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Testområde

Hovedarbejdsvej og møllepladser

Baggrund
Folketinget vedtog i juni 2010 anlægsloven om etablering af et nationalt 

testcenter for vindmøller ved Østerild i Thy.

Formål
Loven bunder i et ønske om, at Danmark skal bevare sin førerposition 

inden for udvikling af ny vindmølleteknologi. Etableringen af det nationale 

testcenter skal give vindmølleindustrien og Risø DTU ( Danmarks Tekniske 

Universitet ) de bedst mulige faciliteter til at udvikle og afprøve prototyper 

af nye, meget store vindmøller og til at drive forskning i fremtidig vind-

mølleteknologi.

Hvad er et testcenter?
Et testcenter for vindmøller er et område, hvor vindmøllefabrikanterne 

har mulighed for at afprøve og præsentere fremtidens teknologi inden 

for vindmøller. Den enkelte testmølle vil få en kort levetid, idet den typisk 

vil blive demonteret, når den er færdigtestet, for så at blive afløst af en 

ny. Et testcenter er derfor præget af konstant aktivitet, hovedsageligt i 

form af målinger og servicearbejder. Der vil ved opstilling og nedtagning 

af møller også være færdsel med store kraner.

Hvorfor Østerild?
Østerild-Hjardemål området er det sted i Danmark, der bedst lever op til 

de kriterier, som er defineret af Risø DTU og vindmølleindustrien:

 

• Det skal blæse meget 

• Arealet skal have en vis størrelse, og møllerne skal kunne  
opstilles på en nord-sydgående linie 

• Der skal være god afstand til naboer 

• Området må ikke være udpeget som internationalt natur- 
beskyttelsesområde

Det nationale testcenter for vindmøller ved Østerild

Hvem står bag testcentret?

Risø DTU
•	 Etablerer	og	driver	testcenteret
•	 Råder	over	tre	af	de	syv	testpladser	til	udleje	og	forskningsformål

Vindmølleindustrien
•	 Køber	fire	testpladser,	der	drives	efter	aftale	med	Risø	DTU	som	

driftsansvarlig

Miljøministeriet
•	 Skaber	rammerne	for	placeringen	af	testcenteret
•	 Udfører	hugst,	naturgenopretning	og	pleje	på	de	statsejede	arealer

Tidshorisont

Juli 2011  Fældning og flishugning i selve testområdet indledes 

Efterår 2011  Etablering af serviceveje, møllepladser og arbejdsarealer 

Forår 2012  De første testmøller forventes rejst 

2012-14  Fortsat fældning og flishugning i vindfeltet

2011-  Etablering, udvikling og pleje af ny natur

2011-  Overvågning ved Danmarks Miljøundersøgelser 


