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Forord
Miljørapport, Ikke-teknisk resumé, forslag
til lokalplan og kommuneplantillæg kan ses
ved Vesthimmerlands Kommunes og Alborg
Kommunes borgerservice og på kommunenernes
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www.aalborg.dk og www.vesthimmerland.dk
Planforslagene er fremlagt i offentlig høring i
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Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag
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modtaget af kommunenerne senest den 18.08
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9100 Aalborg
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Denne Miljørapport giver en vurdering af
miljøkonsekvenserne ved at opstille op til
40 nye vindmøller i et vindmølleområde ved
Nørrekær Enge, i Vesthimmerland og Aalborg
Kommuner. Området er udpeget til opstilling af
vindmøller i kommuneplanerne for henholdsvis
Vesthimmerland og Aalborg. En del af området er
tidligere også udpeget af staten (Naturstyrelsen)
som et muligt område for opstilling af op til
200 meter høje forsøgsmøller. Kommunerne
og ansøger ønsker dog i stedet at etablere
almindelige produktionsmøller i området.
I projektforslaget opstilles 40 stk. vindmøller med
en totalhøjde på op til 150 meter, og en effekt
på ca. 3,6 MW for hver mølle. Møllerne opstilles
i et grid-system parallelt med de eksisterende
13 møller der står ud mod Limfjorden i dag.
Projektforslaget kræver endvidere etablering af en
ny 150 kV nettilslutning.

og Aalborg Kommuner, som herved står inde
for oplysningerne i miljørapporten, og for
at indholdet af redegørelsen lever op til de
lovgivningsmæssige krav. Redegørelsen for
projektets miljøkonsekvenser vil særligt fokusere
på påvirkninger af landskabelig og visuel art,
konsekvenser for naboer med hensyn til støj og
skyggekast fra møllerne samt evt. påvirkninger af
natur- og artsbeskyttelsesinteresser.
Miljørapportens indhold er sammenfattet i et
ikke-teknisk resumé, der er udarbejdet som et
selvstændigt dokument og ikke er indeholdt her.
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for
vindmølleprojektet ved Nørrekær Enge II er
udarbejdet og offentliggjort samtidig med denne
Miljørapport.

Projektforslaget kræver, at der udarbejdes en
VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på
Miljøet) samt en Miljøvurdering (MV). Både
VVM og MV er indeholdt i denne samlede
miljørapport. Redegørelsen er udarbejdet af
ansøger og ansøgers konsulenter i samarbejde
med Vesthimmerland og Aalborg Kommuner.
Miljørapporten udgives af Vesthimmerland
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1. Indledning
1.1 Baggrund for projektet
Vindmølleområdet ved Nørrekær Enge rækker
henover to kommuner, Vesthimmerland
Kommune i den vestlige del og Aalborg Kommune
i den østlige del. I Vesthimmerland Kommune
er området udpeget til opstilling af vindmøller
i Kommuneplan 2009. I Aalborg Kommune er
området tilsvarende udpeget til opstilling af
vindmøller i Kommuneplantillæg H.025. På den
baggrund har Vattenfall Vindkraft A/S indsendt
ansøgning om opstilling af vindmøller i de to
sammenhængende områder. Vindmøllerne
opstilles af 2 parter, Vattenfall Vindkraft A/S samt
en gruppe lokale lodsejere.
Projektforslaget er baseret på opførelse af en
større sammenhængende møllepark, som også
er en udvidelse af de eksisterende 13 vindmøller
i området. Det er blandt andet nedlæggelse af
boliger i området, som har gjort det muligt at
udvide den eksisterende møllepark. Nedlæggelsen
af boliger vil ske ved Bollerup centralt i området,
ved Kølby mod syd samt omkring Havgård mod
vest. Det fuldt udbyggede projektforslag medfører
samtidig nedtagning af 5 eksisterende vindmøller.
2 af disse står sydøst for Næsborg, og 3 står
mod sydvest ved Løgstør. Den nye udvidede
vindmøllepark vil blive den største møllepark på
land i Danmark.
Byrådene i henholdsvis Vesthimmerland og
Aalborg besluttede at igangsætte planlægningen
for nye vindmøller ved Nørrekær Enge II ved
udsendelse af et debatoplæg i september
2014. I forbindelse med den offentlige høring
for debatoplægget blev der også afholdt et
informationsmøde i Farstrup d. 22. oktober 2014.
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I høringsfasen i forbindelse med fordebatten
indkom en række bemærkninger og
myndighedssvar: 13 til Aalborg Kommune
og 14 til Vesthimmerlands Kommune, hvoraf
6 af de fremsendte høringssvar blev sendt
til begge kommuner. Nogle af de indkomne
høringssvar er kollektive bemærkninger, som er
underskrevet af op til 67 borgere. Flere temaer
går igen, herunder bekymringer for hvad en
udvidelse af vindmølleparken vil lede til af støjog skyggegener samt ændrede visuelle forhold
ved de nærmeste naboer. Der er kommentarer
om relationen til landskaberne og naturen ved
Nørrekær Enge, områdets rekreative kvaliteter
og samspillet mellem en udvidet møllepark og
Næsborg Kirke. Flere af høringssvarene foreslår
en vindmøllepark med et reduceret mølleantal, og
reduktionen foreslås gennemført på forskellig vis
med baggrund i både nabo- og landskabsmæssige
forhold. Et høringssvar underskrevet af 40 naboer
tilkendegiver at det er en god ide at udvide
vindmølleparken, set i lyset af de emissioner
vindmøllerne sparer samfundet for samt de
midler en gennemførelse af projektet vil tilføre
lokalmiljøet omkring møllerparken. De indkomne
bemærkninger er sammen med det øvrige
scoping- og screeningsarbejde indgået som en
del af undersøgelsesgrundlaget for den samlede
Miljørapport.
Energipolitiske mål
FN’s klimapanel, IPCC, har i den seneste femte
Klimarapport (1. delrapport 2013) konkluderet,
at opvarmningen af klodens klimasystem
er utvetydig, og at den dominerende årsag
til den globale opvarmning siden midten
af det 20. århundrede er stigningen af

