først konstateres ved nærmere 
støjberegninger, når møllernes placering inden for området kendes. Afhængig af 
mølleplaceringerne vurderes det for de øvrige områder, at støjbelastningen fra møllerne ikke 
overstiger de gældende grænseværdier for hhv. nabobeboelse og områder til støjfølsom 
arealanvendelse. Dette kan dog også først konstateres ved nærmere beregninger, når møllernes 
præcise placering er fastlagt. 
 
Der findes eksisterende vindmøller i en radius af 5 km for 9 områder samt på selve arealet i 6 
områder. Hvis de eksisterende møller ikke nedtages inden opstilling af testmøllerne, skal de indgå i 
støjberegningerne, og betydningen for, om grænseværdierne for støj kan overholdes, skal 
vurderes.  
 
For at modvirke de negative gener kan der i de enkelte VVM-tilladelser fastsættes retningslinjer i 
form af grænseværdier for skyggekast for at begrænse påvirkningen af nabobeboelser. 
 
Det bemærkes, at høringen af miljøvurderingen og den efterfølgende udarbejdelse af VVM-
redegørelse for de konkrete arealer kan medføre, at nogle arealer må udgå.  
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2. Forord 
Det er regeringens vision at udfase fossile brændsler som kul, olie og gas, og at Danmark på sigt 
skal være fossiluafhængigt. Danmark skal herudover medvirke til at opfylde EU-målet for 
vedvarende energi ved at øge udbygningen, så den vedvarende energi kan dække 30 procent af 
energiforbruget i 2020 (Klima- og Energiministeriet, 2010). De væsentligste vedvarende 
energikilder frem mod 2020 forventes at blive biomasse og vindenergi. 
 
Den globale efterspørgsel efter vindmøller forventes at stige fremover som følge af den øgede 
fokus på global opvarmning, forsyningssikkerhed og økonomisk vækst. Vindmølleindustrien i 
Danmark har i dag en betydelig størrelse, men det må forventes, at den nuværende danske 
førerposition på globalt plan bliver sat under pres i de kommende år.  
 
Der er en tæt sammenhæng mellem adgangen til demonstration, tilstedeværelsen af 
virksomhedernes udviklingsafdelinger og fastholdelsen af stærke produktionsenheder. Er 
mulighederne for demonstration herhjemme ikke gode nok, bliver det vanskeligere at fastholde 
udviklingsafdelingerne i Danmark – og tilsvarende risikerer produktionen i højere grad at blive 
flyttet andre steder hen. 
 
Vindmølleproducenter i Danmark har traditionelt været gode til at udvikle nye og større møller og 
levere møller med en tilstrækkelig høj driftssikkerhed. Udviklingen er samtidig gået fra opstilling af 
enkeltmøller til opstilling af parker – egentlige vindkraftanlæg. Vindmøller er i dag ikke blot blevet 
større, men også langt mere teknologisk komplekse. Den teknologiske udvikling kombineret med 
øget konkurrence og større krav fra kunden medfører ifølge Energistyrelsen et øget fokus på test- 
og demonstrationsfaciliteter herunder afprøvning af nye mølletyper. 
 
Ifølge Energistyrelsen er det dermed afgørende for vindkraftindustrien at have adgang til 
afprøvningsfaciliteter, hvor vindkraftanlægget kan afprøves i samspil med de geofysiske forhold. 
Overordnet er der stor viden om, hvilke laster der påvirker møllen, men der er stadig mange 
uafklarede spørgsmål, når det gælder samspillet og den gensidige påvirkning mellem de forskellige 
dele og komponenter i vindkraftanlægget. 
 
Som en del af aftalen om et nationalt testcenter for vindmøller i Østerild, aftalte det brede flertal i 
Folketinget også, at der skal findes pladser til i alt op til 10 prototypemøller og til mellem fire og otte 
serie 0-vindmøller om året frem til 2020. Det vil sige 40-80 serie 0-møller i alt. Demonstration af 
serie 0-møllen har til formål at afprøve og optimere møllen, inden endelig serieproduktion. Målet er 
at efterprøve den samlede funktionalitet og drift med henblik på at færdiggøre møllen.  
 
Alle berørte borgere har mulighed for at deltage i planlægningsprocessen, både når de 
overordnede retningslinjer fastlægges i kommuneplantillægget, og når der planlægges for de 
konkrete områder i lokalplanen. Der kan kun stilles vindmøller op, hvis de pågældende lodsejere 
ønsker at lægge jord til.  
 
Høringen af nærværende rapport og miljøvurdering er tillige en mulighed for alle berørte 
myndigheder og offentligheden til at deltage i identificeringen af mulige områder til serie 0-møller. 
Forud for miljøvurderingen er gennemført et arbejde, som kan skitseres i følgende hovedfaser:  
 
• Screening af private og offentlige arealer i hele landet uden skelen til deres 

planlægningsmæssige status ud fra mekaniske kriterier, som testpladser til serie 0-møller skal 
opfylde samt inddragelse af arealer foreslået af Vindmølleindustrien og kommunerne – i alt 
197 arealer. 
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• Scoping af 68 potentielt egnede arealer, som opfylder de mekaniske kriterier, og som 
Vindmølleindustrien har vurderet egnede eller måske egnede ud fra vindtekniske krav. I 
scopingprocessen er berørte myndigheder anmodet om bidrag til miljøvurderingen af de 68 
arealer. 

• Offentlig høring af miljøvurdering af 24 potentielt egnede arealer. 
 
På baggrund af høringsbidragene vil der blive udarbejdet en samlet afrapportering med henblik på 
en afvejning mellem de forskellige forhold, som gælder for de 24 arealer, som er vurderet 
potentielt egnede med henblik på at identificere arealer til 40-80 serie 0-møller. Høringen af 
vedlagte miljøvurdering kan medføre, at nogle arealer må udgå. Det forventes, at den endelige 
rapport foreligger i efteråret 2011. Herefter vil de identificerede arealer indgå i den almindelige 
kommunale planlægning, hvor Naturstyrelsen udarbejder VVM-redegørelserne, fordi 
Naturstyrelsen har planlægningskompetencen for vindmøller over 150 m. I denne fase kan 
udarbejdelsen af VVM-redegørelser for de konkrete arealer samt evt. konsekvensvurderinger for 
de arealer, som har nærhed til Natura 2000-områder, ligeledes medføre, at nogle arealer må 
udgå. 
 

 
 
Figur 1: Proces for planlægningsarbejdet for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020 
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3. Indledning 
Det planlagte nationale testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage imødekommer ikke 
fuldt ud vindmølleindustriens behov for pladser til afprøvning af forsøgsmøller i de kommende år.  
Regeringen besluttede derfor at igangsætte et planlægningsarbejde for testmøller frem mod år 
2020, og nedsatte i januar 2010 en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet, 
Forsvarsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Videnskabsministeriet, Justitsministeriet, 
Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet. Risø DTU, Danmarks Naturfredningsforening, 
KL og Vindmølleindustrien indgår som samarbejdspartnere i planlægningsarbejdet for testmøller.  
 
Opgaven for arbejdsgruppen har i første omgang været at identificere mulige områder til op til 10 
prototypemøller på land til dækning af industriens behov. Ud over testpladser til prototypemøller, 
har arbejdsgruppen til opgave at identificere mulige områder til 4-8 testpladser om året frem mod 
2020 til serie 0-møller. Nærværende rapport omhandler planlægningsarbejdet for testpladser til 
serie 0-møller. 
 
Landets kommuner blev i januar 2010 opfordret til at fremsende forslag til mulige arealer, hvor der 
ville kunne placeres testvindmøller. Kommunerne indsendte 20 forslag til arealer, som har indgået i 
det videre arbejde på lige fod med en række andre arealer. 
 
Vindmølleindustrien og Risø DTU er undervejs blevet bedt om at kvalitetssikre grundlaget for 
arbejdet, herunder behovet for de forskellige typer af forsøgsvindmøller, ligesom 
Vindmølleindustrien har sikret, at de tekniske krav til arealerne er opfyldt. 
 
Planlægningsarbejdet for placering af testmøller frem mod 2020 er en del af regeringens politiske 
aftale med S, DF og SF om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild. Aftaleparterne er 
enige om, at etablering af et nationalt testcenter i Østerild skal ses som en del af en fremadrettet 
helhedsløsning for placering af testmølle-pladser frem mod 2020. 
 
