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Indsigelse imod lokalplan 9-6-105, Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, Landområde
Hals
Aalborg Stift har, efter gennemgang af lokalplanforslaget, valgt at fremsende en indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3 i forhold til lokalplanforslag nr. 9-6-105.
Indsigelsen er begrundet med, at der ikke er udført en visualisering af møllernes virkning på Øster
Hassing kirke, set fra Houvej.
Aalborg Stift skal anmode om at den ønskede visualisering udarbejdes og fremsendes til stiftet, som
efterfølgende vil vurdere møllernes indvirkning på Øster Hassing kirke og herefter, hvorvidt indsigelsen kan trækkes tilbage.

Baggrund for indsigelsen.
Aalborg Stift har modtaget Aalborg Kommunes forslag til lokalplan 9-6-105 der vedrører opsætning
af 6 nye 150 meter vindmøller i et område ved Øster Hassing Kær sydøst for Gandrup.
Vindmølleområdet ligger ca. 1,2 km. sydøst for Øster Hassing Kirke, ca. 3,1 km sydøst for Ulsted
kirke, ca. 4 km. nord for Gåser kirke, ca. 4,5 km. øst for Vester Hassing kirke og ca. 8 km. nordøst
for Storvorde kirke.
I forbindelse med behandlingen af lokalplanforslaget har Aalborg Stift valgt at fremsende forslaget i
høring hos stiftets kirkegårdskonsulent. Konsulentens udtalelse er vedhæftet denne indsigelse.
Af udtalelse fremgår det, at Øster Hassing kirke ses tydeligt i byens vestlige udkant ved indkørslen
til Øster Hassing fra Houvej. De eksisterende vindmøller ses svagt bag beplantning syd for kirkegården. De nye møller vil ses sydligere end de nuværende nordligste møller. Derved rykkes de nye
møller i større afstand fra kirken. Modsat får de nye møller større virkning i forhold til kirken, idet
de bliver mere end dobbelt så høje som de eksisterende møller. De nye møller kan derved få en betydelig virkning på oplevelsen af kirken.
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Med baggrund i ovenstående har Aalborg Stiftsøvrighed valgt at afgive indsigelse mod lokalplanforslaget med henvisning til planlovens § 29, stk. 3.
Indsigelsen er som nævnt begrundet i et ønske om, at der udarbejdes en visualisering af møllernes
virkning på Øster Hassing kirke, set fra Houvej. Visualiseringen ønskes fra den vinkel, som er angivet i kirkegårdskonsulentens foto, øverst på side 3 jævnfør nedenstående foto:

Indsigt til Øster Hassing kirke set fra T-krydset Houvej – Borgergade. De eksisterende møller ses til højre / sydøst for
kirken. De nye møller får mere end dobbelt højde. MBA foto

De ønskede visualiseringer kan fremsendes til Aalborg Stift, der snarest muligt vil behandle sagen.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til undertegnede ved Aalborg
Stift.
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Aalborg Stiftsøvrighed har med brev af 13.08.2015 anmodet om en udtalelse vedrørende:
Lokalplanforslag 9-6-105, Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, Landområde Hals,
Aalborg Kommune
________________________________________________________________________________
Lokalplanforslaget omfatter opstilling af seks nye 150 meter høje vindmøller ved Øster Hassing
Kær sydøst for Gandrup. De otte eksisterende 70 meter
høje vindmøller der er i området i dag, vil i forbindelse med opstilling af de seks nye vindmøller,
blive nedtaget. Afhængig af valg af møllefabrikat vil rotordiameteren sandsynligvis blive 117
meter, og navhøjden 91,5 meter. Vindmøllernes totalhøjde er defineret som højden fra terræn til
vingespids i
øverste position. Totalhøjden skal være minimum 125 meter og maksimalt 150 meter.
Rotordiameteren skal være den samme for alle 6 vindmøller.
Navhøjden skal ligge tilnærmelsesvist i samme linje for alle 6 vindmøller.
Af miljørapporten fremgår:
Vedr. den visuelle virkning på Øster Hassing kirke konkluderes: ” Vindmøllerne vil ikke forstyrre
oplevelsen af Øster Hassing Kirkes nære omgivelser
eller af Øster Hassing Kirke som element i landskabet”.
Vedr. den visuelle virkning på Ulsted kirke konkluderes: ” Kirken ses på en kort strækning af Houvej
sammen med de planlagte vindmøller. Det er vurderet, at vindmøllerne visuelt underordner sig kirken, ikke
reducerer kirkens synlighed og ikke i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen af kirken som markant bygningselement i landskabet. Der er heller ikke fundet steder, hvor vindmøllerne blokerer for indkig til kirken. På

