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Støjberegninger 0-alternativ 
(8x1,5 MW) 

Hovedforslag 
(+ 8x2,0 MW) 

Alternativ 1 
(+ 5x2,0 MW) 

Alternativ 2 
(+ 8x1,65 MW) 

Alternativ 3 
(+ 5x1,65 MW) 

Nabo / dB(A) 6 m/s 8 m/s 10 m/s 6 m/s 8 m/s 10 m/s 6 m/s 8 m/s 6 m/s 8 m/s 6 m/s 8 m/s 

Dansk nabo A (Grænsevejen 53) 31,4 33,4 - 31,8 33,8 - 31,8 33,8 31,7 33,7 31,6 33,6 

Dansk nabo B (Grænsevejen 49) 32,7 34,7 - 33,1 35,0 - 33,0 35,0 32,9 34,9 32,9 34,9 

Dansk nabo C (Bølåvej 17) 42,6 44,6 - 42,7 44,7 - 42,7 44,7 42,7 44,7 42,7 44,7 

Dansk nabo D (Bølåvej 15) 40,9 42,9 - 41,2 43,2 - 41,1 43,1 41,1 43,1 41,0 43,0 

Dansk nabo E (Bølåvej 13) 40,6 42,6 - 41,0 43,0 - 40,9 42,9 40,9 42,8 40,8 42,8 

Dansk nabo F (Bølåvej 6) 39,4 41,4 - 40,0 42,0 - 39,9 41,9 39,8 41,8 39,8 41,8 

Dansk nabo G (Bølåvej 11) 39,6 41,6 - 40,4 42,4 - 40,4 42,3 40,2 42,2 40,1 42,1 

Dansk nabo H (Bølåvej 9) 39,4 41,4 - 40,4 42,3 - 40,3 42,3 40,1 42,1 40,0 42,0 

Dansk nabo I (Bølåvej 7) 38,3 40,3 - 40,1 42,1 - 40,0 41,9 39,6 41,6 39,5 41,5 

Dansk nabo J (Bølåvej 5) 36,0 38,0 - 40,1 42,1 - 39,9 41,9 39,3 41,2 39,1 41,1 

Dansk nabo K (Bølåvej 3) 35,3 37,2 - 40,2 42,2 - 40,0 42,0 39,3 41,2 39,1 41,1 

Dansk nabo L (Bølåvej 1) 33,5 35,5 - 40,3 42,3 - 40,0 42,0 39,2 41,1 38,9 40,9 

Dansk nabo M (Grænsevejen 35) 31,9 33,9 - 40,0 42,0 - 39,6 41,6 39,7 40,7 38,4 40,4 

Dansk nabo N (Grænsevejen 31) 30,6 32,5 - 41,3 43,3 - 40,8 42,8 39,9 41,9 39,5 41,5 

Dansk nabo O (Grænsevejen 28) 27,5 29,5 - 41,9 43,9 - 40,8 42,8 40,5 42,4 39,4 41,4 

Dansk nabo P (Grænsevejen 22) 26,4 28,4 - 41,4 43,3 - 39,7 41,7 40,0 42,0 38,3 40,3 

Dansk nabo Q (Grænsevejen 21) 24,4 26,3 - 40,4 42,4 - 36,6 38,6 38,9 40,9 35,2 37,2 

Dansk nabo R (Grænsevejen 15) 22,5 24,5 - 40,7 42,7 - 33,9 35,9 39,3 41,2 32,4 34,4 

Dansk nabo S (Grænsevejen 13) 21,8 23,8 - 40,4 42,4 - 32,7 34,7 38,9 40,9 31,2 33,2 

Dansk nabo T (Sofiedalvej 56) 18,6 20,6 - 33,1 35,1 - 27,5 29,5 31,5 33,5 25,9 27,9 

Dansk nabo U (Sofiedalvej 64) 18,6 20,6 - 33,5 35,5 - 27,6 29,6 31,9 33,9 26,0 28,0 

Tysk nabo A (Grenzauweg 3) - - 41,3 - - 41,9 - - - - - - 

Tysk nabo B (Grenzauweg 4) - - 40,5 - - 41,2 - - - - - - 

Tysk nabo C (Erlenweg 4) - - 37,4 - - 40,4 - - - - - - 

Tysk nabo D (Erlenweg 5) - - 36,1 - - 38,9 - - - - - - 

Tysk nabo E  (Allverdensweg 1) - - 23,1 - - 36,1 - - - - - - 

Tysk nabo F (Zur Fehle 5) - - 20,9 - - 32,8 - - - - - - 

Tysk nabo G (Zur Fehle 7) - - 20,9 - - 32,9 - - - - - - 

Grænseværdi 42 44 45 42 44 45 42 44 42 44 42 44 

 Figur 26. Støjberegningen i skemaform med angivelse af beregnet støjbidrag ved nabobeboelserne i henhold til dansk og tysk lovgivning. Bebo-
elsen ved den danske nabo C forudsættes nedlagt.



kun have en meget begrænset effekt.   

Ved opstilling af de nye møller i hovedforsla-
get vil det i særlig grad være påkrævet, at
der foretages støjmålinger, når møllerne er
sat i drift.

4.3. Skyggekast
Forudsætninger
En vindmøllevinge kaster skygge som alt
andet, når solen skinner. Gener ved skygge-
kast opstår, når solens stråler passerer gen-
nem vindmøllens rotorareal, hvorved der ka-
stes rytmisk tilbagevendende, roterende
skygger. Det sker, at denne skygge rammer
beboelser, og skyggen vil da opleves som
blink inde i boligen.
Der vil være tre forhold, som afgør, om der
dannes generende skygger. For det første
skal solen skinne for, at der kan dannes
skygger, og der vil således ikke opstå skyg-
gekast i overskyet vejr. For det andet skal
det blæse. Hvis det er vindstille eller vindha-
stigheden er under 3 meter pr. sekund kører
møllens vinger ikke rundt, og der dannes ik-
ke generende skyggekast. For det tredje er
vindretningen afgørende for mængden af
skyggekast. Hvis vindens retning og solret-
ningen er ens giver møllen maksimalt skyg-
gekast, mens der stort set ikke dannes
skygge, hvis vindretningen er vinkelret på
solretningen.

Herudover kan der være konkrete lokale for-
hold, som har indflydelse på, om der dan-

nes generende skyggekast ved nabobeboel-
ser. Eksempelvis kan bygninger, beplantning
og terrænmæssige forhold bevirke, at skyg-
gekast minimeres eller slet ikke opstår ved
bestemte beboelser. Dette forhold kan der
eventuelt i et vist omfang tages højde for i
beregningerne, og herudover indgår en ræk-
ke tekniske forhold.

På denne baggrund kan skyggekastet be-
regnes efter to vidt forskellige metoder:

‘Worst case’-modellen
Ved denne beregningsmodel, som forudsæt-
tes benyttet af de tyske myndigheder, tages
der ikke hensyn til de meteorologiske for-
hold. Ved beregningen forudsættes det såle-
des, at solen altid skinner fra en skyfri him-
mel fra den står op til den går ned, og at
vindretningen er således, at vindmøllen altid
giver maksimal skygge på en given lokalitet.
Derudover antages det, at vinden altid blæs-
er så møllen konstant er i drift. Modellen er
udtryk for det værst tænkelige, og giver et
resultat der et urealistisk højt i forhold til,
hvor meget skygge der reelt vil falde på en
given lokalitet.

‘Real case’-modellen
Ved denne beregningsmodel, som anbefa-
les benyttet af det danske miljøministerium,
tages der hensyn til de meteorologiske for-
hold. Der indgår således statistisk data for
både antallet af solskinstimer samt den
fremherskende vindretning og vindstyrke.
Modellen giver et resultat, som sandsynlig-

vis kommer meget tæt på det faktiske antal
skyggetimer på en given lokalitet (reel skyg-
getid). Der vil være tale om det forventede
skyggekast på et gennemsnitsår, og de be-
regnede værdier vil altid være en del lavere
end det værst tænkelige.

Mulige afværgeforanstaltninger
For hver enkelt beboelse eller lokalitet kan
der foretages en supplerende beregning,
hvor det præcist kan fastsættes, hvornår på
dagen og hvornår på året skyggekast teore-
tisk set vil kunne forekomme. 

På denne baggrund er det muligt, at installe-
re et edb-program, som kan stoppe en møl-
le på de tidspunkter, hvor skyggekastgener-
ne ved bestemte nabobeboelser er størst.
Dette såkaldte ‘skyggestop’ eller ‘miljøstop’
anvendes primært i de tilfælde, hvor projek-
tets beregninger viser, at det fastsatte mak-
simale antal skyggekasttimer ikke kan over-
holdes.

Beregninger
Der er foretaget beregning af skyggekastet
ved alle danske og tyske naboer rundt om
projektområdet efter ‘real case’-metoden,
som anbefales anvendt af de danske myn-
digheder. Ved de tyske naboer er der desu-
den foretaget beregninger efter ‘worst case’-
metoden, som de tyske myndigheder tager
udgangspunkt i. Beregningerne er udført
med edb-programmet WindPRO, Shadow,
der er udviklet af EMD International i Aal-
borg.
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Skyggekast fra eksisterende vindmøller i det
omkringliggende landskab indgår ikke i be-
regningerne, idet de nærmeste møller er
placeret 3-4 km fra projektområdet med de
nye møller. Den danske beregningsmodel
forudsætter en maksimal afstand for påvirk-
ning med skyggekast på 2.000 meter, mens
den tyske beregningsmodel forudsætter en
påvirkningsafstand på maksimalt 1.363 me-
ter for de eksisterende 1,5 MW-møller og
1.583 meter for de nye 2,0 MW-møller. Beg-
ge modeller forudsætter desuden, at solen
skal være mindst 3 grader over horisonten. 

