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Baggrund 
Regeringen ønsker mere vedvarende energi i Danmark, 
herunder mere energi fra vindmøller. Regeringen finder det 
vigtigt, at Danmark fortsat kan fastholde udviklingen og fører-
positionen for vindmøller. Derfor skal man kunne tilbyde 
Vindmølleindustrien de bedste test-faciliteter. Regeringen har 
derfor besluttet, at Danmark skal have et nyt nationalt test-
center for hav- og landvindmøller, hvor vindmølleindustrien 
kan afprøve prototyper af nye, meget store vindmøller, helt 
op til 250 meter høje. 

Det er af national betydning, at Danmark kan tilbyde et 
sted, hvor vindmølleindustrien kan afprøve deres prototyper, 
dvs. de vindmøller, der endnu ikke er sat i produktion. Risø 
DTU, der  forsker i vindenergi og afprøver vindmøller, kom-
mer til at eje centret. Danmark har allerede en prøvestation 
ved Høvsøre, men den rummer ikke de samme muligheder 
for test af store møller.

Hvad skal testes
På det nationale testcenter skal man kunne teste bl.a. 
vindmøllernes ydeevne, designgrundlag, pålidelighed, krav 
til elnettet og sikkerheds-/adgangsforhold. Det nationale 
testcenter spiller samtidig en vigtig rolle i forhold til ud-
dannelses- og forskningsmæssige aktiviteter, herunder 
nye målemetoder, aerodynamik, meteorologi m.m.

Placering
Der er behov for nem adgang, når man skal teste proto-
typemøller. Man skal løbende kunne tilpasse og udskifte 
forskellige dele af vindmøllen under afprøvningen, og 
derfor er det nødvendigt at etablere testcenteret på land. 

Regeringen har undersøgt hele landet for at få den bedste 
placering ud fra de kriterier, som er defineret af Risø/DTU 
og Vindmølleindustrien: Det skal blæse meget. Der skal 
være god afstand til naboer. Og området skal ikke være 
underlagt internationale bestemmelser om f.eks. fuglebe-
skyttelse. Østerild Klitplantage i Thisted Kommune er det 
eneste sted, som er fundet egnet. Desuden ejer staten en 
stor del af arealet, hvilket mindsker behovet for at opkøbe 
private arealer.
 
Området omkring testcentret berører et areal på i alt ca. 
3000 ha. Testcentret vil på længere sigt kunne rumme 5-7 
af verdens største vindmøller på op til 250 meter. For at 
sikre de rigtige betingelser for afprøvning af møllerne, skal 
de opstilles på en nord/sydgående række. Samtidig skal 
der være få hindringer omkring testmøllerne, især mod 
vest, og det er derfor nødvendigt at rydde dele af klitplan-
tagerne. Dette giver mulighed for at genskabe de klitheder, 
som blev tilplantet for 70-120 år siden. Omfanget af skov-
rydning vil blive afklaret i løbet af det næste halve år, da 
det skal baseres på avancerede målinger af Risø DTU.

En stor del af det foreslåede område er ejet af staten, men 
det vil også blive nødvendigt at inddrage private ejendomme.

Hvem har ansvaret? 
Anlægget har så stor samfundsmæssig interesse, at rege-
ringen har besluttet, at det skal etableres ved anlægslov. 
Derfor vil der blive udarbejdet et forslag til anlægslov, som 
skal ledsages af en vurdering af forslagets miljømæssige 
konsekvenser (VVM-redegørelse). Forslag til anlægslov vil 
blive sendt i offentlig høring.

Thisted Kommune vil følge projektet tæt. Da der er tale 
om vindmøller med en totalhøjde op til 250 meter, er det 
regeringen ved Miljøministeriet, som er ansvarlig myndighed 
for hele anlægsloven, herunder udarbejdelse af et udkast 
til VVM-redegørelse.

Hvad sker der nu?
Første trin i processen er at indkalde idéer og forslag til 
projektet. Det giver borgere, interesseorganisationer, fore-
ninger, myndigheder og andre interesserede mulighed for at 
fremsætte synspunkter og kommentarer, herunder alternative 
forslag og ideer. Det vil indgå i det videre arbejde med 
VVM-redegørelse og lovforslag. Samtidig er det muligt at 
pege på forskellige miljøpåvirkninger, der bør undersøges 
i forbindelse med VVM-edegørelsen. 

Når idéfasen er slut, vil Miljøministeriet i samarbejde med 
Thisted Kommune vurdere, hvilke emner og miljøpåvirkninger 
der skal belyses og indgå i VVM-redegørelsen og forslag til 
anlægslov.

Et udkast til anlægslov med tilhørende VVM-redegørelse 
vil derefter blive offentliggjort og sendt i høring i 8 uger. I 
høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde. Alle 
indkomne bemærkninger og indsigelser vil sammen med 
VVM-redegørelsen indgå i den samlede vurdering af projektet. 
Der vil blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, 
som vil indgå i Folketingets behandling af lovforslaget.

Hvad fokuserer VVM redegørelsen på?
Miljøministeriet vil i samarbejde med Vindmølleindustrien, 
Risø/DTU og Thisted Kommune belyse anlægget, så pro-
jektet får så få miljømæssige konsekvenser som muligt. 
Miljørapporten vil bl.a. belyse de miljømæssige konsekvenser 
og mulige gener for naboer, natur og landskab

VVM-redegørelsen vil primært fokusere på 
> Landskabelig påvirkning
> Støj- og skyggeproblemer
> Sikkerhedsafstande til øvrige tekniske anlæg
> Konsekvenserne for de trækkende fugle
> Konsekvenserne af ændring af klitplantagerne til klithede
> Påvirkningen af flytrafikken
> Konsekvenserne for beboerne i området
> Lovgivnings- og planmæssige bindinger

Borgermøde den 8. oktober
Der afholdes borgermøde om testcenteret den 8. oktober 
2009, kl. 18.30 i Multihallen i Østerild, hvor der vil blive 
mulighed for at stille spørgsmål til bl.a. miljøminister Troels 
Lund Poulsen.

Indkaldelse af forslag, idéer og synspunkter
Forslag, idéer og kommentarer skal sendes til:
Miljøcenter Århus
Att. Testområde til vindmøller
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Eller post@aar.mim.dk med ’Testcenter til vindmøller’ 
i emnefeltet

Ideer, forslag og kommentarer skal være modtaget af 
miljøcentret senest den 19. oktober 2009

Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage
Indkaldelse af ideer og forslag 

Borgermøde den 8. oktober 2009 kl 18.30 i Multihallen i Østerild. Høring i 19 dage af 
ideoplægget - husk kommentarer senest den 19. oktober 2009