Aftaleparterne har aftalt, at den videre proces sker i et samarbejde, som sikrer politisk balance og 
inddragelse af KL, Danmarks Naturfredningsforening, Risø DTU og Vindmølleindustrien i en 
helhedsløsning for testpladser frem mod 2020 og har lagt en tidsplan for udpegningen af konkrete 
arealer til testpladser. Forligsparterne lægger til grund, at den efterfølgende planlægning skal følge 
de almindelige principper i den kommunale planlægning. 

3.1 Rapportens opbygning 
Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i kommissoriet samt de kriterier og behov, som 
Vindmølleindustrien har opstillet for serie 0-møller, jf. afsnit 4. 
 
I afsnit 5 beskrives den proces, som har ligget til grund for identificeringen af mulige områder til 
serie 0-møller, herunder en oversigt over hvert af de mulige områder, samt et skema over 
alternative områder, der er vurderet ikke egnede. 
 
Afsnit 6-9 indeholder en beskrivelse af forhold, som vil indgå i den videre planlægningsproces, 
herunder, herunder en beskrivelse af de almindelige principper for den kommunale planlægning, 
som skal sikre opstilling af serie 0-møller på arealerne i afsnit 9. 
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4. Definition af serie 0-møller og kriterier for møllerne 
Vindmølleindustrien har oplyst, at testmøller er vindmøller, der opstilles med henblik på at udvikle 
nye vindmølletyper eller til undersøgelse af forhold, der kan forbedre vindmøllers udnyttelse af 
vindens energi. Der kan være tale om prototyper, som er de første eksemplarer af en ny mølle, 
serie 0-møller, der er møller fra den første produktionsserie, møller til demonstration, der opstilles 
med henblik på indsamling af f.eks. driftserfaringer, eller møller, der opstilles i forbindelse med 
forskningsprojekter. 
 
I dette kapitel beskrives kriterier og behov for testområder til serie 0-møller, og der ses i det 
følgende derfor bort fra de eventuelle specielle krav, som prototypemøller eller andre mølletyper 
kan stille. 
 
Det skal bemærkes, at hele afsnit 4 bygger på oplysninger fra Vindmølleindustrien.  

4.1 Serie 0-møller 
0-serien er den første, mindre produktionsserie af en ny mølletype. Det vil sige, at en prototype af 
mølletypen tidligere er blevet testet. Efter den første test bliver der produceret 5-10 serie 0-møller, 
som opstilles på kommercielle vilkår ofte i samarbejde med en kunde, der kan have interesse i 
udviklingen af den nye mølletype. Derefter skal serie 0-møllerne yderligere testes og optimeres 
teknisk. 

4.2 Hvad afprøves? 
Demonstration af serie 0-møllen har til formål at afprøve og optimere møllen inden endelig 
serieproduktion. Målet er at efterprøve den samlede funktionalitet og drift med henblik på at 
færdiggøre møllen. Demonstration af serie 0-møllen giver samtidig opstilleren mulighed for at opnå 
praktisk erfaring med mølletypen, inden der i andre projekter opstilles et større antal af den nye 
vindmølletype. 
 
Formålet med serie 0-møllerne er bl.a., at de skal køre parallelt med møllerne i et givet 
kommercielt projekt blot med et par års forspring. Det er derfor væsentligt, at de eksisterer i hele 
parkens levetid, så det er muligt at få et billede af de komplikationer, der opstår over tid – gerne før 
de forekommer i en større park. Møllernes levetid vil normalt være ca. 20 år, og udskiftning af 
møllerne på serie 0-områder vil derfor ikke være normalt forekommende. Mere almindeligt vil det 
være, at komponenter udskiftes. Herudover vil det være relevant at kunne foretage eventuelle 
forbedringer/justeringer af både hardware og software på land på enkeltmøllen, inden det skal ske i  
storskala i en møllepark. Uddannelse og træning kan også blive gennemført på en serie 0-mølle. 

4.3 Beskrivelse af egnede landområder 
Serie 0-møller kan opstilles i landskaber med såvel lavere som højere ruhed, det vil sige en 
gnidningsmodstand, som vinden skal passere, inden den rammer møllen. Skov og bygninger giver 
en meget høj ruhed, mens hav giver en meget lav ruhed1. Ideelle landskaber til serie 0-møller kan 
eksempelvis være kystnære landområder med gode adgangsforhold. 
 
Da der primært afprøves samlet funktionalitet og drift på serie 0-møller, er der ikke krav til et 
velkendt og veldefineret vindfelt foran møllen, som det er tilfældet for prototypemøller. Det vil dog 
som inden for almindelig planlægning blive vurderet, om der er væsentlige hindringer i landskabet, 
som vil påvirke møllen. Det kan eksempelvis være opstilling af andre møller.    
                                                 
1 se definition af ruhedsklasse på http://guidedtour.windpower.org/da/stat/unitsw.htm#roughness 
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4.4 Vindforhold 
Der skal minimum være en middelvind på 7,5 m/s i 100 meters højde. Det er hensigtsmæssigt med 
en kraftig vind for at få store belastninger på møllen, herunder også områder med en middelvind 
på 9-9,5 m/s.  

4.5 Adgangsforhold 
Serie 0-møller testes ifølge Vindmølleindustrien som hovedregel på land. Møllen som helhed 
testes på land af hensyn til behovet for at kunne foretage forbedringer og justeringer m.v. på 
møllen, hvor der er gode adgangsforhold, som beskrevet i kriterierne, bilag 2. 

4.6 Indretning af testområde 
Et område til serie 0-møller vil som udgangspunkt være indrettet som et almindeligt 
produktionsmølleområde bortset fra, at der på nogle områder kan være forskellige mølletyper og 
møllehøjder. På områder til serie 0-møller kan der være en sammensætning af forskellige 
mølletyper og højder. Da serie 0-møller er over 150 m høje, skal de jf. BL 3-10 pkt. 8.4 afmærkes 
med højintensivt lys på højeste sted. Det vil ske ved hjælp af en mast i umiddelbar nærhed af 
møllen, da der ikke er andre tekniske løsninger til rådighed i Danmark i dag. 
 
Højden på serie 0-møller følger udviklingen i protypernes højde ned nogle års forsinkelse. I 
begyndelsen af perioden frem mod 2020 forventer Vindmølleindustrien møller med en totalhøjde 
fra 150 til 200 meter. I den senere del af perioden forventer Vindmølleindustrien, at serie 0-
møllerne vil blive op mod 250 meter.  
 
I områder til serie 0-møller kan der være en sammensætning af forskellige mølletyper og højder. 

4.7 Arealkrav 
Arealstørrelsen er afhængig af antal møllepladser pr. område. Der søges efter mulige områder, 
som kan rumme opstilling af minimum 2 serie 0-møller. Arealkravet er for 2 serie 0-møller minimum 
54 ha. 
 
Ved flere møller pr. område bør der være mindst 3-5 * rotordiameter mellem møllerne afhængig af 
områdets orientering i forhold til fremherskende vindretning. Hvis serie 0-møllerne opstilles 
vinkelret mod fremherskende vindreting, skal der være 3 * rotordiameter mellem møllerne. Hvis 
serie 0-møllerne opstilles på flere rækker eller i et område, hvor orienteringen ikke muliggør en 
opstilling vinkelret mod fremherskende vindretning, skal der være 5 * rotordiameter mellem 
møllerne.  
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5. Beskrivelse af planlægningsarbejdet med at identificere 
mulige områder til serie 0-møller 

5.1 Processen frem til identificering af 24 mulige områder til serie 0-
møller 
Identificeringen af mulige arealer til serie 0-møller er foregået på grundlag af en tretrins-proces, 
hvor: 
 
Første trin har været at screene private og offentlige arealer i hele landet uden skelen til deres 
planstatus eller anvendelse for potentielt egnede arealer til opstilling af serie 0-møller ud fra en 
række mekaniske kriterier, som testpladser til serie 0-møller skal leve op til. Kriterierne omfatter 
dels tekniske krav til arealets størrelse og vindhastigheden, dels beskyttelseshensyn til fredninger, 
fredskov og Natura 2000-områder samt afstand til naboer. I alt indgik 197 arealer i screeningen, 
herunder forslag til arealer fra kommuner og Vindmølleindustrien, ud fra følgende mekaniske 
kriterier: 

• En middelvind på min. 7,5 m/s  
• Plads til minimum 2 vindmøller (dvs. en arealstørrelse på min. 54 hektar) på op til 200-250 

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

med totalhøjde på 250 meter.  
• Beliggenhed uden Natura 2000-områder  
• Beliggenhed uden for fredede områder 
• Beliggenhed uden for fredskov 

 
Screeningen viste, at en række arealer ikke levede op til de mekaniske kriterier.  
 