Beregninger for danske naboer
Skyggekastberegningerne i forhold til de
danske naboer er foretaget af Wind1 A/S. I
beregningerne er der ikke taget højde for at
beplantning og bebyggelse vil kunne bloke-
re for skyggekast. Skyggemodtageren er de-
fineret som et vindue på 1 x 1 meter place-
ret i 1 meters højde. Beregningerne ved alle
nabobeboelser er endvidere foretaget med
en ny facilitet i WindPro - den såkaldte "driv-
hustilstand". Denne metode tillader bereg-
ning af skyggekast fra alle retninger samti-
digt i modsætning til retningsbestemt bereg-
ning, som hidtil har været anvendt. Drivhus-
tilstanden vil teoretisk set resultere i en lidt
højere beregnet værdi for skyggekast. Mere
detaljerede oplysninger om beregningerne
fremgår af bilag 3.

Skyggekastet vist på kort fremgår af figur 27
og 28 (hovedforslag og alternativ 1) samt fi-
gur 30 (0-alternativ), hvor de enkelte naboer
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Figur 27. Kort over udbredelse af beregnet skyggekast i hovedforslaget. Beregnet som ‘real
case’ i forhold til danske naboer. Antal timer pr. år.



er markeret, og hvor skyggepåvirkningen af
området beregnet efter ‘real case’-metoden
er vist med amøbeformede kurver, der angi-
ver antallet af skyggetimer. Der er ikke vist
kort for alternativerne med 1,65 MW-møller,
hvor skyggekastet vil være lidt mindre end i
hovedforslaget og alternativet med 2,0 MW-
møller med de tilsvarende mølleplaceringer,
men kortene er gengivet i bilag 3.

De beregnede konkrete værdier for det årli-
ge skyggekast ved hver enkelt nabobeboel-
se er vist i figur 31, og tidspunkter på dagen
og året, hvor der vil kunne forekomme skyg-
gekast fremgår i grafisk form af figur 32 for
et repræsentativt udsnit af nabobeboelser-
ne.

Beregninger for tyske naboer
Skyggekastberegningerne i forhold til de ty-
ske naboer er foretaget af CUBE Enginee-
ring i Kassel og er beskrevet i en samlet
rapport [14]. I beregningerne er der ikke ta-
get højde for at beplantning og bebyggelse
vil kunne blokere for skyggekast. Beregnin-
gerne ved alle nabobeboelser er foretaget
med den traditionelle retningsbestemte me-
tode. I ‘worst case’-beregningen er skygge-
modtageren defineret som et vandret liggen-
de punkt i 2 meters højde, og i ‘real case’-
beregningen er skyggemodtageren defineret
som et vindue på 1,5 x 1,5 meter placeret i
1 meters højde. Mere detaljerede oplysnin-
ger om beregningerne fremgår af bilag 4.

Skyggekastet vist på kort fremgår af figur
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Figur 28. Kort over udbredelse af beregnet skyggekast i alternativ 1. Beregnet som ‘real case’ i
forhold til danske naboer. Antal timer pr. år.
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Figur 29. Kort over udbredelse af beregnet skyggekast i hovedforslaget. Beregnet som ‘worst case’ i forhold til tyske naboer. Antal timer pr. år.



29, hvor de enkelte naboer er markeret, og
hvor skyggepåvirkningen af området bereg-
net efter ‘worst case’-metoden er vist med
farvede flader, der angiver antallet af skyg-
getimer. Kortet er kun vist for hovedforsla-
gets møller, som giver det største skygge-
kast. 

De beregnede konkrete værdier for det årli-
ge skyggekast ved hver enkelt nabobeboel-
se efter de to aktuelle beregningsmetoder er
vist i figur 31. Der er kun foretaget beregnin-
ger for hovedforslaget og 0-alternativet, idet
hovedforslaget overholder grænseværdierne
ved de tyske nabobeboelser med god mar-
gin, og skyggekastet i alternativerne i alle
tilfælde vil være mindre end i hovedforslaget
på grund af det færre antal møller og / eller
de mindre møller. Tidspunkter på dagen og
året, hvor der vil kunne forekomme skygge-
kast, fremgår i grafisk form af figur 33 for et
repræsentativt udsnit af nabobeboelserne. 

Vurdering af skyggekastforhold
De nye 2,0 MW-møller vil i kraft af denne
mølletypes større rotor og større totalhøjde
give anledning til et lidt større skyggekast
end 1,65 MW-møllerne, og de to alternativer
med kun 5 møller vil især kunne begrænse
skyggekastet ved nabobeboelserne i den
østligste del af mølleområdet. 

Danske myndighedskrav
Beregningerne efter ‘real-case’-metoden,
som anbefales anvendt i Danmark, viser  at
hovedforslagets otte møller medfører det
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Figur 30. Kort over udbredelse af beregnet skyggekast i 0-alternativet. Beregnet som ‘real ca-
se’ i forhold til danske naboer. Antal timer pr. år.
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største samlede skyggekast ved den dan-
ske nabo S længst mod øst i området nord
for den nye møllerække. Her vil der samtidig
ske den største forøgelse af skyggekastet i
forhold til 0-alternativet, idet der er beregnet
et skyggekast på 6 timer og 19 minutter ved
denne nabobeboelse, som ikke er påvirket
af skyggekast i dag. Ved alle de øvrige na-
bobeboelser er skyggekastet mindre, og de
beregnede værdier ligger således væsentligt
under grænseværdien på 10 timer pr. år. I
alternativerne med 5 nye møller vil der fort-
sat ikke forekomme skyggekast ved nabo-
beboelserne ved Sofiedalvej øst for den nye
møllerække.

I 0-alternativet er der beregnet et årligt
skyggekast på 9 timer og 38 minutter ved
den danske nabo C. 

Dersom ‘real-case’-metoden ligeledes an-
vendes i forhold til nabobeboelserne syd for
grænsen, er det højeste skyggekast bereg-
net ved den tyske nabo B sydvest for de
nye møller, hvor der er beregnet et skygge-
kast på 3 timer og 36 minutter. Dette er godt
en time mere end i 0-alternativet, men ligger
langt under den danske grænseværdi på 10
timer.

Det skal bemærkes, at beregningerne ved
de danske og tyske naboer er foretaget med
forskellige definitioner på skyggemodtage-
rens udformning og placering, hvilket dog ik-
ke vurderes at have væsentlig betydning for
de beregnede værdier.

Tyske myndighedskrav
Beregningerne for hovedforslaget efter ‘wor-
st-case’-metoden, som de tyske retningslin-
jer tager udgangspunkt i, viser et årligt skyg-
gekast på 11 timer og 28 minutter ved den
tyske nabo B, som udsættes for det største
skyggekast. Dette er knap 3 timer mere end
i 0-alternativet, men ligger langt under den
tyske grænseværdi på 30 timers skyggekast
pr. år. Hovedforslagets nye møller vil kun
medføre skyggekast i begrænset omfang
ved de øvrige naboer mod syd og øst, hvor
der i dag slet ikke forekommer skyggekast
fra de eksisterende møller.

De tyske myndigheders supplerende krav
om maksimalt 30 minutters skyggekast pr.
dag vil ligeledes være overholdt, idet der i
hovedforslaget er beregnet et maksimalt
skyggekast på 16 minutter pr. dag ved den
tyske nabobeboelse, som påvirkes mest.

Skyggekastets fordeling
Hvorvidt skyggekastet fra vindmøller opfat-
tes som generende afhænger bl.a. af årsti-
den og tidspunktet på dagen. Skyggekast
ved udendørs opholdsarealer er således
mest kritisk i sommermånederne, mens ek-
sempelvis skyggekast meget tidligt om mor-
genen i mange tilfælde kan være uden be-
tydning.

Det fremgår af figur 32 og bilag 3, at skyg-
gekast ved nabobeboelserne nord for de ek-
sisterende og de nye møller vil kunne fore-
komme i perioder af vinterhalvåret og for-

trinsvis om eftermiddagen fra september til
marts eller om morgenen i november-januar.
Som det fremgår af beskrivelserne af de
nærmest beliggende nabobeboelser i afsnit
4.1, er der i flere tilfælde bebyggelse om-
kring beboelserne, som i væsentligt omfang
begrænser udsynet til møllerne og dermed
også risikoen for gener ved skyggekast,
mens beplantninger i forbindelse med bebo-
elserne ikke på samme måde kan afskærme
mod skyggekast i vinterhalvåret.

Ved naboerne øst for de nye møller vil skyg-
gekast kunne forekomme først på aftenen i
marts-april og august-september, mens
skyggekast ved de danske naboer vest for
den eksisterende møllerække kun forekom-
mer om morgenen i kortere perioder af i vin-
terhalvåret.

Det fremgår af figur 33 og bilag 4, at skyg-
gekast i sommerhalvåret vil kunne forekom-
me ved de tyske nabobeboelser i området
syd og øst for de nye møller. Ved de tyske
naboer mod syd vil skyggekastet kunne fo-
rekomme meget tidligt om morgenen, og
ved de tyske naboer mod øst vil skyggeka-
stet kunne forekomme sidst på aftenen. De
fleste af beboelserne er orienteret mod syd-
vendte haver i modsat retning af møllerne,
og ofte er der anden bebyggelse og beplant-
ning i tilknytning til disse beboelser, som i
væsentlig grad vurderes at kunne minimere
eventuelle gener ved skyggekast i forhold til
beboelserne og de tilhørende udendørs op-
holdsarealer. 
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Figur 31. Skyggekastberegningen i skemaform med angivelse af beregnet samlet skyggekast pr. år ved nabobeboelserne i henhold til danske og
tyske regler. Beregnede værdier ved de tyske naboer, som ikke umiddelbart er underlagt den pågældende beregningsmetodik, er vist i parentes.
Beboelsen ved den danske nabo C forudsættes nedlagt

Skyggekastberegninger 0-alternativ 
(8x1,5 MW) 

Hovedforslag 
(+ 8x2,0 MW) 

Alternativ 1 
(+ 5x2,0 MW) 

Alternativ 2 
(+ 8x1,65 MW) 

Alternativ 3 
(+ 5x1,65 MW) 