baggrund af visualiseringer er samspillet med kirken undersøgt,
og det er vurderet, at vindmøllerne visuelt underordner sig kirken”.
Vedr. den visuelle virkning på Gåser kirke konkluderes: Kirken ses sammen med de planlagte
vindmøller på en kort strækning af Sønderskovvej. Det er
vurderet, at oplevelsen af Gåser Kirke som et markant bygningselement i landskabet ikke i væsentlig grad
forstyrres af vindmøllerne. Vindmøllerne står ikke i
vejen for indkig til kirken.
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Vedr. den visuelle virkning på Vester Hassing kirke konkluderes: Vindmøllerne vil ikke forstyrre
oplevelsen af Vester Hassing Kirkes nære omgivelser eller af
Vester Hassing Kirke som element i landskabet.

Til ansøgningen bemærkes, at vindmølleområdet ligger ca. 1,2 km sydøst for Øster Hassing Kirke,
ca. 3,1 km sydvest for Ulsted kirke, ca. 4 km nord for
Gåser kirke, ca. 4,5 km øst for Vester Hassing kirke og ca. 8 km nordøst for Storvorde kirke.
Øster Hassing kirke ses tydeligt i byens vestlige udkant ved indkørslen til Øster Hassing fra Houvej.
De eksisterende vindmøller ses svagt bag beplantning
syd for Kirkegården. De nye møller vil ses sydligere end de nuværende nordligste møller. Derved
rykkes de nye møller i større afstand af kirken. Modsat får
de nye møller større virkning i forhold til kirken, idet de bliver mere end dobbelt så høje som de
eksisterende møller. De nye møller kan derved få en
betydelig virkning på oplevelsen af kirken.
Ulsted kirke vil opleves som det er visualiseret og beskrevet i miljørapporten. De nye møller får dog
væsentlig større negativ virkning på oplevelsen af kirken
end de nuværende møller. Møllerne vil således optræde i et negativt samspil kirken, selv om
virkningen i miljørapporten er søgt nedtonet. Når man bevæger sig mod kirken ad Houvej fra vest,
vil møllerne ikke få samme negative virkning. Når man bevæger sig direkte mod kirken ad
Sønderlundsvej, vil møllerne også træde i baggrunden. Samlet set vurderer jeg, at møllernes
virkning i forhold til kirken, ikke kan bære et statsligt veto mod lokalplanen.
Gåser kirke og Vester Hassing kirke påvirkes iflg. min vurdering ikke uacceptabelt af de nye
møller.
Storvorde kirke ligger i bymæssig bebyggelse og på så stor afstand af møllerne, at kirken ikke
påvirkes væsentligt.
Det anbefales, at Stiftsøvrigheden afgiver indsigelse mod lokalplanforslaget med henvisning til
planlovens § 29 stk. 3.
Indsigelsen begrundes med, at der ikke er udført en visualisering af møllernes virkning på Øster
Hassing kirke, set fra Houvej. Visualiseringen kan udføres fra et standpunkt som vist på
nedenstående foto.
Når visualiseringen er modtaget, kan det vurderes, om indsigelsen kan trækkes tilbage.