drivhusgasudledninger (Ref. /1.1/). EU har sat
som mål, at medlemslandene skal reducere
udledningerne af drivhusgasser med mindst 40 %
i 2030 i forhold til 1990-niveauet, mens andelen
af vedvarende energikilder skal øges til mindst
27% (Ref. /1.2/). I december 2015 vedtog 195
lande den historiske internationale klimaaftale
Paris-aftalen, der er afløseren for Kyoto-aftalen.
Aftalens hovedpunkter er at holde den globale
gennemsnitlige temperaturstigning under 2 grader
sammenlignet med tiden før industrialiseringen,
at sigte efter at holde stigningen under 1,5
grader, at arbejde for at de globale udledninger af
klimaskadelige stoffer hurtigst muligt falder samt
at man herefter vil bruge den bedst tilgængelige
videnskab til at fastholde faldet i udledninger.
(Ref. /1.3/)
Folketinget vedtog i 2012 Energiforlig 20122020. I forliget er det et overordnet mål, ligesom
i tidligere Energiforlig, at øge andelen af den
vedvarende energiproduktion, både for at
bidrage til nedbringelse af CO2-udledningen
og for at sikre en større uafhængighed af
fossile brændstoffer og dermed også en
større forsyningssikkerhed. Det er et mål, at
elproduktionen fra vedvarende energi øges til
en andel på 50 % af den samlede produktion
i år 2020. Det kræver særligt en satsning på
vindmøller, både store havmølleparker og
kystnære havmøller. Den vigtigste bidragyder
er dog fortsat en betydelig udbygning med
vindmøller på land, og energiaftalen forventer
opstilling af samlet 1800 MW nye vindmøller i
perioden 2012-2020 (Ref./1.4/). Fra 1. januar
2012 til 31. juli 2016, er der opstillet i alt 913
MW.

4,5 km
Det udpegede mølleområde i kommuneplanen
Miljørapport
for Vindmøller ved Nørrekær Enge II
Målestok 1:50.000
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Udpeget vindmølleområde, Vesthimmerlands Kommune
Udpeget vindmølleområde, Aalborg Kommune
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1.2 Planlægning for projektet
Det er visionen, at Danmark helt skal frigøre
sig fra brugen af fossile brændstoffer (kul, olie
og naturgas) i år 2050. Målet kan kun nås ved
en væsentlig udbygning af den vedvarende
energiproduktion, herunder opstillingen af nye,
større vindmøller på land. Undersøgelser har
jævnligt påvist, at en udbygning af vindmøller
på land har store samfundsøkonomiske
fordele sammenholdt med andre typer af
vedvarende energiproduktion. Blandt andet har
Energistyrelsen gennemført en analyse af 10
forskellige teknologier til energiproduktion med
fokus på elproduktionsomkostninger (2014).
Styrelsen peger i analysen på, at el produceret
fra vindmøller (i en dansk kontekst) ikke kun
er den klart billigste teknologi i forhold til
andre typer af vedvarende energi; det er også
den produktionsform, som er billigst for alle
typer af el-produktion overhovedet, inklusiv
kraftvarmeanlæg baseret på kul og naturgas (Ref.
/1.5/).
Projektforslaget vil bidrage til at øge andelen af
vedvarende energi og levere et betydeligt bidrag
til at nedbringe udledningen af drivhusgasser.
Herved vil projektet være med til at opfylde både
de nationale og internationale energipolitiske
miljømålsætninger og desuden bidrage til at sikre
en mere uafhængig elforsyning, blandt andet ved
reduktion af importerede fossile brændsler.
VE-loven
Lov om fremme af vedvarende energi indeholder
en række særlige betingelser for opstillingen af
nye, store vindmøller på land: Dels skal naboer til
nye vindmøller have mulighed for at købe andele
i projektet, og dels skal der i forbindelse med et
8

vindmølleprojekt oprettes en ’grøn fond’, der kan
støtte kulturelle og foreningsmæssige aktiviteter i
lokalområdet. Endelig er naboer til nye vindmøller
tilgodeset af en værditabsordning, som forpligter
bygherren til at yde erstatning for evt. værditab,
som opsætningen af vindmøller skønnes at kunne
have for omgivende ejendomme. Ordningerne
administreres af Energinet.dk. Se mere om køb af
andele, grøn fond og værditabsordning i afsnit 8.5.
Afledte lokale udviklingsprojekter
Det ansøgte projektforslag er af en betydelig
størrelse og vil generere en betragtelig lokal
investering. Ud over at kunne producere energi,
åbner vindmølleparkens størrelse også mulighed
for en række forskelligartede synergieffekter, der
kan komme lokalområdet som helhed til gode
– det kan være synergier, der både vokser ud af
anlæggets karakter, de arbejder der skal udføres
undervejs samt den betydelige økonomi, der ligger
bag en investering af denne art.