Nabo / timer:minutter Worst (pr. år) Worst (pr.dag) Real (pr. år) Worst (pr. år) Worst (pr.dag) Real (pr. år) Real (pr. år) Real (pr. år) Real (pr. år) 
Dansk nabo A (Grænsevejen 53) - - 0:23 - - 0:23 0:23 0:23 0:23 
Dansk nabo B (Grænsevejen 49) - - 0:42 - - 0:42 0:42 0:42 0:42 
Dansk nabo C (Bølåvej 17) - - 9:38 - - 9:38 9:38 9:38 9:38 
Dansk nabo D (Bølåvej 15) - - 6:06 - - 6:08 6:08 6:06 6:06 
Dansk nabo E (Bølåvej 13) - - 4:10 - - 4:16 4:16 4:13 4:13 
Dansk nabo F (Bølåvej 6) - - 3:23 - - 3:33 3:33 3:28 3:28 
Dansk nabo G (Bølåvej 11) - - 3:34 - - 4:07 4:07 3:55 3:55 
Dansk nabo H (Bølåvej 9) - - 4:14 - - 4:51 4:51 4:35 4:35 
Dansk nabo I (Bølåvej 7) - - 3:25 - - 3:54 3:54 3:40 3:40 
Dansk nabo J (Bølåvej 5) - - 3:04 - - 3:23 3:23 3:15 3:15 
Dansk nabo K (Bølåvej 3) - - 1:59 - - 2:21 2:20 2:10 2:10 
Dansk nabo L (Bølåvej 1) - - 1:14 - - 2:19 2:15 1:46 1:44 
Dansk nabo M (Grænsevejen 35) - - 0:34 - - 2:20 2:07 1:48 1:42 
Dansk nabo N (Grænsevejen 31) - - 0:20 - - 4:28 3:58 3:21 3:02 
Dansk nabo O (Grænsevejen 28) - - 0:02 - - 5:02 4:29 3:17 2:59 
Dansk nabo P (Grænsevejen 22) - - 0:00 - - 3:48 3:31 2:36 2:27 
Dansk nabo Q (Grænsevejen 21) - - 0:00 - - 2:46 2:22 1:38 1:35 
Dansk nabo R (Grænsevejen 15) - - 0:00 - - 5:21 1:01 3:49 0:38 
Dansk nabo S (Grænsevejen 13) - - 0:00 - - 6:19 0:36 4:22 0:19 
Dansk nabo T (Sofiedalvej 56) - - 0:00 - - 0:36 0:00 0:21 0:00 
Dansk nabo U (Sofiedalvej 64) - - 0:00 - - 0:53 0:00 0:33 0:00 
Tysk nabo A (Grenzstrasse 1) 2:30 0:09 (0:45) 3:02 0:09 (0:56) - - - 
Tysk nabo B (Grenzauweg 3) 8:31 0:16 (2:39) 11:28 0:16 (3:36) - - - 
Tysk nabo C (Grenzauweg 4) 0:00 0:00 (0:00) 3:07 0:12 (1:00) - - - 
Tysk nabo D (Grenzauweg 1) 0:00 0:00 (0:00) 2:15 0:10 (0:44) - - - 
Tysk nabo E (Grenzauweg 2) 0:00 0:00 (0:00) 2:43 0:10 (0:51) - - - 
Tysk nabo F (Erlenweg 4) 0:00 0:00 (0:00) 9:04 0:16 (2:45) - - - 
Tysk nabo G (Erlenweg 5) 0:00 0:00 (0:00) 8:03 0:13 (2:33) - - - 
Tysk nabo H  (Erlenweg 3) 0:00 0:00 (0:00) 1:24 0:07 (0:27) - - - 
Tysk nabo J (Zur Fehle 5) 0:00 0:00 (0:00) 6:23 0:13 (1:45) - - - 
Tysk nabo K (Zur Fehle 7) 0:00 0:00 (0:00) 3:56 0:13 (1:03) - - - 
Grænseværdi 30:00 0:30 10:00 30:00 0:30 10:00 10:00 10:00 10:00 
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Figur 32. Grafisk kalender over skyggekast for møllerne i hovedforslaget ved et repræsentativt udvalg af de danske nabobeboelser. Skemaerne
angiver hvilket klokkeslet og hvilken måned man kan forvente skyggekast fra en bestemt mølle (angivet med hver sin farve).



4.4. Reflekser
Refleksion af sollys i møllevinger er et fæn-
omen, som under særlige omstændigheder
kan være et problem for naboer til vindmøl-
ler. Problemet opstår særlig ved visse kom-
binationer af nedbør og sollys.

Moderne vindmøllevinger har en overflade-
behandling, så de fremstår med et lavt glan-
stal på ca. 30, og de konvekse overflader vil
sprede eventuelle reflekser jævnt, hvilket
vurderes at bidrage til at reducere generne. 

Bortset fra krav til glanstal er der ikke fast-
lagt særlige retningslinjer eller redskaber til
vurdering af påvirkningerne ved refleksion af
sollys i møllevinger.

4.5. Samlet vurdering af nabo-
forhold
Ved en samlet vurdering af mølleprojektets
nabopåvirkninger med hensyn til afstand
mellem beboelser og møller, støjpåvirkning,
skyggekastgener og reflekser fremstår pro-
jektet acceptabelt og realistisk at gennem-
føre.

Afstandskravet til danske og tyske nabobe-
boelser er overholdt med god margin i for-
hold til alle de nye møller i hovedforslaget
og alternativerne. 

Ved den danske nabo C, som er placeret
længst mod vest i området nord for den ek-
sisterende møllerække, er det generelle af-
standskrav, som gælder for vindmøller i dag,
ikke overholdt. Som følge heraf er denne
beboelse særlig belastet med støj fra de ek-
sisterende møller, og de grænseværdier for

støjpåvirkning, som er gældende i dag, er
ikke overholdt. Beboelsen må ikke belastes
med yderligere støj fra nye møller, og den
planlagte udvidelse af møllerækken forud-
sætter derfor at beboelsen nedlægges. Byg-
herrren har indgået en betinget købsaftale
som sikrer, at ejendommens beboelse kan
nedlægges ved en realisering af projektet.
Herved er det sikret, at gældende lovgivning
kan overholdes ved opstilling af de planlagte
møller.

Hovedforslaget og alternativ 1 omfatter møl-
ler, som har en lidt større rotordiameter og
totalhøjde end møllerne i alternativ 2 og 3.
Dette vurderes ikke at forøge møllernes vi-
suelle dominans mærkbart, men forholdet
medfører dog et større skyggekast ved na-
bobeboelserne. Møllerne i hovedforslaget
og alternativ 1 medfører endvidere en større
støjpåvirkning af nabobeboelserne end møl-
lerne i alternativ 2 og 3. Med hensyn til ge-

Figur 33. Grafisk kalender over skyggekast fra møllerne i hovedforslaget ved et repræsentativt udvalg af de tyske nabobeboelser. Skemaerne an-
giver hvilket klokkeslet og hvilken måned man kan forvente skyggekast fra en bestemt mølle (angivet med hver sin farve). 
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ner med reflekser vurderes der ikke at være
væsentlig forskel på de to mølletyper.

Det færre antal møller i alternativ 1 og 3 vil
sammenlignet med hovedforslaget og alter-
nativ 2 kunne begrænse den visuelle påvirk-
ning såvel som påvirkningen med støj, skyg-
ger og reflekser i forhold til ikke mindst na-
bobeboelserne mod øst. 

Hovedforslagets møller medfører umiddel-
bart den største støjpåvirkning, men de dan-
ske såvel som de tyske støjgrænser vil kun-
ne overholdes ved alle nabobeboelserne,
når beboelsen ved den danske nabo C for-
udsættes nedlagt. Alternativerne vil i større
eller mindre grad kunne sikre en større mar-
gin til støjgrænserne, dog hovedsageligt i
forhold til nabobeboelserne umiddelbart om-
kring de nye møller. Da beregningsmetoder-
ne er behæftet med en mindre usikkerhed,
kan der blive behov for afhjælpende foran-
staltninger i form af støjdæmpning ved at re-
ducere kildestøjen for en eller flere af de
nye møller. Dette vil primært være en mulig-
hed ved opstilling af møllerne i hovedforsla-
get eller alternativ 1, hvor det i særlig grad
vil være påkrævet, at der foretages støj-
målinger, når møllerne er sat i drift.

Hovedforslagets møller giver anledning til
det største skyggekast, men de danske
myndigheders anbefalede grænseværdi for
årligt skyggekast kan overholdes ved alle
danske såvel som tyske nabobeboelser. Al-
ternativerne vil i større eller mindre grad

kunne reducere skyggekastet ved beboel-
serne nord og især øst for de nye møller,
mens der kun vil være en begrænset reduk-
tion af skyggekastet ved de østlige af bebo-
elserne nord for den eksisterende mølleræk-
ke. 

Samlet set vurderes der ikke at være for-
hold, der klart favoriserer det ene forslag
frem for det andet. Umiddelbart giver alter-
nativ 3 dog de færreste påvirkninger i for-
hold til hovedforslaget, men dette alternativ
er på samme tid det mindst attraktive med
hensyn til el-produktion og reduktion af CO2-
udledning mv.

0-alternativet indebærer, at især nabobebo-
elserne i området omkring den østlige del af
den eksisterende møllerække ved Bølå und-
går en øget påvirkning fra vindmøller i form
af visuelle gener, støj, skygge og reflekser.
For så vidt angår nabobeboelserne længst
mod øst vil disse bl.a. helt kunne undgå ge-
ner med skyggekast.
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5. PÅVIRKNING AF
MILJØET I ØVRIGT
5.1. Luftforurening/klima
Indledning
Vindmølleprojektet har i sin helhed en posi-
tiv klimapåvirkning. Vedvarende energi,
hvoraf vindenergi er en meget væsentlig
faktor, kommer til at spille en vigtig rolle i
opfyldelsen af de næste årtiers klimamål. 
Der er mange gode argumenter for at udnyt-
te de rigelige vindressourcer ikke kun i Dan-
mark, men overalt på kloden. I takt med, at
vindenergiproduktion bliver mere og mere
økonomisk rentabel, vil mølleprojekterne
skyde op mange steder til gavn for klimaet
på kloden. Opstilling af vindmøller fører til
en øget produktion af vedvarende energi
uden udledning af drivhusgasser. Elektricitet
produceret af vindmøller fortrænger el pro-
duceret på konventionelle kraftværker, hvor
der overvejende anvendes kul, olie, natur-
gas og i mindre omfang biobrændsel. 