Mogens B. Andersen
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Indsigt til Øster Hassing kirke set fra T-krydset Houvej – Borgergade. De eksisterende møller ses til højre / sydøst for
kirken . De nye møller får mere end dobbelt højde. MBA foto

Otte eksisterende 600 kW-vindmøller ved Øster Hassing Kær
2

Nærzone. Eksisterende forhold. Fra Houvej ses de eksisterende vindmøller på en lang strækning, se også visualisering
nummer 8. På en kort strækning af Houvej ses de sammen med Ulsted Kirke. Her dækker morænebakken dog for den
nederste halvdel af vindmøllerne, og bevoksning dækker yderligere. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle er
2,8 kilometer. Kirken har en markant beliggenhed, og vindmøllerne er underordnet kirken og det bølgede terræn.
Vindmøllernes opstillingsmønster er uklart.
50
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Foto 4.4 - Ulsted Kirke set fra Houvej. De planlagte vindmøller er tegnet ind på billedet.

Foto 4.5 - Kirkegården ved Ulsted Kirke. De planlagte vindmøller er tegnet ind på billedet.
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Bilag
Kopier fra:

”Vindmøller ved Øster Hassing Kær – Miljørapport -

Miljøvurdering og VVM-redegørelse Juni 2015”
2 Ikke-teknisk resume
Side 7.

Kirker

Inden for 4,5 kilometer fra vindmølleområdet ligger kirkerne i Øster Hassing, Ulsted, Gåser og Vester Hassing. VVM-redegørelsen vurderer både hvordan vindmøllerne påvirker oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet, og hvordan udsynet fra kirkerne eventuelt bliver påvirket.

Side 16.

Kulturhistoriske elementer

Øster Hassing Kirke
Vindmøllerne vil ikke forstyrre oplevelsen af Øster Hassing Kirkes nære omgivelser eller af Øster Hassing
Kirke som element i landskabet

Ulsted Kirke
Omkring Ulsted Kirke er der udlagt et stort areal til kirkebeskyttelseszone. Inden for zonen skal indkig til
kirken beskyttes, hvilket betyder, at der ikke må placeres elementer, som reducerer kirkens visuelle betydning som et markant bygningselement i landskabet, ligesom der heller ikke må placeres elementer, som står i
vejen for indkig til kirken. De tre sydligste af de seks vindmøller står inden for beskyttelseszonen.
Ulsted Kirke opleves sammen med de nye vindmøller på en kort strækning af Houvej. Vindmøllerne står i
det lave terræn bag bakken og omtrent den nederste halvdel af tårnet er skjult. To vindmøller er skjult bag
henholdsvis kirken og bevoksningen. På baggrund af visualiseringer er samspillet med kirken undersøgt, og
det er vurderet, at vindmøllerne visuelt underordner sig kirken. Der er ikke fundet standpunkter inden for
beskyttelseszonen, hvor vindmøllerne reducerer kirkens synlighed eller hvor de i væsentlig grad forstyrrer
oplevelsen af kirken som markant bygningselement i landskabet. Der er heller ikke fundet steder, hvor
vindmøllerne står i vejen for indkig til vindmøllerne.

Gåser Kirke
Udsigten fra kirkegården ved Gåser Kirke forstyrres ikke af de planlagte vindmøller. Indkig til kirken fra
Sønderskovvej i Gåser er beskyttet i kommuneplanen. På en kort strækning kan man se kirken og
vindmøllerne sammen. På baggrund af visualiseringer er det vurderet, at oplevelsen af kirken som et markant
bygningselement i landskabet ikke i væsentlig grad forstyrres af vindmøllerne.

Vester Hassing Kirke
Vindmøllerne vil ikke forstyrre oplevelsen af Vester Hassing Kirkes nære omgivelser eller af Vester Hassing
Kirke som element i landskabet.
Ulsted Kirke ses på en kort strækning af Houvej sammen med de planlagte vindmøller. Det er vurderet, at
vindmøllerne visuelt underordner sig kirken, ikke reducerer kirkens synlighed og ikke i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen af kirken som markant bygnings- element i landskabet. Der er heller ikke fundet steder,
hvor vindmøllerne blokerer for indkig til kirken.
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Gåser Kirke ses sammen med de planlagte vindmøller på en kort strækning af Sønderskovvej. Det er vurderet, at oplevelsen af Gåser Kirke som et markant bygningselement i landskabet ikke i væsentlig grad
forstyrres af vindmøllerne. Vindmøllerne står ikke i vejen for indkig til kirken.