Andet trin bestod af en yderligere indsnævring i antallet af egnede arealer til serie 0-møller på 
baggrund af Vindmølleindustriens vurdering af arealerne ud fra vindtekniske krav samt fravalg af 
arealer ud fra nye oplysninger, f.eks. om arealreservation til havneformål jf. Overfredningsnævnets 
kendelse eller til Femern Bælt-forbindelsen. Dermed fremkom 68 arealer.  
 

 Tabel 2 Antal arealer  

 Bruttoliste  197  

 - Udgår pga. afstandskrav til eksisterende beboelse, for lav vind mm. 14  

 - Udgår pga. naturinteresser (Natura 2000-områder, fredninger, fredskov) 80  

 - Udgår pga. andre tekniske kriterier (Vindmølleindustriens vurdering) 21  

 - Udgår pga. nye oplysninger fra arbejdet med testpladser til prototypemøller, f.eks. 
naturgenopretningsprojekt og inden for indflyvningszone til lufthavn 11 

 

 - Dubletter (ID-nr. 16/63, 19/58 og 44/55) 3  

 Antal frasorterede arealer   129  
Tabel 2: skitsering af processen fra 197 til 68 potentielt egnede arealer  
 
Tredje trin har bestået af en miljøvurdering af de 68 potentielle arealer, jævnfør reglerne i 
bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
Miljøvurderingen har til formål at skaffe et overblik over de overordnede natur- og 
miljøpåvirkninger, som testpladserne kan få på nationalt plan.  
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Miljøvurderingen, der blev indledt med en høring af de berørte kommuner og myndigheder, som 
blev bedt om at vurdere, om der var forhold på de 68 arealer, som burde indgå i miljøvurderingen 
jf. miljøvurderingslovens § 7, stk. 4 om berørte myndigheder (scoping). På baggrund af disse 
oplysninger blev en række arealer udvalgt til besigtigelse af Naturstyrelsen og berørte kommuner. 
24 af de i alt 68 arealer, som indgik i miljøvurderingen er vurderet potentielt egnede til opstilling af 
serie 0-møller. De resterende 44 arealer er vurderet ikke egnede.   
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5.2 Samlet vurdering af arealerne   
På baggrund af oplysningerne om hvert enkelt areal indsamlet dels som led i scopingen, dels ved 
en konkret besigtigelse af i alt 14 arealer, er der foretaget en samlet vurdering af arealerne. For 
hvert areal er der udarbejdet et oversigtsskema, hvoraf det fremgår:  

1) hvilke forhold, som er blevet undersøgt i miljøvurderingen,  
2) hvilke bemærkninger, berørte myndigheder har fremført 
3) Vindmølleindustriens vurdering 
4) Den samlede vurdering af arealets egnethed     

 
Skemaet er vedlagt som miljøvurderingens bilag I.  
 
Potentielt egnede arealer 
I alt er 24 områder på miljøvurderingens foreliggende grundlag vurderet potentielt egnede.  
 
Tabel 3 viser en oversigt over de mulige områder, deres størrelse ved opstilling af møller på hhv. 
200 og 250 m. samt antallet af møller (minimum og maksimum). De 24 mulige arealer kan hver 
som minimum rumme opstilling af 2 møller. For 10 af områderne gælder, at der kan stå enten 
møller på 200 m eller møller på 250 m. En mekanisk GIS-opstilling, som Naturstyrelsen har 
gennemført henblik på at finde plads til så mange møller som muligt inden for områdets 
afgrænsning, viser, at ved opstilling af så store møller som muligt, vil det være muligt at opstille i 
alt:  

• 20- 44 møller på 250 m i 10 mulige områder samt 
• 28-73 møller på 200 m. i 14 mulige områder 
• dvs. i alt min. 48 møller og maks. 117 møller på 200-250 m. i 24 mulige områder. 

 
Ved opstilling af så mange møller som muligt vil det alternativt være muligt at opstille 48-185 
møller på 200 m i 24 områder.  
 
I den mekaniske GIS-opstilling er der taget udgangspunkt i kravene til arealer til serie 0-møller, jf. 
afsnit 4.7. Der er ikke taget hensyn til en mølleopstilling uden for f.eks. bygge- og 
beskyttelseslinjer, eller øvrige forbehold vedrørende vindmølleopstillingen, som gennemgået for 
hvert område i miljøvurderingens kapitel 7. Der er heller ikke taget hensyn til opstilling af 
målemaster, hvis placering der vil blive taget stilling til i de konkrete projekter, herunder om 
målemasterne vil kunne opstilles uden for de identificerede områder, ligesom der ikke er taget 
hensyn til afstand til eksisterende vindmølleparker. 
 
Vindmølleindustrien har udtrykt behov for testpladser til i alt 40-80 serie 0-møller frem til 2020. 
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Oversigt over områdernes størrelse i ha ved opstilling af møller på hhv. 200 og 250 m samt antallet af møller 

ID/Kommune Antal ha v. møller 
på 200/250 m 

Antal møller på 200 m, hhv. 
minimum og maksimum 

 

Antal møller på 250 m, hhv. 
minimum og maksimum

ID-nr. 40 Nordjyllandsværket, Aalborg 

Kommune    
167/98 2-6 2-3 

ID-nr. 65 Lundsmark – syd, Esbjerg/Tønder 

Kommune 
316/175 2-9 2-4 

ID-nr. 66 Lundsmark – nord, Esbjerg 

Kommune 
185/0 2-7  

ID-nr. 67 Ribe Øst, Esbjerg Kommune 96/0 2-4  

ID-nr. 102: Syd for Store Darum, Esbjerg 

Kommune 
104/0 2-4  

ID-nr. 181 Sydøst for Gredstedbro, Esbjerg 

Kommune 
98/0 2-5  

ID-nr. 53 Gårdbo Sø, 

Frederikshavn/Hjørring Kommune  
214/98 2-7 2-3 

ID-nr. 90: Vest for Vrensted, 

Hjørring/Jammerbugt Kommune  
295/50 2-13 2-3 

ID-nr. 128 Store Vildmose, Jammerbugt 

Kommune  

154/75 2-6 2-3 

ID-nr. 145 Nordøst for Biersted (Store 

Vildmose), Jammerbugt Kommune 

849/564 2-23 2-11 

ID-nr. 155 Sandmosen, Jammerbugt 

Kommune 

285/138 2-10 2-5 

ID-nr. 162 Lundergård Mose, Jammerbugt 

Kommune 

198/0 2-9  

ID-nr. 108: Stavkær, Holstebro Kommune  99/0 2-4  

ID-nr. 111: Nøjsomhed Odde, Lolland 

Kommune   

71/0 2-3  

ID-nr. 192 Vest for Helberskov, 

Mariagerfjord Kommune  

90/0 2-4  

ID-nr. 57 Præsthøj, Ringkøbing-Skjern 

Kommune  

204/85 2-9 2-3 

ID-nr. 164 Nørhede Plantage, Ringkøbing-

Skjern Kommune 

138/0 2-5  

ID-nr. 95: Vest for Sønder Bork, 

Ringkøbing-Skjern/Varde Kommuner  

161/0 2-6  

ID-nr. 161 Gasse Hede, Tønder Kommune 159/0 2-8  

ID-nr. 197 Tandkær, Tønder Kommune  86/0 2-4  

ID-nr. 75: Sejersbæk, Tønder Kommune 308/83 2-11 2-3 

ID-nr. 16 Øst for Tolstrup, 

Vesthimmerlands/Aalborg Kommune  

935/624 2-18 2-6 

ID-nr. 68 Nybro, Varde Kommune 160/0 2-7  
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ID-nr. 157 Barmose, Vordingborg 
Kommune   

62/0 2-3  

Møller i alt  48-185 18-44 
Tabel 3: Oversigt over områdernes størrelse i ha ved opstilling af møller på hhv. 200 og 250 m samt antallet 
af møller 
 
For alle 24 områder, der foreløbigt er vurderet som potentielt egnede, gælder, at en række forhold 
vil skulle undersøges nærmere i de mere detaljerede VVM-redegørelser eller i 
konsekvensvurderinger, der skal dokumentere, at der ikke sker skade på Natura 2000-områder.  
For mange af de 24 områder, vil en vurdering af forholdet til f.eks. Natura 2000-lovgivningen samt 
af overholdelse af støjkrav være særlige opmærksomhedspunkter. Disse forhold kan blandt andre 
forhold medføre, at arealerne eller dele heraf ikke vil kunne betegnes som egnede.  
 