Planlægningen for et projekt af denne type
er underlagt en lang række bestemmelser i
Planloven, jf.
Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 1529
af 23. november 2015. Nogle af de væsentlige
punkter er opridset her:
Krav om VVM-redegørelse
Det ansøgte projekt er underlagt Bekendtgørelse
om vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
lov om planlægning, nr. 957 af 27. juni 2016.
Denne fastsætter, at der ved planlægning for
vindmøller med en totalhøjde over 80 meter,
eller planlægning for mere end 3 vindmøller i en
gruppe, skal udarbejdes en VVM-redegørelse, der
indeholder en Vurdering af projektets Virkninger
på Miljøet.
VVM-redegørelsen belyser projektets
miljømæssige konsekvenser og mulige gener
for naboer, natur og landskab. Rapporten har
det dobbelte formål at give offentligheden
mulighed for at vurdere det konkrete projekt
samt at forbedre Kommunalbestyrelsens
beslutningsgrundlag, før den tager endelig
stilling til projektet. VVM-redegørelsen skal
på passende måde påvise, beskrive og vurdere
vindmølleprojektets direkte og indirekte
virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund,
vand, luft, klima og landskab, materielle goder og
kulturarv samt samspillet mellem disse.
Udover selve projektforslaget skal også alternative
opstillings- og placeringsmuligheder undersøges
og beskrives – herunder et ’0-alternativ’, som er
konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres.

Indledning

Miljørapport for Vindmøller ved Nørrekær Enge II

Det er også et krav, at de foranstaltninger,
der tænkes anvendt med henblik på at undgå,
nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige
virkninger på miljøet, beskrives.
Krav om Miljøvurdering
Det ansøgte projekt kræver, at der udarbejdes
et kommuneplantillæg og en lokalplan for
vindmølleanlægget. Dermed er projektforslaget
også underlagt Bekendtgørelse af lov om
miljøvurdering af planer og programmer, nr. 425
af 18 maj 2016, som kræver, at der udarbejdes
en Miljøvurdering for alle typer af planer og
programmer, som kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
Kravene til indholdet af en Miljøvurdering ligner
langt hen ad vejen kravene til indholdet af en
VVM-redegørelse; men typisk i en mere ’let’
udgave, hvor problemstillingerne behandles
på et mere overordnet niveau. Dog indeholder
bekendtgørelsen om miljøvurdering enkelte
forhold, som almindeligvis ikke er indeholdt i en
VVM-undersøgelse; det gælder særligt forhold
omkring sundhed og overvågning.
Da konklusionerne og vurderingerne for projektet
ikke vil være anderledes i en Miljøvurdering end
i VVM-redegørelsen, er begge undersøgelser her
samlet i ét dokument. For at leve op til kravene i
en Miljøvurdering indeholder denne miljørapport
således både detaljerede krav til en VVMundersøgelse samt forhold omkring sundhed
og overvågning. Samlet sikrer miljørapporten
en detaljeret vurdering af vindmølleprojektet
ved Nørrekær Enge og dets påvirkning af det
omgivende miljø, både på kort og på lang sigt.

Kommuneplan
Kommuneplanerne, Vesthimmerland
Kommuneplan 2009 og Aalborg Kommuneplan
2013, opstiller retningslinjer for kommunernes
fysiske planlægning og udvikling, herunder
opstilling af vindmøller. Udpegningen af områder
til nye vindmøller er baseret på en samlet
planlægning for vindmøller i kommunerne. I
kommuneplanerne er området ved Nørrekær
Enge udlagt til opstilling af op til 150 meter
høje produktionsmøller. Projektforslaget her
omfatter dog et større område end det udlagte,
da nedlæggelse af ejendomme efterfølgende har
gjort det muligt at udvide mølleområdet. Hertil
kommer behov for at udvide projektområdet,
så det også omfatter nye nettilslutningsanlæg,
herunder en 150 kV station, der placeres vest for
det i kommuneplanerne udpegede mølleområde.
Projektforslaget med 40 vindmøller og tilhørende
tilslutningsanlæg kræver derfor, at mølleområdet
udvides i to kommuneplantillæg – ét for hver
kommune.
I Forslag til kommuneplantillæg for den del af
vindmøllerne, som opstilles i Vesthimmerland
Kommune vil de generelle retningslinjer for
opstillingsprincipper tilpasses, så nye vindmøller i
Nørrekær Enge parken kan placeres i fire rækker
med tilnærmelsesvis ens afstand mellem de fire
rækker og med ensartet indbyrdes afstand mellem
møllerne i hver række.
De foreslåede vindmølletyper i projektforslaget
har en rotordiameter på op til 131 meter,
hvilket ligger uden for retningslinjerne for
vindmøllers harmoniforhold (forholdet mellem
rotordiameteren og tårnhøjden) i de gældende