Side 40.

Kirker i nærzonen
For at sikre de danske kirker og deres nærmeste omgivelser er der i Naturbeskyttelsesloven fastsat en kirkebeskyttelseszone omkring alle kirker i Danmark. Derudover er der i Kommuneplan 2013-2025 for Aalborg
Kommune (retningslinje 5.2.7) udlagt beskyttelseszoner. Inden for kirkernes beskyttelseszoner skal der ved
placering af elementer tages hensyn til kirkernes visuelle betydning som markante bygningselementer i landskabet og til det frie indkig til kirkerne. Beskyttelseszonerne skal forhindre, at den visuelle oplevelse af kirkerne bliver forstyrret af nye indgreb - såsom nyt byggeri og tekniske anlæg.
De kirker, som ligger i vindmølleområdets nærzone, er kirkerne i Øster Hassing, Ulsted, Gåser og Vester
Hassing. Alle kirkerne er omgivet af beskyttelseszoner, se kort 4.4.
Øster Hassing Kirke
Øster Hassing Kirke ligger cirka 1,1 kilometer nordvest for projektområdet i den sydvestlige udkant af landsbyen Øster Hassing. Kirken er fra 1880 og er opført i røde tegl med skifertag, se foto 4.1. Kirken blev opført
som erstatning for en middelalderkirke, som var forfalden og blev brudt ned. Den gamle kirke lå en kilometer længere mod vest. Et stendige og en lav hæk markerer den gamle kirke og kirkegården, som er fredet.
Beskyttelseszonerne for Øster Hassing Kirke omfatter arealerne sydvest og syd for kirken, se kort 4.4. Fra de
retninger opleves kirken mest markant. Denne oplevelse vil ikke blive forstyrret af de nye vindmøller, da de
står mod sydøst og dermed ikke inden for samme synsvinkel som kirken.
Fra kirkegården skærmer høj bevoksning på kirkegården og syd herfor i retning mod vindmølleområdet for
udsyn mod de nye vindmøller. De eksisterende vindmøller ses ikke fra kirkegården, men vingerne fra den
nærmeste nye vindmølle vil formentlig være synlig mellem grenene, se foto 4.2. Reference /5/
Ulsted Kirke
Ulsted Kirke ligger godt tre kilometer nordøst for vindmølleområdet på en jævnt stigende bakkeskråning syd
for Ulsted. Kirken er opført i 1100-tallet med flere senere tilbygninger. Kirken er bygget af granitkvadre og
har tegltag, se foto 4.3.
Beskyttelseszonen ved Ulsted Kirke omfatter et stort areal i alle retninger fra kirken, se kort 4.4.
Houvej forbinder Øster Hassing og Ulsted. Mellem de to byer er vindmøllerne synlige på vejens sydside. På
strækningen gennem Ulsted er udsynet til vindmøllerne begrænset af bakken syd for byen, se kort 4.3. Ulsted
Kirke er synlig fra Houvej, men kun inden for bygrænsen mellem Holtetvej og Sønderlundsvej, se kort 4.3.
Vest for Holtetvej er indkig til kirken begrænset af bevoksning omkring den lille forhøjning, hvor Ulsted
Mølle tidligere lå. Møllen blev taget ned og stillet i magasin i 2013, da der ikke kunne finde midler til restaureringen. Reference /10/ Øst for Sønderlundsvej er indkig til kirken begrænset af bebyggelse og bevoksning. Af de eksisterende vindmøller ses kun vingespidserne over terrænet. De nye vindmøller vil være mere
synlige og vil kunne opleves sammen med kirken set fra Houvej, se kort 4.3. På kort 4.3 er det vist, på hvilken strækning vindmøllerne og kirken vil kunne opleves sammen.
Inden for beskyttelseszonen er det vurderet, at fotopunktet til visualisering nummer 2 er det punkt, hvor
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Foto 4.1 - Øster Hassing Kirke.