For samtlige 24 potentielt egnede områder, hvoraf mange er karakteriseret ved flade, godt 
vindeksponerede og bebyggelsestomme arealer, vil møllerne få en markant visuel påvirkning af 
landskabsforholdene. Det vurderes dog, at arealerne skalamæssigt kan rumme opstilling af de 
store møller på grund af det langstrakte og flade terræn med store arealenheder og landskabsrum.  
 
18 af de 24 mulige områder er kendetegnet ved på forhånd at være påvirket af eksisterende 
vindmøller. Det kan evt. være en fordel at opstille testmøller i tekniske landskaber for til gengæld at 
friholde andre landskaber, som er mere uberørte af tekniske anlæg. For mange af disse områder 
er der tale om ældre vindmøller i omgivelserne, som er lokalplanlagt senest i år 1999. Der kan i 
princippet godt gå adskillige år fra lokalplanens vedtagelse til opstillingen af møllerne. En sanering 
af nogle af områderne ved at nedtage produktionsmøllerne, når de er udtjente, for til gengæld at 
samle den tekniske påvirkning fra få, store testmøller, er en mulighed.   
 
De 24 områder er alle vurderet mere egnede end de øvrige arealer, som er indgået i 
miljøvurderingen, og herunder har landskabets robusthed været en faktor i den samlede vurdering. 
Der er ikke gennemført visualiseringer af de enkelte arealer, da den endelige stillingtagen til, om 
områderne kan anvendes til serie 0-møller, forudsætter en VVM-redegørelse for et konkret projekt, 
herunder en nøjere vurdering af møllernes landskabelige påvirkning og af de miljømæssige 
konsekvenser i øvrigt, jf. afsnit 6. 
 
Det er en forudsætning, at eksisterende vindmøller, som ligger inden for 6 mulige områder, vil 
forsvinde i takt med, at vindmøllerne bliver udfaset over den kommende 10 års periode frem mod 
2020. 
 



 20

Ikke-egnede arealer 
 
I alt er 44 arealer vurderet ikke egnede til opstilling af serie 0-møller.  
Forhold, som vurderes at gøre et areal 

uegnet   

I alt 44 arealer 

Eksisterende vindmølleplaner ID-nr. 34 Øst for Løgstør, Aalborg Kommune  

ID-nr. 134 Rebsenge/Kanalbro, Brønderslev/Aalborg Kommune 

ID-nr. 179 Donskær, Holstebro Kommune 

ID-nr. 26 Sydvest for Fjerritslev, Jammerbugt Kommune   

ID-nr. 94: Store Vejlø Skov, Lolland Kommune 

ID-nr. 121: Syd for Nakskov, Lolland Kommune  

ID-nr. 214 Syd for Alminde, Lolland Kommune  

ID-nr. 138 v/ Bjerre, Randers Kommune 

ID-nr. 77: Øst for Skast, Tønder Kommune  

ID-nr. 79: Øst for Hjerpsted  

ID-nr. 166 v/ Drengsted/Lovdrup, Tønder Kommune 

ID-nr. 171 Vester Terp Fælled, Tønder Kommune 

ID-nr. 202 syd for Arrild, Tønder Kommune  

ID-nr. 212 Syd for Frifelt, Tønder Kommuner  

ID-nr. 213 Vester Gasse, Tønder Kommune 

ID-nr. 169 Køng Mose, Vordingborg Kommune 

Uforenelig med Forsvarets aktiviteter ID-nr. 59 Vest for Borris skydeterræn, Ringkøbing-Skjern Kommune  

Uforenelig med eksisterende lokalplaner ID-nr. 103, Vest for Marielyst sommerhusområde, Guldborgsund, (lokalforslag for 

campingplads og mini zoo fra marts 2011) 

ID-nr. 149 Ulfborg Plantage, Holstebro Kommune (lokalplan for Statens AMU-center 

”Ulfborg Kjærgaard” fra 1992) 

ID-nr. 135 Brakø Skov, Horsens Kommune (lokalplan for golfbane fra 2006) 

I konflikt med indflyvningsplan til 

lufthavn 

ID-nr. 123: Nordøst for Stauning, Ringkøbing-Skjern Kommune (I konflikt med 

indflyvningsplan til Stauning Lufthavn) 

ID-nr. 209 Nordvest for Højslev Stationsby, Skive Kommune, (i konflikt med 

indflyvningsplan til Skive Lufthavn)     

ID-nr. 165 Brandsbøl Skov, Sønderborg Kommune (i konflikt med indflyvningsplan til 

Sønderborg Lufthavn)     

ID-nr. 45 Vigsø, Thisted Kommune (i konflikt med indflyvningsplan til Thisted Lufthavn)    

ID-nr. 99: Nordøst for Hillerslev, Thisted Kommune (i konflikt med indflyvningsplan til 

Thisted Lufthavn)     
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Natur- og landskabsforhold samt 

rekreativ anvendelse 

 

Naturforhold: f.eks. en overvejende del af 

arealet er berørt af bygge- og 

beskyttelseslinjer, arealet er beliggende 

mellem 2 Natura 2000-områder mv.  

 

Landskabsforhold: Opstilling af serie 0-

møller vil være i konflikt med indsyn til Ribe 

Domkirke  

 

Rekreativ anvendelse: regionale/nationale 

rekreative interesser i området, 

turistdestination,  

 

Vindmølleindustrien vurderer realisering 

tvivlsom ud fra naturforhold eller rekreative 

interesser. 

 

Arealerne er besigtiget, hvis den berørte 

kommune har haft bemærkninger til 

landskab eller hvis der i øvrigt har været 

behov for at vurdere påvirkninger af 

omgivelserne. 

ID-nr. 175, Storeng, Esbjerg Kommune, 114 ha, (Indsyn til Ribe Domkirke), er besigtiget. 

Vindmølleindustrien finder realisering tvivlsom grundet nærhed til Ribe by.  

ID-nr. 109 Jerup Strand, Frederikshavn (Lille område mellem 2 Natura 2000-områder, 

omfattet af strandbeskyttelseslinje, sammenfald med beskyttede sten- og jorddiger samt 

helt dække af beskyttet natur. Rammeområde for planlagt sommerhusområde.  

Vindmølleindustrien vurderer realisering tvivlsom, da der er tale om et mindre areal mell. 

2 større sommerhusområder) 

ID-nr. 133 Hosby, Hedensted Kommune (Område næsten helt omfattet af 

strandbeskyttelseslinje, beliggenhed mellem 2 sommerhusområder, sammenfald med 

beskyttede sten- og jorddiger samt beskyttede naturarealer, åbeskyttelseslinje samt 

skovbyggelinje). Vindmølleindustrien bemærker: Lille område, bør vurderes nærmere. 

ID-nr. 184 Præstbjerg, Herning Kommune (fredet rundhøj centralt i området, § 3-

beskyttet natur, skovbyggelinje) 

ID-nr. 159 Stråsø Plantage, Holstebro Kommune (Området er helt dækket af beskyttet 

natur, lysning i skov samt nærhed til Natura 2000-område. Vindmølleindustrien vurderer 

realisering særdeles tvivlsom, da området er omkranset af skov) 

ID-nr. 193 Syd for Odde, Mariagerfjord Kommune (Lille område helt omfattet af 

skovbyggelinje og strandbeskyttelseslinje, grænser direkte op til Natura 2000-område 

samt stor nærhed til sommerhusområde). Vindmølleindustrien bemærker: Lille område, 

en tredjedel omfattet af strandbeskyttese. 