kommuneplaner for Vesthimmerlands Kommune
og Aalborg Kommune. I Vesthimmerlands
Kommune blev retningslinjerne for vindmøllers
harmoniforhold for nylig ændret i forbindelse med
udarbejdelsen af Forslag til Kommuneplantillæg
for et nyt vindmølleprojekt ved Thorup-Sletten.
Kommuneplantillægget ændrer harmonikravet,
således at det skal være på mindst 1:1,1,
og størrelsesforholdet (harmonikravet)
mellem tårnhøjde og rotordiameter fremstår
ens i vindmølleområdet og harmonisk i
sammenhæng med omgivelserne. Et lignende
kommuneplantillæg vil blive udarbejdet for
vindmøllerne ved Nørrekær Enge II, således
at det kan tillades at opstille nye vindmøller
med større møllevinger. I Aalborg Kommunes
forslag til kommuneplantillæg for nærværende
projektforslag vil retningslinjerne for vindmøllers
harmoniforhold tilsvarende ændres, så der
kan tillades opstilling af vindmøller med en
rotordiameter på op til 131 meter. Betydningen af
en større rotordiameter er nærmere undersøgt og
beskrevet gennem rapporten, herunder i kapitel 4
om landskabsforhold.
Lokalplan
Projektforslaget kræver, at der udarbejdes
lokalplaner som muliggør opstillingen af
vindmøllerne i både Vesthimmerland og
Aalborg Kommuner. Lokalplanerne skal
angive præcise placeringer for de enkelte
vindmøller og tilslutningsanlæg, og de skal
indeholde bestemmelser vedrørende størrelse
og udseende. Opførelsen af nye vindmøller og
nettilslutningsanlæg kan ikke påbegyndes, før
lokalplanerne er endeligt vedtaget.
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1.3 Projektforslag og alternativer
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner
for vindmølleprojektet Nørrekær Enge II er
udarbejdet og offentliggjort samtidig med denne
Miljørapport.

Denne Miljørapport er baseret på et
hovedprojektforslag med 40 stk. vindmøller med
en totalhøjde på 150 meter. Placeringen af de
enkelte vindmøller, arbejdsarealer og adgangsveje
samt nettilslutningsanlæg kan ses på kort side 27.
Beskrivelser, visualiseringer og beregninger
for hovedforslaget tager udgangspunkt i
møllemodellen Vestas V126 med en rotordiameter
på 126 meter, en navhøjde på 87 meter (150
meter totalhøjde) samt en effekt på 3,6 MW.
Vindmøllerne opstilles i fire rækker parallelt med
den eksisterende møllerække, der står i området
i dag, i et samlet grid-system med ensartede
indbyrdes afstande mellem møllerne. Det er en
mulighed, at det endelige valg af mølletype bliver
en anden model, som for eksempel kan have en
anden størrelse møllevinger. Det kunne være en
Vestas V117 med en rotordiameter på 117 meter
eller en Siemens SWT 130 med en rotordiameter
på 130 meter. Se mere om mulige mølletyper i
afsnit 2.2.
Projektforslaget vil øge el-produktionen fra lokalområdet væsentligt, og det medfører behov for
en udvidelse af det eksisterende el-net. Forslaget
kræver således etablering af en ny 150 kV station,
som placeres ved Aarsvej vest for selve vindmølleområdet, samt etablering af en ny 150/33 kV station i selve vindmølleområdet. Udover ledningsforbindelser fra vindmøllerne frem mod 150/33
kV stationen kræver projektforslaget etablering
af en ny 150 kV ledningsforbindelse fra 150/33
kV stationen og frem mod 150 kV stationen ved
Aarsvej. Se mere i afsnit 2.4.
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Projektforslaget indebærer, at 5 eksisterende
vindmøller, som står i landområderne omkring
Nørrekær Enge nedtages. Der er tale om 2 stk.
Nordtank 300 kW vindmøller sydøst for Næsborg,
med totalhøjder på 45 meter, og 3 stk. NEG
MICON 750 kW mod sydvest ved Løgstør, med
totalhøjder på 62 meter.
Projektforslaget indebærer at en række
boliger nedlægges. Det forudsættes ved
gennemførelse af projektet, at 13 boliger bliver
nedlagt og der er desuden indgået aftaler om
købsoptioner på yderligere 13 ejendomme, dels
i det omkringliggende åbne land, og dels i den
nordvestlige del af Kølby. Ved nedlæggelsen
af ejendomme vil bygrænsen i Kølby flyttes
mod syd, til en ny byafgrænsning længere inde
mod det centrale Kølby. Boligen på de opkøbte
ejendomme forventes nedlagt, og bygningerne vil
blive nedrevet eller evt. overgå til andre formål.
Nogle af driftsbygningerne i området forventes at
fortsætte med landbrugsmæssige formål. Se mere
i kapitel 3.