Foto 4.2 - Kirkegården ved Øster Hassing Kirke. De planlagte vindmøller er tegnet ind på billedet. Kun den nærmeste
vindmølle vil være synlig over trætoppene.
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Foto 4.4 - Ulsted Kirke set fra Houvej. De planlagte vindmøller er tegnet ind på billedet.

Foto 4.3 - Ulsted Kirke set fra Sønderlundsvej.
40
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der er mest samspil mellem vindmøllerne og kirken, se også foto 4.4 og kort 4.3.
Fra kirkegården er der flere steder udsyn til de planlagte vindmøller, se foto 4.5. Reference /5/
Gåser Kirke
Gåser Kirke er bygget i 1903 og er opført i røde tegl. Tårnet har et karakteristisk klokketårn med blytækt
spir, se foto 4.6. Kirken ligger 3,8 kilometer syd for vindmølleområdet i den lille by Gåser. Kirken ligger en
kilometer nord for byen omgivet af høj bevoksning. I retning mod vindmølleområdet ligger derudover Øster
og Vester Toftegård og skærmer for udsyn mod nord. Der er således ikke udsyn i retning mod vindmølleområdet hverken fra kirken eller fra kirkegården. Fra østlige retninger og fra sydøst på en lang strækning af
Sønderskovvej opleves kirken i landskabet. På en kort strækning i Gåser er der en kile med kig mod kirken,
hvor man samtidig kan se vindmøllerne. I kommuneplanen er der udlagt en kirkebeskyttelseszone, se kort
4.4, som omfatter denne indsigtskile. Inden for beskyttelseszonen anbefales det, at der friholdes for bebyggelse, tekniske anlæg og høj beplantning. Det anbefales også, at der i nærheden af kirken ikke placeres høje
tekniske anlæg, der kan fratage kirketårnet funktionen af orienteringspunkt fra det omgivende landskab. Det
er vurderet i afsnit 4.4, om disse anbefalinger er fulgt. Reference /5/ og /7/
Vester Hassing Kirke
Vester Hassing Kirke ligger 4,5 kilometer vest for vindmølleområdet i den østlige udkant af Vester Hassing.
Kirken er opført omkring år 1200 i tegl og med tag af bly. Det hvidkalkede tårn kom til et par hundrede år
senere. Kirken er gennem tiden bygget om og til, i 1887 blev den udvendigt beklædt med granitkvadre.
Senest i 2002 gennemgik kirken en stor restaurering, se foto 4.7. Reference /5/
Kirkegården er anlagt i et smalt langt bånd mod øst. Fra kirken og kirkegården er der stedvis udsyn i retning
mod vindmølleområdet. Høj bevoksning og terræn skjuler dog de eksisterende vindmøller, og de planlagte
vindmøller vil næppe heller være væsentligt synlige, se foto 4.8.
Vester Hassing Kirke er synlig og markant fra få steder i sydlige og østlige retninger, hvor også beskyttelseszonen er udlagt, se kort 4.4. Der vil ikke samtidig være udsyn til vindmøllerne fra de steder. Oplevelsen af
Vester Hassing Kirke er ikke sårbar over for de planlagte vindmøller.

Fortidsminder
Af fortidsminder i det danske landskab er det fortrinsvis gravhøje, der er synlige og til tider fremtrædende,
mens øvrige arkæologiske spor og genstande som regel ikke fremtræder som synlige spor i landskabet. Inden
for vindmølleområdets afgrænsning er der ikke registreret nogen fredede fortidsminder. De nærmeste bevarede oldtidsfund er gjort omtrent to kilometer mod nordvest, hvor der blandt andet er fundet rundhøje og
rester efter en boplads. Rester efter den gamle Øster Hassing Kirke og Kirkegård findes også her.
Ifølge udtalelse fra Nordjyllands Historiske Museum er der ikke hidtil registreret fortidsminder på de steder,
hvor vindmøllerne er planlagt opstillet. Det nærmeste kendte fortidsminde ligger over 600 meter væk og er
en gravhøj, der blev fjernet i perioden mellem 1805 og 1880. Museet oplyser desuden, at erfaringer fra
lignende topografiske forhold viser, at sandsynligheden for at støde på fortidsminder er meget lille. Skulle
der mod forventning dukke fortidsminder op under anlægsarbejdet, skal museet i henhold til Museumslovens
§ 27 (LBK nr. 358 af 8. april 2014) kontaktes. Reference /8/