ID-nr. 174 Sønder Klitsø, Norddjurs Kommune (skovbyggelinje, strandbeskyttelseslinje, 

Grenaa Strand Feriekolonier) 

ID-nr. 56 Galgebjerge, Ringkøbing-Skjern Kommune/Varde (Vindmølleindustrien 

vurderer arealet ikke egnet, da det grænser helt op til skov) 

ID-nr. 124: Sydøst for Rejsby, Tønder Kommune (Opfylder ikke minimumskrav til 

arealstørrelse, når det beskæres i forhold til fredskov) 

ID-nr. 127: Alslev Mose og Kongens Mose, Tønder Kommune, 113/163 ha (Området 

grænser direkte op til Draved Skov og Kongens Mose, som hører til blandt kommunes 

største naturperler, naturgenopretningsprojekt for EU-midler) er besigtiget . 

Vindmølleindustrien bemærker: Nærhed til naturområde bør vurderes nærmere.  

ID-nr. 142 Birkelev Plantage, Tønder Kommune (området ligger midt i større 
sammenhængende naturområde af primært skov og § 3 områder). 
Vindmølleindustrien bemærker: Arealet delvist beliggende i skov, finder realisering 
særdeles tvivlsom. 
ID-nr. 143 Røgel Hede, Tønder Kommune (Grænser direkte op til Natura 2000-område 

mod syd, fredskov mod nord, skovbyggelinje, § 3-beskyttet natur, EU-life-

projektansøgning for Sølvsted Mose sammenfaldende med områdets sydlige del). 

Vindmølleindustrien bemærker: Funderingsforhold bør undersøges nærmere. 

Arealer, der allerede er identificeret til 

prototypemøller  

ID-nr. 24 Syd for Brovst, Jammerbugt Kommune 

ID-nr. 19 Ganer Enge, Ringkøbing-Skjern Kommune 

ID-nr. 100: Nordvest for Lem, Ringkøbing-Skjern Kommune 

ID-nr. 107: Velling Mærsk vindmøllepark, Ringkøbing-Skjern Kommune 

ID-nr. 80: Syd for Skærbæk, Tønder Kommune 

ID-nr. 116: Møgeltønder Kog, Tønder Kommune  

ID-nr. 69: Ullerup, Vesthimmerlands/Jammerbugt Kommune 
Tabel 4: Oversigt over alternative arealer og årsagen til frasortering 
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5.4 Danmarkskort over de 24 potentielt egnede arealer til serie 0-møller 
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Aalborg Kommune 

Område 40 Nordjyllandsværket, Aalborg Kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-3 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 250 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 600-1000 meter for møller op til 250 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til strandbeskyttelseslinje, åbeskyttelseslinje, de beskyttede 
søer samt sten- og jorddiger.  

• Den visuelle påvirkning af kirker og deres omgivelser inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Forholdet til eksisterende møller inden for området samt i omgivelserne. 
• Særlige vilkår i samarbejde med Trafikstyrelsen, da testområdet ligger i yderkanten af, herunder tæt 

ved eller under indflyvningsplanen for Aalborg Lufthavn.  
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Esbjerg Kommune 

Område 65 Lundsmark – syd, Esbjerg/Tønder kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-4 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 250 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 600-1000 meter for møller op til 250 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det nærliggende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til åbeskyttelseslinje, skovbyggelinje samt de beskyttede 
mose- og engarealer samt vandløb og søer.  

• Den visuelle påvirkning af kirker og deres omgivelser samt af de to fredede gravhøje nord for 
området inden for 28 gange vindmøllens højde. 

• Forholdet til eksisterende møller inden for området samt i omgivelserne. 
• Statslige vejinteresser i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindelse 

Tønder-Esbjerg (Rute11). 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Område 66 Lundsmark – nord, Esbjerg Kommune   

 
 
I området kan opsættes 2-7 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 200 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til skovbyggelinje samt de beskyttede mose- og hedearealer 
samt vandløb og søer.  

• Opstilling af møller i et lavbundsareal, som potentielt kan naturgenoprettes. 
• Den visuelle påvirkning af kirker og deres omgivelser inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Den visuelle påvirkning af omgivende værdifulde landskaber. 
• Forholdet til eksisterende møller i omgivelserne. 
• Statslige vejinteresser i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindelse 

Tønder-Esbjerg (Rute11). 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Område 67 Ribe Øst, Esbjerg Kommune   

 
 
I området kan opsættes 2-4 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 200 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det nærliggende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til skovbyggelinje samt de beskyttede søer og vandløb samt 
mose- og engarealer.   

• Opstilling af møller i et lavbundsareal, som potentielt kan naturgenoprettes. 
• Den visuelle påvirkning af kirker og deres omgivelser inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Den visuelle påvirkning af samt nærheden generelt til Ribe. 
• Forholdet til eksisterende møller i omgivelserne. 
• Statslige vejinteresser i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindelse 

Tønder-Esbjerg (Rute11). 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Område 102 Syd for Store Darum, Esbjerg Kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-4 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 200 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det tilgrænsende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til åbeskyttelseslinje, de beskyttede søer samt mose- og 
engarealer.   

• Opstilling af møller i et lavbundsareal, som potentielt kan naturgenoprettes. 
• Den visuelle påvirkning af kirker og deres omgivelser samt af arealfredningen af bopladsrester på 

"Herredsbjerget" inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Den visuelle påvirkning af det flade marsklandskab. 
• Forholdet til eksisterende møller i omgivelserne. 
• Statslige vejinteresser i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindelse 

Tønder-Esbjerg (Rute11). 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Område 181 Sydøst for Grestedbro, Esbjerg kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-5 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 200 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det nærliggende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til skovbyggelinje, den beskyttede sø og engarealer.   
• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Forholdet til eksisterende møller i omgivelserne. 
• Statslige vejinteresser i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindelse 

Tønder-Esbjerg (Rute11). 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Frederikshavn Kommune 

Område 53 Gårdbo Sø, Frederikshavn/Hjørring Kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-3 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 250 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 600-1000 meter for møller op til 250 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det nærliggende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til de beskyttede eng- og mosearealer.   
• Potentielt naturgenopretningsområde med mulighed for genskabelse af Gårdbo Sø 
• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Påvirkning af et særligt værdifuldt kulturmiljø med Gaardbogård (nyere herregård), landvinding 

(tørlægning af Gaardbo Sø bl.a. med etablering af dræningskanaler, diger og pumpehus) og 
plantage.  

• Landskabelig påvirkning af den tørlagte søbund med store vidder og uhindret udsyn 
• Forholdet til eksisterende møller i omgivelserne. 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  



 32

Holstebro Kommune 

Område 108, Stavkær, Holstebro Kommune  

 
 
I området kan opsættes 2-4 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 200 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det tilgrænsende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til det beskyttede vandløb og mosearealer.  
• Opstilling af møller i et lavbundsareal, som potentielt kan naturgenoprettes. 
• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Nærhed til rekreative interesser (Herregården Pallisbjerg m. bl.a. ferielejligheder og 

sommerhusområde) i de nære omgivelser. 
• Den visuelle påvirkning af landskabet, som i de nære omgivelser på forhånd er uforstyrret af 

tekniske anlæg.  
• Forholdet til eksisterende møller i omgivelserne. 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Hjørring Kommune 

Område 90, Vest for Vrensted, Hjørring/Jammerbugt Kommune  

 
 
I området kan opsættes 2-3 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 250 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 600-1000 meter for møller op til 250 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til skovbyggelinje og de beskyttede vandløb og søer samt eng- 
og mosearealer.   

• Potentielt naturgenopretningsområde med mulighed for genslyngning af vandløb samt genskabelse 
af Ingstrup Sø 

• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Visuel påvirkning af Børglum Kloster, som ligger ca. 5,5 nordøst for området 
• Den visuelle påvirkning af landskabet, som i de nære omgivelser på forhånd er uforstyrret af 

tekniske anlæg.  
• Nærmere støjberegninger, herunder i forhold til sommerhusområde ved Løkken, når der evt. 

foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Jammerbugt Kommune 

Område 128: Store Vildmose, Jammerbugt Kommune  

 
 
I området kan opsættes 2-3 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 250 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 600-1000 meter for møller op til 250 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det tilgrænsende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje og de beskyttede vandløb 
og søer.   

