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Kommentar til Forlag til Kommuneplantillæg 9.012, Vindmølleområde ved Ø. Hassing Kær
Dansk Ornitologisk Forening, Afdelingen for Nordjylland har tidligere kommenteret opførsel af
vindmøller i Gåser Kær i nabolaget til Hals Nørreskov, der siden 2007 har rummet et succesfuld
ynglende par Kongeørne. Omend det planlagte område for vindmøller ligger længere borte, vil der
stadig være en risiko for karambolage med rastende kongeørne og store vindmøller. I lighed med
andre store fugle, benytter ørnene sig i høj grad af opdrift og turbulens i atmosfæren til
energisparende flugt og svæv. Derfor er de i sammenligning med andre fugle særligt udsatte. I
erkendelse af, at vi er lidt usikre på ørnenes bevægelser i oplandet til skoven, kan vi bidrage med
oplysning om, at der i år er sat en GPS-sender på årets unge, således at man kan følge den
bevægelser nu og i mange år fremover. Vi opfordrer derfor planlægningsmyndighederne til i det
mindste at udsætte afgørelsen om etablering af vindmøllerne til man har en højere grad af vished for
fuglenes bevægelser i landskaber. Ørnens bevægelser vil blive vist på KU´s hjemmeside, når den
ikke længere mest opholder sig i de nærmeste redeomgivelser.
Vi er uenige i de konklusioner om risiko for skader på fuglelivet i forhold til vindmøller, der bliver
anført i den relevante miljørapport - miljøvurdering og VVM-redegørelse, at der kun meget sjældent
rapporteres om dødsfald pga. vindmøller. Her tillader vi os at henvise til vores nordiske nabolande.
F. eks. er der på øen Smøla i Norge, hvor der befinder sig en stor vindmøllepark fundet over 50
døde og kvæste ørne, godt nok havørne. På Gotland i Sverige har man ligeledes fundet et tocifret
antal kongeørne i forbindelse med vindmølleparker. At kongeørneparret ved Mariager Fjord kom
fint overens med de lokale vindmøller uden ulykker er lidt af en påstand. Parrets pludselige
forsvinden i oktober 2008 efterladende en unge, endnu afhængig af forældrene tyder på en ulykke,
som det vil være nærliggende at tilskrive vindmøllerne.
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