Hovedforslag
Opstillingsforslag
for de 40 vindmøller
Miljørapport
for Vindmøller
ved Nørrekær Enge II
Målestok 1:50.000

Indledning

Nye vindmøller ved Nørrekær Enge
Eksisterende vindmøller ved Nørrekær Enge
Afstandszone, 600 m
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4,5 km
34-møller scenariet
Opstillingsforslag med 34 vindmøller
Målestok 1:50.000

Nye vindmøller ved Nørrekær Enge
Vindmøller som udgår i dette scenarie
Eksisterende vindmøller ved Nørrekær Enge
Afstandszone, 600 m
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4,5 km
36-møller scenariet
Opstillingsforslag med 36 vindmøller
Målestok 1:50.000

Nye vindmøller ved Nørrekær Enge
Vindmøller som udgår i dette scenarie
Eksisterende vindmøller ved Nørrekær Enge
Afstandszone, 600 m
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4,5 km
28-møller scenariet
Opstillingsforslag med 28 vindmøller
Målestok 1:50.000

Nye vindmøller ved Nørrekær Enge
Vindmøller som udgår i dette scenarie
Eksisterende vindmøller ved Nørrekær Enge
Afstandszone, 600 m
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4,5 km
37-møller scenariet
Opstillingsforslag med 37 vindmøller
Målestok 1:50.000

Nye vindmøller ved Nørrekær Enge
Vindmøller som udgår i dette scenarie
Eksisterende vindmøller ved Nørrekær Enge
Afstandszone, 600 m
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Alternative opstillingsscenarier
Ud over hovedforslaget med 40 nye vindmøller,
redegør miljørapporten for fire alternative
opstillingsmuligheder, som alle er reducerede
udgaver af hovedforslaget.
34 møller-scenariet beskriver en situation, hvor
den nederste række med 6 vindmøller udgår,
og opstillingen dermed består af i alt 34 nye
vindmøller. 34 møller-scenariet er udarbejdet
blandt andet på baggrund af foreløbige drøftelser
mellem kommunerne og de statslige myndigheder.
Det lavtliggende engområde er omfattet af flere
landskabsudpegninger (statslige interesser), som
strækker sig langt ned i landet langs Dybvad
Å, hvorfor SVANA (tidl. Naturstyrelsen) har
været involveret i den foreløbige planlægning.
Styrelsen har særligt fokus på en afgrænsning af
projektområdet som sikrer, at vindmøllerne ikke
strækker sig for langt mod syd, væk fra kysten,
og som sikrer at udsigten fra bakken omkring
Næsborg Kirke ikke forstyrres. På den baggrund
er det besluttet at redegøre for de miljømæssige
fordele og ulemper ved en alternativ opstilling
med 34 vindmøller.
36 møller-scenariet beskriver en situation, hvor
de 4 vestligste vindmøller mod Næsborg- og
Havgårdområdet udgår, og opstillingen dermed
består af i alt 36 nye vindmøller. 36 møllerscenariet er udarbejdet på baggrund af et ønske
hos Vesthimmerland og Aalborg Kommuner om
at undersøge mulighederne for et reduceret
projekt. 36 møller-scenariet er bygherres bud på,
hvordan en reducering i antallet af vindmøller
kan medføre den størst mulige positive effekt for
omkringboende ift. afstande til nabobeboelser
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og dermed også reducerede miljøpåvirkninger.
På den baggrund er det besluttet at redegøre
for de miljømæssige fordele og ulemper ved en
alternativ opstilling med 36 vindmøller.
28 møller-scenariet beskriver et reduceret
alternativ, hvor det primært er prioriteret
at opstille vindmøller i den del af området,
der ligger i Aalborg Kommune. Baggrunden
for dette scenarie er en politisk beslutning
i Vesthimmerland Kommune, på ØKmøde i november 2016, om at undersøge
konsekvenserne af en yderligere reduceret
opstilling. I 28 møller-scenariet udgår de 12 vestog sydligst placerede vindmøller, og opstillingen
består dermed af i alt 28 nye vindmøller.
37 møller-scenariet beskriver et reduceret
alternativ, hvor det primært er prioriteret at
opstille vindmøller i den del af området, der
ligger i Vesthimmerland Kommune. Baggrunden
er en politisk beslutning i Aalborg Kommune i
december 2016, om at undersøge et supplerende
alternativ med færre vindmøller i den østligste del
af Aalborg-området. I 37 møller-scenariet udgår
de 3 østligst placerede vindmøller, og opstillingen
består dermed af i alt 37 nye vindmøller.
De fire alternative opstillingsscenarier er
beskrevet løbende gennem rapporten og
sammenlignet med hovedforslaget.
0-alternativ
0-alternativet beskriver den eksisterende
situation som en konsekvens af, at
projektforslaget ikke gennemføres; dvs. at der ikke
opstilles nye vindmøller. 0-alternativet indebærer,

at en række boliger i området ikke bliver opkøbt,
samt at de eksisterende vindmøller, som ellers vil
blive nedtaget, bliver stående og fortsætter i drift
indtil de er udtjente. De nærmere konsekvenser
ved 0-alternativet er beskrevet løbende gennem
rapporten og sammenlignet med projektforslaget.
Allerede undersøgte alternativer
Det foreslåede projekt med 40 nye vindmøller,
og i alt 53 vindmøller i den nye samlede
vindmøllepark, er et resultat af et langvarigt
forudgående undersøgelsesarbejde. Der er
gennem en årrække forud for dette stadie af
processen undersøgt en lang række alternative
muligheder for at opstille vindmøller i området.
Landområderne ved Nørrekær Enge rummer, også
efter opstilling af de 13 nuværende vindmøller
i området, meget store åbne terræner med kun
få beboelser. På landsplan findes der ganske
få sammenhængende landområder, der er lige
så tyndt befolket som her, og området rummer
derfor særlige muligheder i forhold til opførelsen
af en stor, sammenhængende vindmøllepark på
land. Af samme grund har en del af Nørrekær
Enge området, områderne længere mod syd
ned langs Dybvad Å, primært i Vesthimmerland
Kommune også været undersøgt af Staten som en
mulig placering for større forsøgsmøller. Dette er
dog blevet afvist af Vesthimmerland Kommune.
Bygherren har tidligere undersøgt mulighederne
for at udvide den nuværende møllerække ved
at foreslå 1-2 nye møllerækker på hver side af
bebyggelserne i Bollerup. Dette er ligeledes blevet
afvist af kommunerne; dels af hensyn til naboerne
her, og dels af hensyn til et ønske om at fastholde
en samlet, sammenhængende vindmøllepark.