• Aktuel vådområde-projektide for Ryå til opfølgning af de statslige vandplaner fra kommunen. 
• Den visuelle påvirkning af Store Vildmose, som er uforstyrret af tekniske anlæg.  
• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Forholdet til eksisterende møller i omgivelserne. 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Område 145, Nordøst for Biersted, Jammerbugt Kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-11 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 250 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 600-1000 meter for møller op til 250 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det nærliggende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til skovbyggelinje og de beskyttede vandløb og søer samt eng- 
og mosearealer.   

• Den visuelle påvirkning af Store Vildmose, som er uforstyrret af tekniske anlæg, samt af områdets 
kulturhistoriske fortælling.  

• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Forholdet til eksisterende møller i omgivelserne. 
• Nærhed til indflyvningsplan for Flyvestation Aalborg.  
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Område 155, Sandmosen, Jammerbugt Kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-5 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 250 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 600-1000 meter for møller op til 250 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til skovbyggelinje og de beskyttede sø-, mose-, strandeng- og 
hedearealer samt vandløb.    

• Indpasningen af møller i et område, som er domineret af beskyttede naturarealer. 
• Den visuelle påvirkning af landskabet, som i de nære omgivelser er uforstyrret af tekniske anlæg.  
• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Forholdet til eksisterende møller i omgivelserne. 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Område 162 Lundergård Mose, Jammerbugt Kommune   

 
 
I området kan opsættes 2-9 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 200 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til skovbyggelinje og de beskyttede sø-, mose-, hede- og 
engarealer samt vandløb og beskyttede sten- og jorddiger.    

• Indpasningen af møller i et område, som er domineret af beskyttede naturarealer. 
• Den visuelle påvirkning af landskabet, som på forhånd er uforstyrret af tekniske anlæg.  
• Indpasning af møller i et område, som på forhånd er domineret af rekreative anvendelser 
• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Nærmere støjberegninger, herunder i forhold til sommerhusområde ved Rødhus, når der evt. 

foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Lolland Kommune 

Område 111, Nøjsomhed Odde, Lolland Kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-3 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 200 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til strandbeskyttelseslinje og de beskyttede søer og strandeng.    
• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Forholdet til eksisterende møller i området og i omgivelserne. 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Mariagerfjord Kommune  

Område 192 Vest for Helberskov, Mariagerfjord Kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-4 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 200 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som de tilgrænsende 
Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til skovbyggelinje og beskyttet vandløb.    
• Den visuelle påvirkning af landskabet, som på forhånd er uforstyrret af tekniske anlæg.    
• Indpasning af møller i forhold til nærheden til den rekreative anvendelse af kyststrækningen ud mod 

Aalborg Bugt. 
• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Fastsættelse af særlige vilkår i samarbejde med Trafikstyrelsen, da testområdet ligger i yderkanten 

af, herunder tæt ved eller under indflyvningsplanen for flyveplads.  
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Ringkøbing-Skjern Kommune 

Område 57 Præsthøj, Ringkøbing-Skjern Kommune  

 
 
I området kan opsættes 2-3 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 250 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 600-1000 meter for møller op til 250 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det tilgrænsende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til skovbyggelinje og de beskyttede sø-, mose- og hedearealer 
samt vandløb.  

• Betydningen i forhold til Nationalpark Skjern Å.     
• Visuel påvirkning af Lønborg Hede. 
• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Forhold til lokalplanlagt vindmøllepark i området samt eksisterende vindmøller i omgivelserne. 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Område 95, Vest for Sønder Bork, Ringkøbing-Skjern/ Varde kommuner 

 
 
I området kan opsættes 2-6 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 200 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det nærliggende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til åbeskyttelseslinje og de beskyttede sø-, mose- og 
engarealer samt vandløb.    

• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Forhold til eksisterende vindmøller i området samt i omgivelserne. 
• Nærmere støjberegninger, herunder i forhold til sommerhusområder, når der evt. foreligger et 

konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Område 164, Nørhede Plantage, Ringkøbing-Skjern Kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-5 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 200 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til skovbyggelinje og de beskyttede hede- mose- og engarealer 
samt vandløb.    

• Den visuelle påvirkning af kirker samt af gravhøje både inden for området og i omgivelserne inden 
for 28 gange vindmøllens højde samt påvirkning af fredede fortidsminder inden for området. 

• Forhold til eksisterende vindmøller i omgivelserne. 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Tønder Kommune 

Område 75 Sejersbæk, Tønder Kommune   

 
 
I området kan opsættes 2-3 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 250 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 600-1000 meter for møller op til 250 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det nærliggende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til åbeskyttelseslinje og de beskyttede vandløb.  
• Opstilling af møller i et lavbundsareal, som potentielt kan naturgenoprettes. 
• Møllernes påvirkning af opfattelsen af kulturlandskabets strukturer i den flade marsk.  
• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Den visuelle påvirkning af en række værdifulde kulturmiljøer. 
• Forhold til eksisterende vindmøller i omgivelserne. 
• Området er omfattet af Lov om det fremskudte dige for Tønder Marsk. 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Område 161, Gasse Hede, Tønder Kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-8 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 200 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det nærliggende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til skovbyggelinje og de beskyttede vandløb og søer.  
• Opstilling af møller i et lavbundsareal, som potentielt kan naturgenoprettes. 
• Den visuelle påvirkning af kirker samt fredede gravhøje i en afstand af inden for 28 gange 

vindmøllens højde. 
• Den visuelle påvirkning af et udpeget værdifuldt landskab, som går ind i den nordlige del af området. 
• Forhold til eksisterende vindmøller i omgivelserne. 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Område 197, Tandkær, Tønder Kommune   

 
 
I området kan opsættes 2-4 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 200 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det nærliggende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til skovbyggelinje og de beskyttede vandløb.   
• Den visuelle påvirkning af kirker samt fredede gravhøje i en afstand af inden for 28 gange 

vindmøllens højde. 
• Opstilling af møller i et landskab, som på forhånd er upåvirket af vindmøller. 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
• Statslige vejinteresser i forbindelse med en forundersøgelse for den fremtidige vejforbindelse Tønder 

– Esbjerg (Rute 11). 
 



 46

Vesthimmerlands Kommune 

Område 16, Øst for Tolstrup, Vesthimmerlands/Aalborg Kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-6 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 250 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 600-1000 meter for møller op til 250 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag, herunder konsekvenserne for de arter og naturtyper, som det nærliggende 
Natura 2000-område er udpeget for at beskytte.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til åbeskyttelseslinje og de beskyttede eng, hede og 
mosearealer samt et beskyttet sten- og jorddige.   

• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Forhold til den eksisterende vindmøllepark i områdets nordligste del samt eksisterende vindmøller i 

omgivelserne. 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Varde Kommune 

Område 68 Nybro, Varde Kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-7 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 250 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til åbeskyttelseslinje og de beskyttede søer og vandløb samt 
eng og mose samt fredede fortidsminder.    

• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde samt 
påvirkning af fredede fortidsminder inden for området. 

• Forhold til de eksisterende vindmøller i områdets nordlige del samt eksisterende vindmøller i 
omgivelserne. 

• Indpasning af møllerne i forhold til et gasbehandlingsanlæg, hvortil der knytter sig en sikkerhedszone 
i en radius på 1000 m.  

• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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Vordingborg Kommune 

Område 157 Barmose, Vordingborg Kommune 

 
 
I området kan opsættes 2-3 serie 0-møller med en maksimal totalhøjde på 200 meter. 
Afstand mellem møllerne vil være ca. 480-800 meter for møller op til 200 meter. 
 
På baggrund af miljøvurderingen skal følgende bl.a. inddrages i den videre planlægning: 

• Om etableringsfase såvel som driftsfase påvirker fugle, arter og naturtyper opført på Natura 2000-
direktivernes bilag.  

• Den konkrete mølleopstilling i forhold til åbeskyttelseslinje og de beskyttede vandløb.    
• Den visuelle påvirkning af kirker i en afstand af inden for 28 gange vindmøllens højde. 
• Påvirkning af opfattelsen af landskabsskellet mellem det højtliggende sydøstsjællandske 

moræneplateau mod øst og det lavtliggende fjordlandskab mod vest. 
• Opstilling af møller i et landskab, som på forhånd er upåvirket af vindmøller. 
• Nærmere støjberegninger, når der evt. foreligger et konkret projekt med angivelse af mølleplacering.  
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6. Planlagte afværgeforanstaltninger 
Denne miljøvurdering har til formål at skaffe et overblik over de overordnede natur- og 
miljøpåvirkninger, som testpladserne for serie 0-møller kan få på nationalt plan. På dette grundlag 
er det ikke muligt mere præcist at identificere behovet for afværgeforanstaltninger i de konkrete 
områder i forbindelse med anlægs- og driftsfasen. Derimod er der i gennemgangen af de 
forskellige beskyttelsesinteresser peget på en række opmærksomhedspunkter (herunder 
eventuelle behov for afværgeforanstaltninger), som vil skulle undersøges konkret i forbindelse med 
udarbejdelsen af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for de enkelte områder. Disse 
opmærksomhedspunkter kan, sammen med øvrige forhold der skal undersøges i VVM-
redegørelsen, betyde, at arealerne viser sig uegnede til opstilling af serie 0-møller. 
 