Politisk er det både nationalt og internatio-
nalt et politisk mål at mindske luftforurenin-
gen, herunder udledningen af kuldioxid
(CO2). Den største CO2 frembringelse kom-
mer fra energiproduktion. Ud over CO2, der
primært bidrager til global opvarmning, foku-
seres der desuden på svovldioxid (SO2) der
bidrager til forsuring af nedbøren og på
kvælstof-ilter (NOx). Opstilling af vindmøller
medvirker bl.a. til at Danmark kan opfylde

sine forpligtelser i forbindelse med Kyoto
Klimaaftalen og leve op til de nye klimamål,
EU har fremsat i januar 2008.

Når reduktionen af de nævnte forureningsty-
per opgøres, anvendes omregningstal fra
Energinet.dk samt produktionsberegninger
for vindmøllerne udarbejdet dels på bag-
grund af fabriksoplysninger, og dels ud fra
en landskabsmæssig ruhedsanalyse mm. i
edb-programmet Wind-PRO fra Energi- og
Miljødata. I dette projekt er der beregnet en
total produktion på ca. 15-40 mio. kWh pr.
år for de 5-8 nye møller.

Det fremgår af Miljødeklaration for el leveret
til Vestdanmark i 2007 (se figur 34), som er
gengivet i Miljørapport 2008 fra Energinet.dk
[2], at en produceret kWh medfører udled-
ning af 445 g CO2, 0,13 g SO2, 0,7 g NOx

og 33,6 g slagger, aske og andet affald. På
basis af disse værdier er den positive klima-
effekt af møllerne beregnet.

De 8 eksisterende møller vest for de nye
møller ved Bølå har omkring 12 års levetid
tilbage, og det anslås, at de i denne periode
tilsammen vil kunne producere ca. 23 mio.
kWh pr. år. De eksisterende møller vil såle-
des fortrænge ca. 122.820 ton CO2, ca. 36
ton SO2 og ca. 193 ton NOx samt ca. 9.274
ton slagger og aske på 12 år.

I det efterfølgende er der redegjort for de 5-
8 nye vindmøllers positive bidrag til at redu-
cere udledningerne. 

CO2-udledning
De nye møller i hovedforslaget og alternativ
1 vil medføre en reduktion på henholdsvis
ca. 356.000 ton og ca. 222.500 ton CO2 på
de 20 år, som møllerne forventes at produ-
cere, i forhold til alm. produceret el leveret til
forbrug i Vestdanmark (en blanding af fossi-
le og vedvarende energikilder). De nye møl-
ler i alternativ 2 og 3 vil medføre en redukti-
on på henholdsvis ca. 128.160 ton og ca.
80.100 ton på de 12 år, som disse møller
kan forventes at være i drift. 

Miljørapport 2008 fra Energinet.dk angiver,
at et centralt kulfyret kraftværk udleder 808g
CO2 pr. produceret kWh strøm. Antages de
planlagte vindmøller i hovedforslaget at er-

Figur 34. Miljødeklaration for el leveret til
Vestdanmark i 2007 [2].

Emissioner til luft g/kWh 
CO2 (Kuldioxid – drivhusgas) 445 
CH4 (Metan – drivhusgas) 0,24 
N2O (Lattergas – drivhusgas) 0,006 
Drivhusgasser i alt (CO2 ækvivalenter) 452 
SO2 (Svovldioxid) 0,13 
NOx (Kvælstofilter) 0,70 
CO (Kulilte) 0,14 
NMVOC (Uforbændte kulbrinter) 0,06 
Partikler 0,02 
Restprodukter  g/kWh 
Kulflyveaske 17,6 
Kulslagge 1,9 
Afsvovlingsprodukter 5,4 
Slagge (affaldsforbrænding) 7,2 
RGA (røggasaffald) 1,1 
Bioaske 0,4 
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statte kul-baseret strømproduktion opnås en
CO2 reduktion på ca. 646.400 ton på 20 år.
Til sammenligning sker der en årlig udled-
ning af CO2 i Danmark på ca. 50 mio. ton
(2005). Heraf fremgår, at der vil ske en gan-
ske betydelig reduktion af CO2-udledningen
som følge af dette ene vindmølleprojekt.

SO2-udledning
De nye møller i hovedforslaget og alternativ
1 medfører en reduktion i udledningen af
SO2 på henholdsvis ca. 104 ton og ca. 65
ton på 20 år. De nye møller i alternativ 2 og
3 vil medføre en reduktion på henholdsvis
ca. 37 ton og ca. 23 ton på 12 år.

Miljørapport 2008 fra Energinet.dk angiver
at et centralt kulfyret kraftværk udleder 0,22
g SO2 pr. produceret kWh strøm. Antages
de planlagte vindmøller i hovedforslaget at
erstatte kul-baseret strømproduktion opnås
en reduktion af SO2-udledningen på ca. 176
ton på 20 år.

NOx-udledning
De nye møller i hovedforslaget og alternativ
1 medfører en reduktion i udledningen af
NOx på henholdsvis ca. 560 ton og ca. 350
ton på 20 år. De nye møller i alternativ 2 og
3 vil medføre en reduktion på henholdsvis
ca. 202 ton og ca. 126 ton på 12 år.

Miljørapport 2008 fra Energinet.dk angiver
at et centralt kulfyret kraftværk udleder 0,82
g NOx pr. produceret kWh strøm. Antages

de planlagte vindmøller i hovedforslaget at
erstatte kul-baseret strømproduktion opnås
en reduktion af NOx-udledningen på ca. 656
ton på 20 år.

Slagger og flyveaske
De nye møller i hovedforslaget og alternativ
1 reducerer mængderne af slagger, flyve-
aske og andet affald med henholdsvis ca.
26.880 ton og ca. 16.800 ton. De nye møller
i alternativ 2 og 3 vil medføre en reduktion
på henholdsvis ca. 9.677 ton og ca. 6.048
ton på 12 år.

Miljørapport 2008 fra Energinet.dk angiver,
at et centralt kulfyret kraftværk udleder 55,6
g affald inklusive afsvovlingsprodukter pr.
produceret kWh strøm. Antages de planlag-
te vindmøller i hovedforslaget at erstatte kul-
produceret strøm, opnås en reduktion på
44.480 ton på 20 år.

5.2. Ressourcer og affald
Efter skrotning af en mølle kan stort set alle
dele indgå i genbrugssystemet. Kun glasfi-
berdele genanvendes ikke i dag, men det
forventes, at det bliver muligt i fremtiden, så
der indenfor de næste 20 år sker en yderli-
gere vækst i genbrugsmængden.

Ressourceforbruget til fremstilling af én møl-
len udgør ca. 200-230 ton jern og stål.
Energibalance er vigtig, i vurderingen af for-
skellige typer el-produktionsanlæg. Energi-
balancen er den samlede vurdering af for-

holdet mellem energiforbrug og energiydel-
se set over produktets samlede levetid.
Vindmøller har en meget flot og positiv ener-
gibalance i forhold til andre el-produktions-
metoder. En moderne vindmølle producerer
i sin levetid (20 år) ca. 40-60 gange mere
energi, end der medgår til at fremstille den,
selvfølgelig afhængig af vindforhold osv. Un-
der normale vindforhold bruger den kun ca.
4-6 måneder til at skabe den energi, der
medgår til dens fabrikation, opstilling, vedli-
geholdelse og senere bortskaffelse (Kilde:
Energistyrelsen).

I dette projekt anvendes Vestas 2,0 MW
møller eller 1,65 MW møller, som begge må
betegnes som moderne møller i denne sam-
menhæng, omend der i sidstnævnte tilfælde
vil være tale om brugte møller, da den
pågældende mølletype ikke længere er i
produktion. Produktionsberegningerne, der
ligger til grund for mølleprojektet, ligger om-
kring gennemsnittet for møller opstillet på
land. Ud fra disse forhold, vil Energistyrel-
sens beregning være brugbar i dette projekt,
således at projektets energibalance stort set
svarer til Energistyrelsens tal, som er nævnt
ovenfor.

5.3. Geologi og grundvandsin-
teresser
Projektområdet er en hedeslette og er stort
set fladt. Fra den vestligste af de eksisteren-
de møller, som er placeret omkring kote 15,
stiger terrænet jævnt mod øst, hvor de øst-
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ligste af de nye møller placeres omkring ko-
te 22-23. Størstedelen af området, hvor de
nye møller opstilles, er af Dansk Jordbrugs-
forskning klassificeret som lavbund uden ri-
siko for okkerudledning, men området ind-
går ikke i kommuneplanens udpegning af
lavbundsarealer, herunder udpegning af are-
aler, der er potentielt egnede som vådområ-
der. Blandt andet på den baggrund er der ik-
ke foretaget yderligere undersøgelser i for-
bindelse med denne VVM-redegørelse. In-
den møllerne skal rejses, vil der blive foreta-
get jordbundsundersøgelser, som kan indgå
i det fremtidige dokumentationsmateriale i
Aabenraa Kommune.

Grundvand og jordbund
Jordbunden i området består hovedsageligt
af grovsandet jord og mindre arealer med
humusjord. Jordtyperne beskytter ikke
grundvandet ret godt mod spild af forure-
nende stoffer på jordoverfladen. Det vurde-
res dog ikke, at anlægget vil påvirke grund-
vandet. Dog kan det eventuelt i anlægsfa-
sen være nødvendigt midlertidigt at sænke
grundvandstanden, ved de enkelte møllepla-
ceringer.

Hver mølle indeholder i gear m.v. ca. 200-
300 liter olie. Ved uheld er der en risiko for
at en del af denne oliemængde kan havne
på jorden. Risikoen anses dog for at være
minimal, ligesom et uheld på grund af den
automatiske overvågning hurtigt vil blive op-
daget, således at der kan træffes de nød-
vendige foranstaltninger for at forhindre jord-

og grundvandsforureninger. Vindmøllen er
desuden konstrueret således, at et evt. olie-
spild vil blive ledt ned i tårnet og opsamlet i
bunden af tårnet.