Side 43 - Sammenfatning
Ved Ulsted og Gåser Kirke kan vindmøllerne opleves sammen med kirkerne inden for de udpegede beskyttelseszoner. Ved Ulsted Kirke kan de planlagte vindmøller desuden ses fra kirkegården.
I afsnit 4.3 og 4.4 er det undersøgt og vurderet, om vindmøllernes visuelle påvirkning vil forstyrre oplevelsen af Ulsted Kirke som markant bygningselement i landskabet.
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Foto 4.5 - Kirkegården ved Ulsted Kirke. De planlagte vindmøller er tegnet ind på billedet.
Seks planlagte vindmøller

Foto 4.6 - Gåser Kirke
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Foto 4.7 - Vester Hassing Kirke

Foto 4.8 - Kirkegården ved Vester Hassing Kirke. De planlagte vindmøller er tegnet ind på billedet. De møller, som
ikke kan ses fra standpunktet, er tegnet med rødt.
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Side 46. Kulturhistorie
2. Ulsted Kirke ligger syd for Ulsted på en markant placering på det stigende terræn. Fra Houvej i Ulsted
opleves kirken på en kort strækning sammen med vindmøllerne.

Visualiseringer

Otte eksisterende 600 kW-vindmøller ved Øster Hassing Kær
2

Nærzone. Eksisterende forhold. Fra Houvej ses de eksisterende vindmøller på en lang strækning, se også visualisering
nummer 8. På en kort strækning af Houvej ses de sammen med Ulsted Kirke. Her dækker morænebakken dog for den
nederste halvdel af vindmøllerne, og bevoksning dækker yderligere. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle er
2,8 kilometer. Kirken har en markant beliggenhed, og vindmøllerne er underordnet kirken og det bølgede terræn.
Vindmøllernes opstillingsmønster er uklart.
50

2. Nærzone. Visualisering fra Houvej ved Ulsted Kirke. Afstand til nærmeste planlagte vindmølle er 3,4 kilometer.
Vindmølle nummer 1 er skjult bag kirken, og vindmølle nummer 6 er delvist skjult bag bevoksning i billedets højre side.
Hele rotoren og godt halvdelen af tårnet på de fire midterste vindmøller ses over terrænet. De nye vindmøller er cirka
dobbelt så høje som de eksisterende, men afstanden til dem er større, og ligesom de eksisterende vindmøller opleves de
nye vindmøller som underordnet kirken og det bølgede terræn. Det let opfatttelige opstillingsmønster vil det give et
mere roligt udtryk. Vindmøllernes synlighed over terrænet betyder, at kirken ikke længere er det eneste betydningsfulde
element i landskabet. Kirken er dog stadig det mest markante element set fra fotopunktet.
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7. Nærzone. Eksisterende forhold. Foto fra Houvej mod sydøst i udkanten af Øster Hassing. Afstand til nærmeste eksisterende vindmølle er 2,2 kilometer. På strækningen fra Omfartsvejen frem til Øster Hassing er der på grund af
bevoksning få steder med langt udsyn i retning mod vindmølleområdet. Fra en indkørsel øst for
højspændingsforbindelsen ses de eksisterende vindmøller. Til venstre for billedet ligger Øster Hassing Kirke bag en
ejendom. Der er ikke fundet steder på Houvej, hvor Øster Hassing Kirke kan ses sammen med vindmøllerne. Opstillingsmønsteret er uklart.
61