7. Begrundelse for valg af alternativer 
Som udgangspunkt indgik 197 arealer i planlægningsarbejdet for serie 0-møller. Ud fra særlige 
beskyttelses- og tekniske hensyn er 68 områder identificeret som mulige arealer til testpladser for 
serie 0-møller. På baggrund af miljøvurderingen er antallet af mulige arealer indsnævret til 24. 174 
af de 197 arealer, der indgik i screeningen, er således ikke medtaget i planforslaget for opsætning 
af serie 0-møller i Danmark. Årsagen hertil er kommentarer fra kommuner og andre berørte 
myndigheder i scopingens høringsfase, men også landskabelige hensyn vurderet i forbindelse med 
konkrete besigtigelser af udvalgte arealer samt lovgivnings- og miljømæssige betragtninger i 
øvrigt. Der henvises til tabel 4 samt miljørapporten bilag I, hvoraf fremgår en nærmere beskrivelse 
af forhold som alene, eller i samspil med andre, har betydet at arealerne er vurderet uegnede til at 
indgå i den endelige plan.  
 

8. Overvågning 
Miljøpåvirkningerne fra anlæg og drift af serie 0-møller er først og fremmest visuelle påvirkninger af 
landskabet, støj- og skyggegener samt eventuel påvirkning af fugle og flagermus. 
 
Naturstyrelsen vil gøre status for planlægningen for de mulige områder ved næste 
kommuneplanrevision i 2013 og derefter hvert 4. år (ved planrevision).  
 
I kommunernes planlægning vil det være et opmærksomhedspunkt, hvorledes områder, hvori 
planlægningen for konkrete vindmølleprojekter igangsættes, vil være lokaliseret i forhold til 
hinanden med henblik på at undgå risiko for kumulative effekter på flora og fauna, herunder 
fugletrækket langs den jyske vestkyst, jf. afsnit 6.1 i miljøvurderingen. 
 
Støjbelastning ved naboer 
Ved anmeldelse skal det eftervises, at vindmøllebekendtgørelsens regler er overholdt. Efter 
idriftsættelse kan tilsynsmyndigheder påbyde, at der udføres en måling af den udsendte støj fra de 
konkrete vindmøller og på den baggrund gennemføres en beregning af støjen i omgivelserne.  
Bliver det konstateret, at vindmøllerne alligevel ikke overholder de fastsatte støjkrav, skal 
kildestøjen dæmpes - typisk ved at regulere møllernes omdrejningshastighed. Hvis det viser sig, at 
vindmøllen støjer mere end det tilladelige, kan tilsynsmyndigheden kræve den standset, og 
støjforholdene udbedret, indtil møllen kan overholde støjkravene. 
 
Naturbeskyttelsesinteresser 
Et overvågningsprogram vil tage udgangspunkt i VVM-redegørelserne for de konkrete områder og 
forventes at fokusere på de særlige forhold, der vurderes i den forbindelse.  
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Som gennemgået i afsnit 6.2 er et element i aftalen om det nationale testcenter for store vindmøller 
i Østerild, at der skal etableres et overvågningsprogram. Der opnås derved mulighed for at opnå ny 
og supplerende viden om vindmøllers påvirkning af fugle og flagermus. Så vidt det tidsmæssigt vil 
være muligt, kan denne viden også bruges i forbindelse med etableringen af de fabrikantejede 
testpladser, som har en tidshorisont frem til 2020. 

9. Videre proces 
Forligskredsen bag aftalen af 28. maj 2010 om det nationale testcenter for Østerild og de yderligere 
testpladser frem mod 2020 lægger til grund, ”at den efterfølgende planlægning skal følge de 
almindelige principper i den kommunale planlægning”. Der er ikke tale om et statsligt krav til 
opstilling af testmøller, men alene en identifikation af muligheder. Jf. de almindelige principper for 
kommunal planlægning tilvejebringer kommunerne på baggrund af en godkendelse fra 
Naturstyrelsen en kommune- og lokalplan for de områder, der er udpegede som potentielt egnede 
testområder, og Naturstyrelsen udarbejder og udsteder et kommuneplantillæg med tilhørende 
VVM-redegørelse for det konkrete vindmølleprojekt, da der er tale om vindmøller over 150 m.  
 
Kommunen kan i forbindelse med en anmeldelse om opstilling af testmøller meddele afslag til 
bygherren ud fra miljø- og planlægningsmæssige begrundelser, jf. planlovens § 35 og § 11g, stk. 3, 
hvorved projektet og herunder VVM-sagen stopper. Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- 
og Naturklagenævnet. Hvis der ikke er en saglig begrundelse for afslaget, er Naturstyrelsen 
forpligtet til at fortsætte planlægningen.  
 
Hvis kommunen ikke meddeler afslag, skal anmeldelsen videresendes til Naturstyrelsen, som 
udarbejder et forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. I forbindelse med 
Naturstyrelsens udstedelse af kommuneplantillægget vil kommunen blive hørt med hensyn til miljø- 
og planmæssige argumenter imod projektet. Viser VVM-redegørelsen, at opstilling af testmøller på 
arealet er muligt ud fra de miljømæssige påvirkninger, vil Naturstyrelsen udstede 
kommuneplantillægget og meddele VVM-tilladelse til bygherren. Herefter skal kommunen 
udarbejde lokalplan. 
 
Neden for gennemgås de almindelige principper for den kommunale planlægning, som skal sikre 
opstilling af serie 0-møller på arealerne. Det fremgår, at kommunerne har de nødvendige 
redskaber til rådighed, der forudsættes anvendt i følgende afsnit om proces for at tilvejebringe 
plangrundlaget i de sager, hvor kommunen er positivt indstillet.    
 

9.1 Proces for tilvejebringelse af plangrundlag og tilladelser for 
testpladser til serie 0-møller 

 
1. Kommunalbestyrelsen ansøger Naturstyrelsen om tilladelse til at planlægge for forsøgsmøller på 
mere end 150 m et konkret sted. Naturstyrelsen behandler ansøgningen.  
 
2. Kommunalbestyrelsen udlægger områderne i kommuneplanen enten som en del af en samlet 
revision af kommuneplanen, jf. planlovens § 23 a stk. 2, nr. 1, eller ved en revision af 
bestemmelserne for et særligt emne eller et område i kommunen jf. planlovens § 23a stk. 2, nr. 2. 
Områderne kan endvidere udlægges ved, at kommunalbestyrelsen tilvejebringer et 
kommuneplantillæg efter processen i planlovens § 23c, stk. 1, pkt. 1 og 2, og stk. 2. I 
kommuneplanen fastsættes retningslinjer for områdets anvendelse til forsøgsmøller og rammer for 
lokalplanlægning.  
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3. Kommunalbestyrelsen tilvejebringer desuden retningslinjer, der sikrer, at der ikke kan 
planlægges for eller gives landzonetilladelse til ny støjfølsom arealanvendelse inden for et 
defineret støjkonsekvensområde.  
 
4. For nogle af arealerne skal kommunen ændre eller ophæve eksisterende lokalplaner ved at 
udarbejde en ny lokalplan. 
 
5. Når en bygherre anmelder et projekt til kommunen om realisering af et projekt med testmøller 
med en totalhøjde på 150 m. eller mere på arealet, oversender kommunen umiddelbart 
anmeldelsen til Naturstyrelsen, som udarbejder forslag til kommuneplantillæg med tilhørende 
VVM-redegørelse.  

 
6. Kommunalbestyrelsen tilvejebringer et forslag til lokalplan – evt. parallelt med Naturstyrelsens 
udarbejdelse af kommuneplantillægget med tilhørende VVM- redegørelse. Høringsperioden for 
lokalplanforslaget kan således være sammenfaldende med høringsperioden for Naturstyrelsens 
forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM- redegørelse.  
 