Vandindvinding
Området omkring Bølå er registreret med al-
mindelige drikkevandsinteresser i modsæt-
ning til områder med særlige drikkevandsin-
teresser. Øst for de nye møller ligger et om-
råde med særlige drikkevandsinteresser.

Ved Bølåvej nord for den eksisterende møl-
lerække ligger et alment vandværk hvis ind-
vindingsopland strækker sig i sydøstlig ret-
ning under den østlige del af den eksiste-
rende møllerække såvel som hele den nye
møllerække, som der fremgår af figur 35.
Der er ikke registreret drikkevandsboringer i
nærheden af de planlagte mølleplaceringer,
og på denne baggrund vurderes møllerne
ikke at ville have negativ påvirkning på eksi-
sterende offentlig eller privat vandindvin-
ding. 

Figur 35. Vandindvinding. Kortet viser projektområdets placering indenfor området med drikke-
vandsinteresser og i forhold til indvindingsoplandet omkring vandværket ved Bølåvej.

111 UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ



UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

5.4. Naturbeskyttelse
Internationale beskyttelsesområder
Det nærmeste EF-habitatområde nr. 87
"Frøslev Mose" er ca. 409 ha stort og ligger
ca. 2,3 km sydøst for den nærmeste af de
planlagte mølle i hovedforslaget og alterna-
tiv 2, mens der er ca. 3,0 km fra den nær-
meste af møllerne i alternativ 1 og 3. Afstan-
den til den nærmeste af de eksisterende
møller er ca. 4,4 km. Udpegningsgrundlaget
er:

- Næringsrige søer og vandhuller med flyde-
planter eller store vandaks
- Brunvandede søer og vandhuller 
- Tørre dværgbusksamfund (heder)
- Artsrige overdrev eller græsheder på mere
eller mindre sur bund*
- Nedbrudte højmoser med mulighed for na-
turlig gendannelse
- Hængesæk og andre kærsamfund dannet
flydende i vand
- Stilkegeskove og krat på mager sur bund
- Skovbevoksede tørvemoser*
- Elle- og askeskove ved vandløb, søer og
væld*

Habitattyper markeret med stjerne er
såkaldte prioriterede typer.

Området er således udelukkende udpeget
for naturtyper og ikke for nogen dyrearter.
Skelbæk på grænsen mod Tyskland løber
mod vest så vandet vil ikke transportere no-
get materiale mod habitatområdet som følge
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Figur 36. Placeringen af de internationale naturbeskyttelsesområder på den danske side af
grænsen. Eksisterende og nye møller er markeret med henholdsvis blå og røde prikker.

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 70 ‘Frøslev Mose’
EF-habitatområde nr. 87 ‘Frøslev Mose’

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 63 ‘Sønder Ådal’

EF-habitatområde nr. 90 ‘Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen’



af mølleopstillingen ved Bølå.

Det nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområde
nr. 70 "Frøslev Mose" dækker samme areal
som EF-habitatområde nr. 87. Udpegnings-
grundlaget er: Trane, engsnarre og rødryg-
get tornskade, der yngler i området med
mere end 1% af Danmarks bestand, samt
rørhøg, hedehøg, tinksmed og mosehornug-
le. De sidstnævnte arter yngler uregelmæs-
sigt med små bestande, der dog er vigtige,
fordi forekomsten bidrager væsentligt til den
samlede opretholdelse af bestanden af dis-
se spredt forekommende arter. 

Mølleaktiviteterne vil ikke påvirke selve
Frøslev Mose, men det kan ikke udelukkes
at arter som trane, hedehøg og mosehorn-
ugle anvender mølleområdet til fødesøg-
ning. Der blev observeret fouragerende he-
dehøge i mølleområdet, men det vides ikke
hvor disse fugle kom fra. 

Et andet EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 63
"Sønder Ådal" er ca. 2.659 ha stort og ligger
ca. 4,2 km nord for den nærmeste af de
planlagte nye møller og ca. 3,4 km fra den
nærmeste eksisterende mølle. Dette fugle-
beskyttelsesområde ligger således udenfor
nærzonen på 0-3 km, og møllerne vil ikke
opleves som markante og visuelt domine-
rende i området. Rørdrum, rørhøg, hede-
høg, sortterne og mosehornugle yngler ure-
gelmæssigt i fuglebeskyttelsesområdet med
små bestande, der dog er vigtige, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til den samlede

opretholdelse af bestanden af disse spredt
forekommende arter.

I området er der desuden registreret nytil-
komne bilag-1 arter jf. EF-fuglebeskyttelses-
direktivet: Engsnarre, rødrygget tornskade
og stor hornugle. Det kan ikke udelukkes, at
rovfuglearterne samt mosehornugle og stor
hornugle lejlighedsvist benytter det planlagte
mølleområde til fødesøgning.

De planlagte møller ligger længere borte fra
fuglebeskyttelsesområdet end de eksiste-
rende møller, og der kan ikke ventes nogen
negativ påvirkning fra de nye møller på
grund af afstanden. Tilsvarende gælder i for-
hold til Sønderå, som indgår i EF-habitatom-
råde nr. 90 “Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og
Magisterkogen”. Det skal dog sikres, at
Skelbækken syd for møllerne ikke tilføres
opgravet materiale eller anden påvirkning,
da vandet herfra, længere mod vest løber
ind i fuglebeskyttelsesområdet og habitat-
området.

De nærmeste tyske EF-habitatområder er
1121-304 " Eichenwälder der Böxlunder Ge-
est", som består af 3 mindre skovområder
med et samlet areal på 84 ha, hvoraf det
nærmeste ligger ca. 3 km sydvest for de
nye møller, og 1121-303 "Jardelunder Moor
/ Wallsbek", som er en atlantisk præget
højmose på 263 ha, som ligger ca. 3 km
syd for den østligste af de nye møller. Mo-
sen grænser op til Frøslev Mose og er såle-
des en del af et større moseområde. Stor

kærguldsmed og bæklampret indgår i ud-
pegningsgrundlaget for habitatområdet. 

Mosen udgør samtidig det nærmeste tyske
EF-fuglebeskyttelsesområde 1121-401
"Fröslev-Jardelunder Moor" med et areal på
225 ha, hvor sortterne, rørhøg, trane og
rødrygget tornskade indgår i udpegnings-
grundlaget. 

Der ligger ikke andre EF-beskyttelsesområ-
der eller Ramsarområder indenfor for en af-
stand af projektområdet, der kan føre til
påvirkninger fra projektet. Det nærmeste
Ramsarområde ligger ca. 18 km mod vest
og vil ikke blive påvirket af mølleplanerne på
grund af afstanden til Bølå.

Observationer
Fugle set indenfor en omkreds på ca. 2 km
fra de planlagte mølleplaceringer ved besig-
tigelse den 17. juni 2007 af ornitolog Thom-
as W. Johansen:

Taffeland 2 overflyvende, edderfugl 30 over-
flyvende, musvåge 1, vagtel 6, vibe 1 over-
flyvende, sildemåge 1 overflyvende, ringdue
8, mursejler 1, sanglærke 3, hedelærke 1
overflyvende, landsvale 9, engpiber 1, skov-
piber 4, hvid vipstjert 1, jernspurv 1, gær-
desmutte 1, rødstjert 2, husrødstjert 1, sol-
sort 3, misteldrossel 3, havesanger 1, munk
4, gærdesanger 1, tornsanger 7, kærsanger
2, gulbug 1, løvsanger 6, gransanger 4,
musvit 4, blåmejse 3, topmejse 1, sumpmej-
se 1, husskade 1, gråkrage 3, sortkrage 3,
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stær 30, skovspurv 4, bogfinke 5, tornirisk 2,
grønirisk 3, bomlærke 8, gulspurv 6.

Fugle set i området med de eksisterende
møller, 17. juni 2007:

Hedehøg 1, vagtel 1, fasan 1, vibe 1, silde-
måge 1, ringdue 7, sanglærke 3, landsvale
5, skovpiber 2, gærdesmutte 5, husrødstjert
3, bynkefugl 6, solsort 2, misteldrossel 5,
havesanger 1, munk 2, tornsanger 9, kær-
sanger 1, gulbug 2, løvsanger 5, gransanger
3, musvit 2, husskade 3, sortkrage 2, stær
30, skovspurv 4, bogfinke 7, tornirisk 2,
grønirisk 3, bomlærke 10, gulspurv 6.

Sydøst for Birkely ved den lille skov og det
kreaturafgræssede område sås mere speci-
elle fuglearter som eksempelvis skovpiber,
hedelærke, kærsanger og topmejse.

Det bør bemærkes, at der sås hedehøg i
området med de eksisterende vindmøller,
hvilket kan betyde, at møllerne ikke skræm-
mer dem bort. Hedehøgen var en han, der
fouragerede over den vestlige del af det ek-
sisterende mølleområde. Det bør ligeledes
bemærkes, at der blev opdaget vagtel i beg-
ge områder. I alt 7 syngende vagtler viser,
at stedet rummer en ret tæt bestand. De
vagtler, der kunne stedfæstes præcist, be-
fandt sig i opdyrkede marker af vinterbyg og
græs.

Grænseområdet er en del af kerneområdet
for hedehøg, der vurderes at have en ugun-

stig bevaringsstatus i Danmark, dvs. den er i
tilbagegang.

Fugle i området
Der er ikke i denne sammenhæng foretaget
egentlige systematiske optællinger af hver-
ken yngle- eller trækfugle, men de nærme-
ste arealer omkring mølleplaceringerne er
ikke kendt for fugleinteresser. Betegnende
er det f.eks. at Dansk Ornitologisk Fore-
nings database [4] kun rummer få informati-
oner fra denne lokalitet. Hedehøg optræder
ofte i området og søger føde på markerne i
mølleområdet. Der er ikke i nærheden af det
planlagte vindmølleområde, områder med
høje eller vigtige koncentrationer af fugle,
der måtte skønnes at have behov for re-
gelmæssigt at overflyve stedet.