Indledning

Miljørapport for Vindmøller ved Nørrekær Enge II

1.4 Undersøgelsesprocessen og opbygning af miljørapport
Opkøb af ejendomme i Bollerup har åbnet for
nye muligheder, særligt i forhold til at kunne
udvide mølleparken med sammenhængende,
parallelle rækker mod syd. Det er baggrunden for,
at kommunerne har givet grønt lys til at arbejde
videre med den konkrete planlægning for en ny,
udvidet møllepark ved Nørrekær Enge. Herfra
har der dog fortsat lagt et stort stykke arbejde
i at finde frem til den optimale opstilling. I et så
stort område som dette er det en meget stor
udfordring at på samme tid sikre en optimal
produktion, overholdelse af støjkrav, hensyn til
en mængde lokale problemstillinger omkring
de enkelte mølleplaceringer: driftsejendomme,
beskyttelsesforhold, vandløb, veje etc., og
samtidig sikre en ensartet afstand mellem
alle vindmøller i det samlede grid. Gennem
denne undersøgelsesproces er der løbende
opstået mulighed for at udvide området
mod syd, gennem opkøb og nedlæggelse af
ejendomme. Dette har yderligere udvidet
paletten af opstillingsmuligheder. Bygherres egne
optegnelser siger, at der har været undersøgt op
til 27 forskellige opstillingsscenarier undervejs,
frem mod dette projektforslag. De 40 foreslåede
mølleplaceringer i dette projektforslag er altså
langt fra tilfældige, men et resultat af en grundig
og langvarig optimeringsproces for, hvordan
produktions-, nabo- og landskabshensyn kan
forenes på bedst mulig vis.

Undersøgte miljøtemaer og hovedproblemer
Det er et krav, at VVM-undersøgelsen
identificerer og undersøger de ændrede
påvirkninger af det omgivende miljø, som må
forventes ved opstilling af store vindmøller.
De mulige problemstillinger er undersøgt gennem
screenings- og scopingprocessen. Hertil kommer
indkomne bemærkninger i forbindelse med den
forudgående høring for projektforslaget. Der er
gennem undersøgelsesarbejdet taget forbehold
for særlige faktorer, så som indirekte, sekundære
og kumulative effekter, kort- og langsigtede
betydninger, samt hvorvidt der er tale om
vedvarende eller midlertidige påvirkninger. De
væsentligste problemstillinger, der er undersøgt i
VVM-arbejdet, er opsummeret her:
Vejtilslutning
Behovet for arbejdsarealer og vejadgang
til hver af de nye vindmøller vil i sig selv
medføre et betydeligt anlægsarbejde. Gennem
miljøundersøgelsesarbejdet er der arbejdet
med en tilpasning og placering af adgangsveje
og arbejdsarealer, som så vidt muligt tager
hensyn til de eksisterende forhold i og omkring
anlægsområdet, herunder funktionaliteten af det
eksisterende vejnet. Anlægsarbejderne medfører
endvidere midlertidige påvirkninger under
anlægsfasen. Omfanget og forventet betydning af
disse er uddybet i kap. 2.
Nettilslutning
Tilslutningen af den samlede vindmøllepark til
elnettet medfører et behov for en udbygning
af det regionale elnet. Der er redegjort for
behovet for nye nettilslutningsanlæg, herunder