7. Naturstyrelsen udsteder kommuneplantillægget og giver VVM-tilladelse til bygherre, hvis VVM-
proceduren fører til, at projektet kan gennemføres. Der kan stilles vilkår i tilladelsen, eksempelvis 
om opstilling i en nærmere fastsat periode, med henblik på at fastholde områdets anvendelse som 
område til forsøgsmøller. 
 
8. Kommunalbestyrelsen udsteder landzonetilladelse, medmindre der er vedtaget en 
”bonuslokalplan”. Kommunalbestyrelsen kan stille vilkår i tilladelsen, eksempelvis om 
midlertidighed (forsøg mv.). Disse vilkår skal dog virke for det kommuneplantillæg, som 
Naturstyrelsen har udstedt som afslutning på VVM-proceduren. Det kan også være nødvendigt 
med andre tilladelser efter særlovgivning, eksempelvis dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 
3 om beskyttede naturtyper.  

 
9. Møllerne anmeldes til kommunen jf. bekendtgørelse nr. 1518 af 14/12/2006 om støj fra 
vindmøller (vindmøllebekendtgørelsen). 

 
10. Ved udskiftning af forsøgsmøller skal bygherren på ny ansøge om landzonetilladelse. 
Naturstyrelsen skal tage stilling til, om kommuneplantillæg og VVM-redegørelse og den udstedte 
VVM-tilladelse er dækkende, og møllerne skal anmeldes efter vindmøllebekendtgørelsen.  
 
Hvis der melder sig en bygherre til projektet inden der er tilvejebragt retningslinjer i 
kommuneplanen, kan tilvejebringelse af retningslinjer i kommuneplanen - punkt 1 - 3 - undlades. 
 

10. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer 
Ifølge bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven) 
skal planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen kan få væsentlig indflydelse på 
miljøet.  
 
Ved planer og programmer forstås dokumenter, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller 
arealanvendelser, når disse: 

a) Udarbejdes eller vedtages af en statslig, regional eller kommunal myndighed eller 
udarbejdes af en myndighed med henblik på Folketingets vedtagelse af planer og 
programmer via en lovgivningsprocedure og 

b) Udarbejdes i henhold til love, administrative bestemmelser eller som grundlag for en 
myndigheds opgavevaretagelse. 
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Planen for udpegningen af potentielle arealer til serie 0-møller er omfattet af bekendtgørelsen. 
 
I henhold til ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” er der derfor udarbejdet en 
tilhørende miljørapport. Ved miljøvurderingen af planen skaffes et samlet overblik over de 
miljøpåvirkninger, der kan fremkomme ved udpegningen af arealer til serie 0-møller på nationalt 
plan. 
 
Da de udpegede potentielle arealer til serie 0-møller sætter rammer for underliggende planer og 
programmer, der omfatter anlæg eller arealanvendelse, og dermed indgår i et hierarki, fremgår det 
af miljøvurderingslovens § 7, stk. 2, at miljøvurderingen og miljørapportens vurderingsmetoder og 
detaljeringsniveau kan afpasses det trin i hierarkiet, som planen befinder sig. Eksempelvis vil en 
miljøvurdering skulle gennemføres mere detaljeret, når der er tale om en lokalplan, end når man 
laver de første arealudpegninger. 
 
Miljørapporten kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Miljørapportens ”Ikke teknisk resumé” 
er medtaget i det følgende afsnit. 
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11. REFERENCER 
National Handlingsplan for Vedvarende Energi i Danmark, Klima- og Energiministeriet, juni 2010. 
 
 
Påvirkning af arter og naturtyper ved evt. opstilling af 1-2 testmøller på otte lokaliteter ved 
Kallesmærsk Hede og øst for Ringkøbing Fjord (Stauning), Notat, Danmarks Miljøundersøgelser 
(DMU), 2010. 
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Bilag 1: Kommissorium for den tværministerielle 
arbejdsgruppe for planlægning af testmøllepladser frem mod 
2020 
 
Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra følgende kommissorium af 13. januar 2010: 
 
”Regeringen offentliggjorde den 30. september 2009 beslutningen om, at et nyt nationalt testcenter 
for prototypevindmøller placeres i Østerild Klitplantage ved Vigsø Bugten i Thisted Kommune. 
Centeret vil blive på ca. 3000 hektar og give plads til 5-7 møller, der kan være op til 250 meter 
høje. Vindmølleindustrien vil her få adgang til de testfaciliteter, der vurderes at være nødvendige 
for at fastholde Danmarks førerposition på markedet. 
 
Vindmølleindustrien har samtidig formuleret et ønske om, at der ved siden af det nationale 
testcenter ved Østerild Plantage findes arealer til: 
• Yderligere testpladser til i alt ca. 10 prototypevindmøller i perioden frem til 2020 samt 4-8 

serie-0 vindmøller pr. år. 
 
Regeringens økonomiudvalg har den 30. september 2009 besluttet at igangsætte et 
planlægningsarbejde for yderligere testmøller, og at der som grundlag herfor indhentes forslag til 
mulige områder fra kommunerne.  
 
Deltagere i arbejdsgruppen 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Miljøministeriet, Finansministeriet, 
Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Arbejdet forudsætter en tæt 
inddragelse af KL, de kommuner som byder ind med arealer, Vindmølleindustrien og Risø.   
 
Formålet med arbejdet er, at: 
• undersøge arealbehovet og opstille kriterier for yderligere pladser til testmøller (prototype og 

serie-0) med udgangspunkt i de allerede formulerede ønsker fra Vindmølleindustrien, 
herunder blandt andet rapporten fra Megavind. 

• undersøge, hvorvidt der er konkrete placeringer, som opfylder kriterierne for arealet og 
dermed kan indgå i det videre arbejde. 

• vurdere de eventuelle identificerede arealer; forholdet mellem beskyttelsesinteresser 
(herunder landskabelige og rekreative hensyn såvel som arealets nuværende anvendelse) og 
vindmøller for de konkrete arealer samt en eventuel konkret besigtigelse. 

• fremsætte forslag til videre handling for de eventuelle identificerede arealer, som derudover 
kan imødekomme behovet. 

 
Følgende arealer kan bl.a. indgå: 

• Kommunernes forslag til arealer. 
• Filsø og Halkær Enge foreslået af Vindmølleindustrien. 
• Op til 40 potentielt egnede arealer, hvoraf 6 arealer blev identificeret ved screeningen af de 

statslige arealer til produktions- og testmøller, og 34 arealer blev identificeret ved screening 
af statslige og private arealer i forbindelse med udpegning af arealer til en national 
teststation. 

 
Derudover indgår 8 potentielle områder til serie 0-møller, som blev udpeget af Regeringens 
Planlægningsudvalg i 2007. Hovedparten er under planlægning, men ingen er endelig godkendt. 
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Det anses som en forudsætning for, at et areal er relevant i forhold til serie 0- og serie 0-møller, at 
følgende kriterier er opfyldt. 
 

• en middelvind på omtrent 7,5-8 m/s afhængig af type af vindmøller. 
• plads til minimum 2 vindmøller på op til 250 meter og evt. krav om vindretning for serie 0-

møllerne. 
• 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 

 
EF-Fuglebeskyttelsesområder indgår i første omgang ikke i screeningen under den forudsætning, 
at det er muligt at identificere tilstrækkelig mange arealer til at opfylde industriens behov for 
testpladser frem mod 2020. 
 
I august 2010 forelægges Økonomiudvalget et beslutningsgrundlag med forslag til konkrete 
arealer, som kan indgå i den videre proces. Inden udgangen af 2010 etableres et overblik over 
mulige testmølleplaceringer og en plan for opfølgningen af de eventuelt identificerede arealer med 
angivelse af den videre planlægningsproces, herunder inddragelse af de berørte kommuner, 
Miljøministeriets miljøcentre for vindmøller over 150 meter og Vindmølleindustrien.” 
 
Regeringen vedtog efterfølgende i august 2010 også at lade Natura 2000-områder, fredede 
områder samt fredskovsarealer indgå som kriterier, under forudsætning af, det var muligt at finde 
det ønskede antal pladser til opfyldelse af industriens behov udenfor disse områder. 
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