Andre dyr
Der foreligger ikke videnskabelige studier af
vindmøllers forstyrrelseseffekt på dyr i an-
lægsfasen og driftsfasen. Anlægsfasen i et
mølleprojekt omfatter brug af meget tungt
entreprenørmateriel, kraftig trafik af lastvog-
ne, gravemaskiner og mennesker, og det
må antages, at de fleste dyr bortset fra mus
og muldvarpe forlader området, mens dette
arbejde pågår. Det er ikke muligt at vurdere,
hvor langt dyrene vil fortrække, men virknin-
gen er tidsmæssigt begrænset, og der ob-
serveres ofte både dyr og spor af dyr nær
møller, når de først er i drift. 

Under besigtigelsen i juni 2007 blev der i

UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ 114

Figur 37. Foto fra Bølå 24.06.2007, hede-
høg jager nær vindmølle. Thomas W. Jo-
hansen.



området konstateret rådyr, hare og ræv.
Rådyr vil finde en del af deres føde på de
marker, hvor møllerne tænkes opstillet. Ole-
sen [16] redegør for pattedyrs evne til at til-
vænne sig forstyrrelser og fremhæver, at
hvis forstyrrelsen forekommer med tids-
mæssig og geografisk uforudsigelighed eller
meget sjældent, kan det ikke forventes, at
dyr tilvænner sig forstyrrelseskilden. Der-
med må det antages, at pattedyr er bedre til
at tilvænne sig monotone og regelmæssige
støjkilder. Udenlandske undersøgelser har
vist, at krondyr ikke forstyrres væsentligt af
vindmøller [17;19] og mindre pattedyr for-
styrres heller ikke væsentligt [18]. Desuden
er vindmøller ikke i tidligere undersøgelser
rapporteret at forstyrre rådyr under driftsfa-
sen. Dyrene vil dog rimeligvis blive skræmt
af aktiviteterne under anlægsfasen.

Med baggrund i habitatdirektivets artikel 12
vedrørende bilag IV-arter (strengt beskytte-
de arter) skal følgende arter vurderes: Od-
der, "småflagermus", løgfrø, spidssnudet
frø, strandtudse, stor vandsalamander,
markfirben, bæklampret og guldsmede.

- Odderen er eftersøgt og registreret flere
steder i Vidå-systemet, bl.a. i Sønderå ved
Rens. Arten kan derfor forventes at fore-
komme i alle vandløb og vådområder i hele
Vidå-systemet, inkl. Gammelå/Skelbæk.
Gammelå/Skelbæk vurderes at være korrid-
or for odder mellem Frøslev Mose og større
vandløb i Vidå-systemet. Frøslev Mose
fremstår som det potentielt mest vigtige yng-

lested for odder i området.
Der foreligger ikke undersøgelser af forstyr-
relseseffekten på odder fra vindmøller. Od-
der kan være meget følsom overfor menne-
skelige forstyrrelse. I forhold til forekomst af
odder synes den dog at kunne tolerere/til-
vænnes en vis forstyrrelse, hvis der er gode
skjulemuligheder i nærområdet og forstyrrel-
sen er 'forudsigelig ufarlig'.
Odderforekomsten synes ikke at blive påvir-
ket af vindmøller på markarealer nær vand-
løb. Det vurderes, at der heller ikke vil være
en væsentlig effekt på bestandstæthed eller
odders brug af en vandløbsstrækning nær
vindmøller.
I forhold til beskyttelsen af odderen i Habita-
tområdet i Sønderå vurderes det, at der ikke
vil være negative påvirkninger af odderens
levevilkår ved anlæg af de beskrevne vind-
møller ved Bølå.
En mindre overkørsel med en meget be-
grænset trafik over vandløbet vurderes ikke
at få negativ betydning for odders brug af
vandløbet, hvis den udformes som en lille
bro, så der bevares et uforstyrret forløb af
vandløb og brinker.
På luftfotos fremstår områderne omkring
Gammelå/Bølå som meget åbne med få
skjulemuligheder. Det vurderes, at vindmøl-
lerne i driftsfasen ikke vil have negativ be-
tydning for odders brug af restesteder i
plantagen.
I anlægsfasen kan der være en begrænset
forstyrrelseseffekt, og anlægsfasen bør der-
for være så kort som mulig [15]. 
- Brunflagermus er den eneste flagermus,

der normalt vil forekomme i de planlagte
møllers rotorhøjde. Brunflagermus jager ofte
højt over mark, skov eller sø i op til 100 me-
ters højde. Derudover er den en migrerende
art, men dens træfhold er ukendte [8]. Den
er relativ almindelig i Danmark, og dens be-
varingsstatus er overvejende gunstig [8].
Flagermus har større risiko for kollision med
vindmøller under migration, end når de jager
i lokalområdet [3]. Data fra Europa tyder på,
at risikoen for kollision med møller generelt
aftager jo længere møllerne står fra skove.
Det planlagte vindmølleanlæg vurderes på
den baggrund ikke væsentligt at påvirke fo-
rekomsten af brunflagermus eller forekom-
sten af andre flagermusarter. Der vurderes
ikke at være oplagte fourageringsområder
for småflagermus i mølleområdet.

- Markfirben - der foreligger ingen oplysnin-
ger om aktuel forekomst.

- Strandtudse vurderes ikke at forekomme i
området.

- Løgfrø og spidssnudet frø er begge fundet
på den tyske side af grænsen ca. 5 km fra
mølleområdet. På baggrund af oplysninger
fra Miljøcenter Ribe må det anses som
sandsynligt, at spidssnudet frø kan forekom-
me i projektområdet. Spidssnudet frø yngler
oftest i solbeskinnede og lavvandede vand-
huller og opholder sig på land om somme-
ren i fugtige moser og enge. Opstilling af
møllerne vil dog ikke påvirke vandhuller,
søer, vandløb eller engene nærmest Skel-
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bækken, og derfor vil mølleprojektet næppe
påvirke denne art.

- Stor vandsalamander ventes ikke at fore-
komme i området, hvor møllerne plan-
lægges opstillet, da der ikke er vandhuller
eller søer.

- Insekter - der er intet overblik over den ak-
tuelle udbredelse af beskyttelseskrævende
insektarter i området. Nordisk kærguldsmed
er dog fundet ikke langt fra mølleområdet på
den tyske side og Stor kærguldsmed er fun-
det ret tæt på. Opstillingen af møller vil dog
næppe være til ugunst for disse arter, da in-
gen vådområder berøres.

Der foreligger ikke oplysninger om andre dyr
i området, som er opført på habitatdirekti-
vets bilag IV.

Projektområdet rummer ikke biotoper, der
kan antages at rumme andre arter, som er
opført som på habitatdirektivets bilag IV.

Flora
Området er udpræget landsbrugsland og
møllerne vil blive placeret på opdyrket ager-
jord. Der er ikke kendskab til eventuel fore-
komst af plantearter opført på habitatdirekti-
vets bilag IV ved projektområdet og intet ta-
ler for, at der skulle forekomme sådanne i
området.

Fugle og vindmøller - forstyrrelses-

effekt og kollisionsrisiko
Den største gene for fuglelivet vil utvivlsomt
være forstyrrelseseffekten fra møllerne.
Fugle kan imidlertid gradvist vænne sig til
tilstedeværelsen af vindmøller. Under et om-
fattende fuglestudie ved Rønland sås man-
ge gæs, ænder, skarver, vadefugle og
måger at bevæge sig tæt på store vindmøl-
ler og både fouragere og raste i nærheden
[5]. Det kan derfor antages at møllerne i an-
lægsfasen med meget støj og trafik vil
skræmme lokale fugle bort, men at de vil
vænne sig til møllerne og komme tilbage.

Risikoen for kollisioner under træk eller fug-
lenes daglige aktivitet må vurderes at være
minimal. Denne vurdering er fremkommet i
en række undersøgelser af vindmøllers
påvirkning af fugle, hvor der ikke er registre-
ret væsentlige konflikter mellem fugle og
vindmøller. Ud fra en vurdering af projekt-
områdets placering set sammen med fugles
øvrige vilkår på egnen, må det vurderes, at
området er en del af en bred trækkorridor
for fugle. De arter der anvender trækkorrido-
ren vurderes ikke at være særligt følsomme
overfor vindmøller. Der forekommer især
træk af vandfugle som f.eks. ænder, gæs og
edderfugl, der flyver øst/vest mellem Vade-
havet og Østersøen, som det også blev ob-
serveret i forbindelse med besigtigelsen i ju-
ni 2007. Møllerækkens orientering gør, at
møllerne ikke udgør en barriere for dette
træk. Det overordnede forårs- og efter-
årstræk af fugle finder desuden overvejende
sted i stor højde langt over møllerne. Det

kan nok forventes, at møllerne kan udgøre
en delvis barriere for nogle lokale trækbe-
vægelser, men som det bl.a. sås i det om-
fattende studie ved Rønland, flyver langt de
fleste fugle simpelthen udenom [5].

Det vides fra flere studier, at fugle ofte vil
flyve uden om vindmøller på deres trækbe-
vægelser [5 & 6]. Selv for større mølleparker
sat op i områder med intensivt træk er risi-
koen for kollision vurderet til at være lille [7].
Rovfugle vurderes at have en lidt højere kol-
lisionsrisiko end andre fuglearter, men pro-
jektområdet vurderes ikke at have speciel
vigtighed for rovfugle udover lokale par af
hedehøg. Dette vurderes på baggrund af
observationer i forbindelse med besigtigel-
ser af projektområdet samt de få observatio-
ner i området, der er registreret i DOF’s da-
tabase. Ornitolog Thomas W. Johansens
observationer ved Bølå d. 24.06.2007 viste,
at hedehøge kan fouragere i et område med
vindmøller (se figur 37).

De påtænkte møller er af typen Vestas 1,65
MW eller Vestas 2,0 MW, som har en rotor-
diameter på henholdsvis 66 og 80 m. Det vil
sige at de bestryger et areal på ca. 0,3 til
0,5 ha, og at vingespidserne ved fuld udnyt-
telse bevæger sig med ca. 65 -80 m/sek.
(ca. 236-286 km/t). Der er tale om noget
større hastigheder end ved møllerne i flere
af de nævnte undersøgelser, og kollisionsri-
sikoen ved disse møller kan derfor være lidt
større end de tidligere beskrevne. 
Beskyttede naturtyper (§3-områder)
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Skelbækken, der løber langs grænsen til
Tyskland, er i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens §3 udpeget som beskyttet vandløb.
Dette gælder dog ikke for en ca. 1 km lang
strækning syd for 3 af de nye mølle, nemlig
møllerne 5-7 talt fra vest, idet denne
strækning af vandløbet er rørlagt. Mellem
mølle 3 og 4 er der et mindre vandløb, der
ligeledes er udpeget som beskyttet. Ad-
gangsvej til de tre vestligste møller føres
over dette vandløb, hvilket kræver dispensa-
tion fra Aabenraa Kommune.