7. Nærzone. Visualisering fra Houvej mod sydøst i udkanten af Øster Hassing. Afstand til nærmeste planlagte
vindmølle er 1,6 kilometer. Set fra dette fotopunkt er vindmøllerne store og dominerende, dog er udbredelsen lille.
Vindmøllerne står på en lige linje og opfattes s om et samlet anlæg.
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15. Mellemzone. Eksisterende forhold. Foto fra Sønderskovvej i Gåser. Afstand til nærmeste eksisterende vindmølle
er 4,6 kilometer. Gåser Kirkes røde tegltag og det karakteristiske spir kan ses mellem bebyggelse og bevoksning fra en
lang strækning af Sønderskovvej. Lige før et højresving kan kirken opleves sammen med de eksisterende vindmøller.
Kirken og vindmøllerne er delvist skjult bag afgrøder på marken foran, som hen over året vil give skiftende udsyn.
Vindmøllerne står langt fra kirken og forstyrrer ikke oplevelsen af den. Eksisterende vindmøller er tegnet op med hvid
farve.

15. Mellemzone. Visualisering fra Sønderskovvej i Gåser. Afstand til nærmeste planlagte vindmølle er 4,7 kilometer.
De planlagte vindmøller ses over bevoksningen, som er højest og tættest omkring Gåser Kirke. Vindmøllerne opleves
fra dette punkt i samspil med kirken. Afstanden mellem vindmøllerne og Gåser Kirke er knap fire kilometer. Det er
vurderet, at på grund af den store afstand mellem kirken og vindmøllerne vil kirken stadig fremstå som et markant
bygningselement i landskabet, og vindmøllerne vil ikke i væsentlig grad forstyrre denne oplevelse. Vindmøllerne er tegnet
kraftigt op med hvid farve for at gøre dem mere synlige mod de grå skyer. Opstillingsmønsteret er klart opfatteligt, og oplevelsen af
de seks planlagte vindmøller er harmonisk og roligt.
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16. Mellemzone. Eksisterende forhold. Foto fra Markvej ved Storvorde. Afstand til nærmeste eksisterende vindmølle
er 2,3 kilometer. På moræneplateauet sydvest for Storvorde er der på en lang strækning af Markvej udsyn i retning mod
vindmølleområdet. Fra fotostandpunktet ses Storvorde nedenfor bakken med Storvorde Kirke midt i billedet. Der er
udsyn til adskillige eksisterende vindmøller hen over Storvorde, det marine forland neden for byen, Langerak og det
marine forland på den anden bred. De mange eksisterende vindmøller er vanskelige at skille fra hinanden.

Fjernzone. Visualisering fra Markvej ved Storvorde. Afstand til nærmeste planlagte vindmølle er 9,5 kilometer.
Vindmølle nummer 6 er skjult bag træerne i Storvorde. På grund af størrelse og opstillingsmønster adskiller de
planlagte vindmøller sig fra de øvrige vindmøller i området og gør det muligt at opfatte de forskellige vindmøllegrupper
som samlede anlæg. De planlagte vindmøller fremstår store men harmoniske, og det er vurderet, at de ikke forstyrrer
oplevelsen af landskabet. Grundet opstillingsmønster, antal og rotationshastighed er det vurderet, at de planlagte
vindmøller vil give et mere roligt indtryk end de eksisterende vindmøller gør i dag.
81
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4.4 Vurdering af landskabspåvirkningen
Kulturhistoriske elementer
Øster Hassing Kirke
Vindmøllerne vil ikke forstyrre oplevelsen af Øster Hassing Kirkes nære omgivelser eller af Øster Hassing
Kirke som element i landskabet