en ny 150 kV station, en ny 150/33 kV station
samt en 150 kV kabelforbindelse, som en
del af selve projektforslaget. Omfanget af
de samlede nettilslutningsanlæg kan i sig
selv have miljømæssig betydning i forhold til
omkringboende naboer, landskab og natur.
Nærmeste naboer og bysamfund
Opstillingen af vindmøller har konsekvenser for
de nærmeste beboelser. Miljøundersøgelserne
redegør for naboforhold med hensyn til afstand,
visuel påvirkning, støj (herunder lavfrekvent støj)
og skyggekast. Herudover kan opførslen af en
ny 150 kV station have lokal betydning i forhold
til særligt udviklingen af støj og magnetfelter
omkring stationen. Der er også redegjort for dette
i Miljørapporten.
Der findes mindre landsbysamfund både sydvest
og sydøst for vindmølleområdet, ved Næsborg og
Kølby. De forventede miljømæssige påvirkninger
ved de nærmeste omkringliggende landsbyer
og bebyggelser, som særligt kan forventes at
have visuel og støjmæssig karakter, er undersøgt
nærmere. Særligt er afgrænsningen af såkaldt
støjfølsomme anvendelser, som blandt andet
omfatter boligområder, afklaret som en del af
miljøundersøgelsesarbejdet.
Landskabsvisuelle interesser
Vindmøller på op til 150 meter totalhøjde har en
betydelig størrelse i forhold til omgivelserne, og
vindmøllens egenbetydning i forhold til synlighed
er beskrevet med hensyn til farve, bemaling og
belysning. Det er undersøgt, hvorfra vindmøllerne
kan forventes at være synlige, og hvordan de
omkringliggende landskabsområder vil påvirkes
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af dette. Herudover kan opførslen af en ny 150
kV station have en vis visuel betydning for de
nærmeste, omkringliggende områder omkring
disse. Betydningen af dette er ligeledes inddraget
i miljøundersøgelsesarbejdet.
Hele den vestlige del af mølleområdet
(Vesthimmerland Kommune) er udpeget som
et område med særlig landskabelig værdi,
og størstedelen af det østlige mølleområde
er udpeget som særligt værdifuldt landskab
(Aalborg Kommune). De nye vindmøller vil være
synlige på lange afstande, og det kan dermed
forventes, at de har en vis visuel betydning
for oplevelsen af landskaberne uden for selve
mølleområdet. Vindmøllernes betydning for
oplevelsen af de udpegede landskabsområder er
undersøgt nærmere i Miljørapportens afsnit om
landskabsmæssige påvirkninger.
Afledte effekter af vindmølleparken, såsom
nedlæggelse af ejendomme og arealers
tilbagevenden til landbrugsdrift, evt. omlægning
af veje, markskel og hegnstrukturer etc. have
betydning for oplevelsen af det eksisterende
landskab. Gennem miljøundersøgelsesarbejdet er
mulighederne for en hensigtsmæssig tilpasning
af anlægs- og retableringsarbejder undersøgt
nærmere, og betydningen af disse forhold er
belyst gennem Miljørapporten.

Belysning
Af hensyn til flysikkerheden er den eksisterende
møllepark ved Nørrekær Enge afmærket med rødt,
blinkende høj-intensivt lys. Kravene til belysning
af en udvidet møllepark er undersøgt ifm.
miljøundersøgelsesarbejdet, og der er redegjort
for visuelt-landskabelige påvirkninger som følge af
belysningskrav.
Fredede områder og kulturmiljøer
Projektforslaget vil medføre opstilling af
vindmøller helt tæt på værdifulde kulturmiljøer
ved Vår Skov og Vår Mark (Aalborg kommune),
og mølleanlægget vil være markant synligt
fra det åbne landskab her. Opstillingen af
vindmøller kan desuden have betydning for et
fredet areal omkring Marbjerg ca. 1 km syd for
de nærmeste møller; der er tale om en markant
lokal bakkeknude, og nye store vindmøller i
nærheden af denne kan have en betydelig visuel
indvirkning. Vindmøllernes visuelt-landskabelige
påvirkninger af de omkringliggende fredninger
og kulturhistoriske miljøer er undersøgt i
Miljørapportens afsnit om landskabsforhold.
4 kirker ligger indenfor en afstand af 4,5 km
til mølleområdet: Næsborg, Farstrup, Kornum
og Skarp Salling Kirker. Næsborg Kirke ligger
nærmest det nye mølleområde, på omtrent 1,5
km afstand, og indsynet mod kirken fra syd har
væsentlig landskabelig betydning. Det visuelle
samspil mellem de foreslåede møller og de
omkringliggende kirker er undersøgt i afsnittet om
landskabsforhold.
Et beskyttet dige løber tværs gennem
mølleområdet langs Dybvad Å. Der er redegjort
for projektforslagets betydning for digerne,
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særligt i forhold til anlægsarbejderne, anlæg af
veje og arbejdsarealer mm., i Miljørapportens
kapitel 2 og 4.
Naturbeskyttelse
Nørrekær Enge er beliggende mellem to
internationale Naturbeskyttelsesområder. Det
drejer sig om EF-fuglebeskyttelsesområde
nr. 12 «Løgstør Bredning, Livø, Feggesund
og Skarrehage», som rækker mod øst til
Aggersundbroen, og EF-fuglebeskyttelsesområde
nr. 1 «Ulvedybet og Nibe Bredning».
Området skal endvidere ses i sammenhæng
med de to store genoprettede vådområder
Vilsted Sø og Halkær Sø, som begge indgår
i biologisk og oplevelsesmæssigt samspil
med førnævnte fuglebeskyttelsesområder.
Vindmølleprojektets evt. påvirkning af
beskyttede arter (Habitatdirektivets Bilag IV)
er undersøgt nærmere; dette omfatter blandt
andet gennemførelse af en lytteundersøgelse for
flagermus. Resultater og vurderinger kan ses i
Miljørapportens kapitel 5 om naturforhold.
I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 findes
der en række beskyttede vandløb i området.
Flere af de beskyttede vandløb ligger tæt på
mølleplaceringer. Der er, i forbindelse med
miljøundersøgelsesarbejdet, arbejdet med
tilpasning og placering af adgangsveje og
arbejdsarealer, som både tager hensyn til lokale
beskyttelseshensyn og så vidt muligt begrænser
det samlede behov for anlæg af befæstede
arealer. Se mere om placering af møller og
adgangsveje i kapitel 2, samt om hensyn til
naturbeskyttelsesinteresser i kapitel 5.
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Området langs Dybvad Å er i Vesthimmerland
og Aalborg Kommuner udlagt som økologisk
forbindelse. Projektforslagets evt. betydning for
lokale spredningskorridorer er undersøgt nærmere
i afsnittet om naturforhold.
Etableringen af en 150 kV kabelforbindelse
kan evt. have betydning for naturforhold, i det
omfang, linjen passerer forbi områder med
naturbeskyttelse eller områder med betydning
for beskyttede arter. Der er redegjort for det
naturmæssige indhold, og en kabellinjes evt.
betydning for dette, i en undersøgelseskorridor
langs den forventede linjeføring.
Klima og luftforurening
Opstillingen af vindmøller har positiv indflydelse
på luftforurening og regionale/globale
klimaforhold. Miljøundersøgelsen redegør for
dette med overslagsberegninger af sparede
emissioner ved en gennemførelse af projektet, se
Miljørapportens kapitel om miljøforhold.