Den del af Skelbækken, der ligger syd for
de 2 vestligste af de nye møller samt syd for
den eksisterende møllerække og stræknin-
gen videre vest på, er omfattet af en åbe-
skyttelseslinje på 150 meter i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 16. Møllerne med
tilhørende fundamenter samt arbejds- og
vendepladser placeres udenfor beskyttel-
seslinjen, men adgangsvejene til de to møl-
ler vil i lighed med adgangsvejene til de ek-
sisterende møller være placeret indenfor be-
skyttelseslinjen, hvilket kræver dispensation
fra Aabenraa Kommune. 

Der er i kommuneplanen fastsat en række
målsætninger for vandløbskvaliteten. Skel-
bækken har målsætningen B3 Karpefiske-
vand, hvilket indebærer, at åen skal kunne
fungere som opholds- og opvækstområde
for ål, aborre, gedde og karpe. Målsætnin-
gen, som ikke er opfyldt, tager sigte på at
beskytte og ophjælpe den alsidige flora og
fauna, som naturligt har gode livsbetingelser

i vandløbet. 

Skelbækken er endvidere omfattet af en be-
skyttelsesbræmme på 2 meter. Ved anlæg
af tilkørselsvejene til møllerne, som placeres
på nordsiden af bækken, vil beskyttelses-
bræmmen blive respekteret, og anlægsar-
bejderne vil blive udført så det undgås, at
der spildes jord eller andre forurenende ma-
terialer i vandløbet. På denne baggrund vur-
deres anlægsarbejderne ikke at påvirke

vandløbet, og mølleprojektet er således ikke
i konflikt med udpegningen og målsætnin-
gen for vandløbskvaliteten.          

Herudover rummer området kun få og små
§3-områder, som vist på figur 38. Ved Birke-
ly ligger en lille sø (1) ca. 700 m fra de plan-
lagte møller og øst herfor yderligere to små
søer (2 og 3). Mod øst er der endnu en lille
beskyttet sø (4), som ligger ca. 450 m fra
den østligste af de 8 nye møller. For dem al-
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le gælder at terrænet falder ned mod møl-
lerne, så der er ingen fare for at materiale
fra vindmøllearbejdet kan påvirke disse
søer. Det største §3-område i nærheden af
mølleområdet er en mose (5) nord for Birke-
ly, som ligger ca. 1 km fra møllerne, og hel-
ler ikke denne vil blive påvirket af møllear-
bejder.

Fredninger, reservater og øvrige
naturinteresser
Mølleområdet rummer ikke fredede arealer,
idet de nærmeste fredede arealer er Frøslev
Mose og Kragelund Mose, som begge ligger
på ca. 3 km afstand fra de planlagte møller.
Der er således ingen fredede områder i pro-
jektets nærområde, og eksisterende fredede
områder på egnen er alle på så stor afstand
at ingen kan forventes at blive påvirket af
opstilling og drift af vindmøllerne. Der er in-
gen reservater nærmere end 30 km fra møl-
leområdet.

Området rummer ikke biologiske korridorer.
På den danske side af grænsen er der ud-
peget en biologisk korridor ca. 1,5 km vest
for den vestligste af de eksisterende møller,
og den nærmeste biologisk korridor i forhold
til de nye møller ligger godt 1 km øst for den
østligste af de 8 nye møller og mere end 2
km fra den østligste af de 5 møller i alterna-
tiv 1 og 3. På den tyske side af grænsen
indgår grøfterne og de mindre vandløb som
dele af et net af biologiske forbindelseslinjer,
men en direkte påvirkning fra de planlagte
møller anses for usandsynlig i følge de ty-

ske regionale planlægningsmyndigheder (In-
nenministerium des Landes Schleswig-Hols-
tein). Mølleprojektet vurderes på denne bag-
grund ikke i væsentlig grad at påvirke dyre-
og plantelivets spredningsmuligheder.

5.5. Friluftsliv
Der findes ikke arealudlæg til fritidsformål i
nærheden af mølleområdet på den danske
side af grænsen, men Grænsevejen og
Bølåvej umiddelbart nord for vindmølleområ-
det indgår i en national cykelrute, der forbin-
der Tønder med Padborg. Cykelruten følger
den dansk-tyske grænse, som vist på figur
39. Møllerne vil i lighed med de eksisteren-
de møller være synlige fra vejstrækningen,
men møllerne vil ikke påvirke adgangsfor-
holdene i området eller udgøre nogen sik-
kerhedsmæssig risiko.

I udkanten af Eggebæk Plantage ca. 1 km
nord for de nye vindmøller ligger en mindre
flugtskydningsbane, som benyttes til jagt-
skydning og trapskydning. Skydebanens
placering er vist på figur 39. Ved opstilling af
de nye møller kan der forekomme skygge-
kast ved skydebanen i meget begrænset
omfang. Beregningerne viser, at skyggeka-
stet vil kunne forekomme om morgenen og
sidst på eftermiddagen i vinterhalvåret, og at
der ikke vil være skyggekast i den vestlige
del af området, hvor standpladserne er pla-
ceret. Skyderetningen er orienteret i østlig
retning parallelt med møllerækken, og vind-
møllerne vurderes på denne baggrund ikke

at give anledning til væsentlige visuelle ge-
ner.

Kruså-Padborg Flyveplads ligger knap 3,5
km nordøst for den østligste af de 8 nye
vindmøller i hovedforslaget og alternativ 2,
mens der er godt 4 km til den nærmeste af
de 5 nye møller i alternativ 1 og 3. Placerin-
gen af flyvepladsen, som bl.a. benyttes til
faldskærmsflyvning og ultraletflyvning, frem-
går af figur 39. Møllerne opstilles udenfor
det højdegrænseplan, der er fastlagt om-
kring flyvepladsen, og vindmøllerne vurde-
res således ikke have betydning for beflyv-
ningen af flyvepladsen. 

Ved flyvepladsen er der anlagt et køretek-
nisk anlæg, som kan benyttes til motor-
sportsaktiviteter, og herudover er der anlagt
en motocross-bane. På grund af den store
afstand på 3,5-4 km til de pågældende an-
læg vurderes opstillingen af vindmøllerne at
være uden betydning for disse fritidsaktivite-
ter.

Landskabet på den tyske side af grænsen
er udpeget som et område med særlig be-
tydning for turisme og rekreation. Der fore-
ligger ikke oplysninger om konkrete fritids-
anlæg eller -aktiviteter i området, men de ty-
ske regionale planlægningsmyndigheder (In-
nenministerium des Landes Schleswig-Hols-
tein) har vurderet, at udvidelsen af den eksi-
sterende vindmøllepark ved Bølå ikke vil
medføre væsentlige forstyrrelser. Det kon-
kluderes på denne baggrund, at de nye
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møller ikke vil være i konflikt med de tyske
myndigheders interesser i forhold til turisme
og rekreation.  

5.6. Samlet vurdering af miljø-
mæssige forhold
På baggrund af gennemgangen af møllepro-
jektets miljøpåvirkninger vurderes det, at de
positive effekter ved at der fortrænges foru-
rening fra traditionel el-produktion er væs-

entlig i denne sammenhæng, og samtidig er
dette med til at Danmark kan leve op til de
forpligtelser, med hensyn til bl.a. CO2-for-
trængning, som EU har pålagt medlems-
landene.

I forhold til vandindvinding forventes der in-
gen påvirkning fra mølleprojektet, idet der
ikke er drikkevandsboringer i vindmølleom-
rådet, og risikoen for jord- eller grundvands-
forurening som følge af olieudslip fra møller-

ne er minimal.

Projektet vurderes ikke at ville have væsent-
lige genevirkninger for områdets dyre- og
planteliv. Møllerne vil primært have en for-
styrrelseseffekt i forhold til fugle i området,
men der vil ikke være væsentlig risiko for
kollisioner, og beskyttede fuglearter jf. EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet vurderes kun lej-
lighedsvist at benytte området til fourage-
ring.

De omkringliggende naturområder - herun-
der EF-fuglebeskyttelsesområderne - vil ikke
blive påvirket fysisk, men møllerne vil kunne
ses fra de pågældende områder.

Der er ikke arealudlæg til fritidsformål i
umiddelbar nærhed af mølleområdet, og på
grund af afstanden vurderes møllerne ikke
at være til væsentlig gene for eksisterende
friluftsaktiviteter i det omkringliggende land-
skab. Skydebanen ved Eggebæk Plantage
er mest sårbar overfor visuelle påvirkninger,
men på grund af skyderetningens oriente-
ring parallelt med møllerækken vurderes
møllerne ikke at give anledning til væsentli-
ge gener.
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Figur 39. Kortet viser de nye møllers placering i forhold til cykelruten (rød streg) mellem Tøn-
der og Padborg nord for grænsen, samt støjkonsekvenszoner omkring flugtskydningsbanen
(grøn) syd for Eggebæk Plantage og motorsportsbanen (blå) ved Kruså-Padborg Flyveplads.



6. ANDRE FORHOLD
6.1. Arealanvendelse
Skovrejsning
I kommuneplanen er der udlagt skov-
rejsningsarealer i tilknytning til bl.a. Egge-
bæk Plantage nord for de nye vindmøller,
som vist på figur 40. Det vurderes ikke at
ville medføre gener for mølleområdet, hvis
der rejses yderligere skov i nærheden.

Planlagte byvækstområder
Der er ingen planlagte byudviklingsområder
i nærheden af projektområdet.

Planlagte veje
Der er ikke planlagt forlægning af de over-
ordnede veje i nærheden af mølleområdet.
Det må derfor antages, at møllerne ikke vil
genere fremtidige vejudbygningsplaner i om-
rådet.