Ulsted Kirke
Omkring Ulsted Kirke er der udlagt et stort areal til kirkebeskyttelseszone. Inden for zonen skal indkig til
kirken beskyttes, hvilket betyder, at der ikke må placeres elementer, som reducerer kirkens visuelle betydning som et markant bygningselement i landskabet, ligesom der heller ikke må placeres elementer, som står i
vejen for indkig til kirken. De tre sydligste af de seks vindmøller står inden for beskyttelseszonen. Ulsted
Kirke opleves sammen med de nye vindmøller på en kort strækning af Houvej. Vindmøllerne står i det lave
terræn bag bakken og omtrent den nederste halvdel af tårnet er skjult. To vindmøller er skjult bag henholdsvis kirken og bevoksningen. På baggrund af visualisering nummer 2 er samspillet med kirken undersøgt, og
det er vurderet, at vindmøllerne visuelt underordner sig kirken. Der er ikke fundet standpunkter inden for beskyttelseszonen, hvor vindmøllerne reducerer kirkens synlighed eller hvor de i væsentlig grad forstyrrer
oplevelsen af kirken som markant bygningselement i landskabet. Der er heller ikke fundet steder, hvor
vindmøllerne står i vejen for indkig til vindmøllerne.

Gåser Kirke
Udsigten fra kirkegården ved Gåser Kirke forstyrres ikke af de planlagte vindmøller. Indkig til kirken fra
Sønderskovvej i Gåser er beskyttet i kommuneplanen. På en kort strækning kan man se kirken og vindmøllerne sammen. På baggrund af visualisering nummer 15 er det vurderet, at oplevelsen af kirken som et markant bygningselement i landskabet ikke i væsentlig grad forstyrres af vindmøllerne.

Vester Hassing Kirke
Vindmøllerne vil ikke forstyrre oplevelsen af Vester Hassing Kirkes nære omgivelser eller af Vester Hassing
Kirke som element i landskabet.

Konklusion
Det er vurderet, at opstilling af seks vindmøller ved Øster Hassing Kær ikke vil påvirke væsentlige elementer eller
særlige landskabelige karaktertræk i landskabet fra de fleste standpunkter og områder i nærzonen, mellemzonen og
fjernzonen
Set fra udkanten af Øster Hassing, Ulsted og Gandrup er det vurderet, at de seks vindmøller vil fremstå markante og
visuelt virke store og dominerende i forhold til de øvrige elementer i landskabet. Generelt er det dog vurderet, at den
eksisterende bevoksning og bebyggelse i byerne kraftigt vil reducere den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. Fra
området omkring Bredgade i Gandrup er det vurderet, at vindmøllerne vil være meget tilstedeværende i bybilledet, og
at de kan virke forstyrrende.
Der er mange højspændingsforbindelser i området, og de mange elmaster ses tydeligt som tekniske elementer i
landskabet. Sammenlignet med de eksisterende vindmøller ved Øster Hassing Kær, er det vurderet, at de planlagte
vindmøller skalamæssigt skiller sig mere ud fra masterne. Sammen med parkens mere overskuelige opstillingsmønster
vil de planlagte vindmøller have et roligere og mere samlet udtryk.

Ulsted Kirke ses på en kort strækning af Houvej sammen med de planlagte vindmøller. Det er
vurderet, at vindmøllerne visuelt underordner sig kirken, ikke reducerer kirkens synlighed og ikke i
væsentlig grad forstyrrer oplevelsen af kirken som markant bygnings- element i landskabet. Der er
heller ikke fundet steder, hvor vindmøllerne blokerer for indkig til kirken.
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Gåser Kirke ses sammen med de planlagte vindmøller på en kort strækning af Sønderskovvej. Det er
vurderet, at oplevelsen af Gåser Kirke som et markant bygningselement i landskabet ikke i væsentlig
grad forstyrres af vindmøllerne. Vindmøllerne står ikke i vejen for indkig til kirken.
Ved Teglværkssøerne opleves de planlagte vindmøller som store og dominerende. De eksisterende vindmøller kan
allerede ses i området, der således ikke er uvant med tekniske elementer, men oplevelsen af vindmøller i området
omkring søerne vil blive markant forstærket.

På den baggrund er det samlet vurderet, at projektområdet Øster Hassing Kær er velegnet til
opstilling af seks store vindmøller.
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