Råstofindvinding
Der finder ingen råstofindvinding sted i eller
i nærheden af projektområdet, og i henhold
til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark
er der heller ikke udlagt interesseområder
for råstofindvinding.

6.2. Lufttrafik
De eksisterende møller ved Bølå er ikke af-
mærkede, og Statens Luftfartsvæsen har ef-
ter konkret forespørgsel oplyst, at der heller
ikke vil blive stillet krav om afmærkning af
de nye møller, da de ligeledes har en total-
højde på under 100 meter.

Den eksisterende møllerække er placeret
ca. 5,5 km vest for Kruså-Padborg Flyve-
plads, og de nye møller opstilles tættere på
flyvepladsen, som det fremgår af figur 41,
idet afstanden fra den østligste af de 8 nye
vindmøller i hovedforslaget og alternativ 2
vil være ca. 3,4 km, mens der vil være godt
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Figur 40. Kortet viser de omkringliggende skovrejsningsområder (gul skravering).

Figur 41. Kortet viser støjkonsekvenszonen
omkring Kruså-Padborg Flyveplads, der lig-
ger ca. 3,5 km nordøst for de nye møller. 



4 km fra den østligste af de 5 nye møller i
alternativ 1 og 3.

Der er ikke tinglyst højdebegrænsninger på
ejendommene, hvor de nye møller opstilles,
men på ejendommene umiddelbart øst for
hovedforslagets østligste mølle er der ting-
lyst deklaration om at projekter, der vil med-
føre luftfartshindringer, der er 25 meter over
terræn eller mere, skal forelægges for Sta-
tens Luftfartsvæsen. 

6.3. Radiokæder
Radiokædeforbindelser er sårbare overfor
objekter, som opstilles i - eller ganske tæt
ved sigtelinjerne mellem sendemasterne.
Der vil være forskellige krav til sikkerhedsaf-
stand til sigtelinjen alt efter om man befinder
sig midt mellem to master eller om man be-
finder sig tæt ved en af masterne. En sikker-
hedsafstand til sigtelinjen på 200 meter vil i
de fleste tilfælde være tilstrækkelig.

I følge kommuneplanen er der ikke overord-
nede radiokædeforbindelser i området, idet
den nærmeste overordnede radiokædefor-
bindelse passerer i nord-sydlig retning ca. 4
km øst for den nye møllerække.

6.4. Ledningsoplysninger
Mellem den eksisterende møllerække ved
Bølå og de nye møller passerer et tracé af
master med 400 kV højspændingsledninger,
som vist på figur 42. I kommuneplanen an-
føres, at vindmøller og tilsvarende høje kon-

struktioner bør placeres i en vandret afstand
fra deklarationsbæltet omkring højspænd-
ingstracéet, der svarer til genstandens høj-
de, således at en eventuel væltning over
tracéet ikke forårsager driftsforstyrrelser i el-
nettet.

Den anbefalede afstand til deklarationsbæl-
tet er ikke overholdt, idet den vestligste af
de nye møller placeres i en afstand af ca.
66 meter fra deklarationsbæltet, som det
pågældende sted har en samlet bredde på
42 meter (21 meter på hver side af maste-
rækkens centerlinje). Energinet.dk har efter
konkret forespørgsel oplyst, at man ikke vil
modsætte sig opstillingen af møllerne. Man
gør dog opmærksom på, at der ved opstil-

ling og servicering af den pågældende mølle
vil være bindinger i forhold til placering og
operationshøjde for de kraner, som benyt-
tes, med mindre der på forhånd er aftalt en
afbrydelse af luftledningen, hvilket af tids-
mæssige og økonomiske årsager ikke vil
være hensigtsmæssigt.

Ved opstillingen af møllen vil rotoren blive
monteret samlet, hvilket medfører, at der
blot er behov for en kran med en maksimal
højde på ca. 10 meter over navhøjden, dvs.
ca. 70 meter. Dersom denne kran placeres
øst for mølleplaceringen, så afstanden til
deklarationsbæltet er mindst 70 meter (dvs.
vælteafstand), vil kranoperationer ikke
kræve en dispensation eller en afbrydelse af
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Figur 42. Overordnede ledningsanlæg i nærheden af vindmølleområdet.
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luftledningen. Begrænsninger i forhold til
transporthøjde på adgangsvejen under luft-
ledningerne vil i øvrigt være de samme som
gælder for det offentlige vejnet.

Der er ingen naturgasledninger i nærheden
af vindmølleområdet, idet transmissionsled-
ningen fra Vamdrup til Frøslev, som er om-
fattet af en observationszone på 200 m på
hver side af ledningen, passerer ca. 1,5 km
nordøst for møllerne. Placeringen i forhold til
mølleområdet fremgår af figur 42.

6.5. Militære anlæg
Der er ikke registreret militære anlæg i nær-
heden af projektområdet på den danske si-
de af grænsen. På den tyske side af
grænsen findes de nærmeste militære an-
læg mod vest ved Ladelund.

6.6. Socioøkonomiske forhold
Det kan i forbindelse med vindmølleprojek-
ter ikke udelukkes, at der vil kunne ske et
vist fald i ejendomspriserne i nærområdet,
på grund af vindmøllernes påvirkning af om-
givelserne.

Opstilling og drift af vindmøller er imidlertid
reguleret gennem plan- og miljølovgivnin-
gen, der fastsætter faste grænseværdier for
bl.a. støjpåvirkning af naboer. Der er endvi-
dere vejledende grænseværdier for skygge-
kast. For yderligere at forebygge væsentlige
visuelle gener for nabobeboelser er der fast-
sat en minimumsafstand mellem naboer og

vindmøller. Kravene er udtryk for, at der fra
lovgivers side er foretaget en afvejning mel-
lem hensyn til en rationel udnyttelse af vind-
kraften på den ene side og hensynet til de
omkringboende på den anden side. I forbin-
delse med dette projekt overholdes samtlige
lovpligtige grænseværdier.

Opstillingen af de nye vindmøller ved Bølå
vil være omfattet af den nyligt vedtagne lov
om fremme af vedvarende energi, der bl.a.
fastsætter retningslinjer for anmeldelse af
krav om betaling for værditab på fast ejen-
dom ved opstilling af vindmøller, samt ret-
ningslinjer for udbud af køberet til vindmølle-
andele for lokale borgere. Retningslinjerne
er nærmere omtalt i afsnit 1.4.

6.7. Mangler ved oplysninger og
vurderinger
Infralyd og lavfrekvent støj
Energistyrelsen har iværksat et forsknings-
projekt om infralyd og lavfrekvent støj fra
store vindmøller. I den sammenfattende rap-
port for den første del af projektet konklude-
res, at vindmøller ikke udsender hørbar in-
fralyd (frekvenser under 20 Hz), og at den
lavfrekvente støj (20-200 Hz) indendørs ved
naboer til store møller ikke forventes at stige
i forhold til støjniveauet ved naboer til min-
dre møller, når minimumsafstanden på 4 x
møllens totalhøjde er overholdt. Anden del
af det igangværende forskningsprojekt skal
undersøge genevirkningerne af den lavfre-
kvente vindmøllestøj nærmere. Miljøministe-

riet er af den opfattelse, at den nuværende
støjbekendtgørelse for vindmøller er fyldest-
gørende på området.
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Bilag 1.1a - Støjberegninger for hovedforslag (Danmark)
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Bilag 1.1b - Støjberegninger for hovedforslag (Danmark)
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Bilag 1.2a - Støjberegninger for alternativ 1 (Danmark)
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Bilag 1.2b - Støjberegninger for alternativ 1 (Danmark)
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Bilag 1.3a - Støjberegninger for alternativ 2 (Danmark)
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Bilag 1.3b - Støjberegninger for alternativ 2 (Danmark)
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Bilag 1.4a - Støjberegninger for alternativ 3 (Danmark)
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Bilag 1.4b - Støjberegninger for alternativ 3 (Danmark)
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Bilag 1.5a - Støjberegninger for 0-alternativ (Danmark)
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Bilag 1.5b - Støjberegninger for 0-alternativ (Danmark)
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Bilag 2.1a - Støjberegninger for hovedforslag (Tyskland)
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Bilag 2.1b - Støjberegninger for hovedforslag (Tyskland)
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Bilag 2.2 - Støjberegninger for 0-alternativ (Tyskland)
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Bilag 3.1a - Skyggekastberegninger for hovedforslag (Danmark)
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Bilag 3.1b - Skyggekastberegninger for hovedforslag (Danmark)

139 UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ



UDVIDELSE AF VINDMØLLEPARK VED BØLÅ

Bilag 3.1c - Skyggekastberegninger hovedforslag (Danmark)
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Bilag 3.1d - Skyggekastberegninger hovedforslag (Danmark)
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Bilag 3.2a - Skyggekastberegninger for alternativ 1 (Danmark)
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Bilag 3.2b - Skyggekastberegninger for alternativ 1 (Danmark)
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Bilag 3.3a- Skyggekastberegninger for alternativ 2 (Danmark)
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Bilag 3.3b - Skyggekastberegninger for alternativ 2 (Danmark)
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Bilag 3.4a - Skyggekastberegninger for alternativ 3 (Danmark)
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Bilag 3.4b - Skyggekastberegninger for alternativ 3 (Danmark)
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Bilag 3.5a - Skyggekastberegninger for 0-alternativ (Danmark)
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Bilag 3.5b - Skyggekastberegninger for 0-alternativ (Danmark)
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Bilag 4.1a - Skyggekastberegninger for hovedforslag - worst case (Tyskland)
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Bilag 4.1b - Skyggekastberegninger for hovedforslag - worst case (Tyskland)
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Bilag 4.1c - Skyggekastberegninger for hovedforslag - worst case (Tyskland)
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Bilag 4.1d - Skyggekastberegninger for hovedforslag - real case (Tyskland)
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Bilag 4.2a - Skyggekastberegninger for 0-alternativ - worst case (Tyskland)
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Bilag 4.2b - Skyggekastberegninger for 0-alternativ - real case (Tyskland)
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