Miljørapportens indhold og opbygning
Miljørapporten er inddelt i 9 afsnit.
De væsentligste problemstillinger og vurderinger
er sammenfattet i et ikke-teknisk resumé, der
er udarbejdet som et særskilt dokument og ikke
indeholdt i denne del af Miljørapporten.
1. kapitel omtaler baggrunden for projektet og
sammenholder dette med den øvrige planlægning
på området. Projektforslag og undersøgte
alternativer præsenteres sammen med de
forventede hovedproblemer. Endelig gennemgås
rapportens indhold og metoder samt gældende
lovgivning i forhold til projektforslaget.
2. kapitel indeholder en nærmere teknisk
beskrivelse af projektforslag og 0-alternativ.
Her redegøres også for, hvilke påvirkninger, der
forventes under opstilling, drift og vedligehold af
vindmøller og tilslutningsanlæg.
3. kapitel redegør for påvirkningen af områdets
naboer, særligt relateret til synlighed og
beregninger af støj og skyggekast.
4. kapitel indeholder en redegørelse for, og
vurdering af, den visuelle påvirkning af landskabet
ved gennemførelse af projektforslaget. Afsnittet
indeholder blandt andet fotovisualiseringer af det
fremtidige mølleanlæg.
5. kapitel indeholder en redegørelse for
påvirkningen af natur, herunder internationale
naturbeskyttelsesområder, påvirkning af fuglelivet
og §3-beskyttede naturområder.

6. kapitel redegør for problemstillinger omkring
sundhedsforhold; dette inkluderer reduktion af
sundhedsskadelige stoffer i luften og påvirkning
fra støj- og skyggekast.
7. kapitel redegør for problemstillinger omkring
miljø og risiko for forurening, herunder påvirkning
af grundvandet. Afsnittet redegør også for
positive effekter i form af sparede emissioner,
ressourceforbrug, affald og genbrug.
8. kapitel redegør for øvrige forhold
såsom projektforslagets konsekvenser for
arealanvendelse, lufttrafik og radiokæder, og
der redegøres for de materielle goder projektet
medfører for lokalområder.
9. kapitel omhandler overvågningsmuligheder
og afværgeforanstaltninger i forhold til de
forskellige problemstillinger samt en oversigt over
manglende viden ved udarbejdelsen af denne
rapport.
Metoder i undersøgelsesarbejdet
Miljørapportens beskrivelser og vurderinger
bygger på en række forskelligartede
undersøgelsesarbejder. I de respektive kapitler
beskrives nogle af de metoder, der ligger til
grund for undersøgelserne af de forskellige
miljømæssige forhold.
Analyse og indhentning af viden
Tekniske data om vindmøllernes opbygning,
størrelse og udseende er blandt andet hentet fra
stamoplysninger i programmet WindPro og via
oplysninger fra møllefabrikanten. Fabrikanten har
også bidraget med erfaring, tekniske oplysninger
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og krav til transport og udlæg af adgangsveje og
arbejdsarealer.
Den landskabsarkitektoniske vurdering baserer
sig på kortanalyse, rekognoscering i området
og visualiseringer på baggrund af fotos taget i
området. Landskabs- og kulturhistorisk viden
er hentet fra myndighedsregistreringer og
diverse publiceringer, heriblandt de gældende
kommuneplaner i Aalborg og Vesthimmerland
Kommuner.
Forhold omkring nærmeste naboer er vurderet
på baggrund af opmålinger, rekognoscering og
visualiseringer samt på grundlag af beregninger af
støj- og skyggekastpåvirkninger.
Visualiseringer
Det primære redskab i redegørelsen for
den landskabelige påvirkning i kapitel 4 er
visualiseringer af, hvordan vindmøllerne
i projektforslaget vil komme til at se ud i
virkeligheden.
Visualiseringerne af vindmøllerne er udarbejdet
i WindPro, udviklet af Energi- og Miljødata
(EMD). Programmet kan ved hjælp af
bestemmelseskoordinater opstille vindmøller
på præcise placeringer, og herudfra generere
visualiseringer på baggrund af fotos fra de
pågældende områder. Visualiseringerne er
baseret på vindmøllemodellen Vestas V126
(rotordiameter 126 meter, navhøjde 87 meter).
For udvalgte fotostandpunkter er der udarbejdet
supplerende visualiseringer baseret på alternative
møllemodeller og alternative opstillingsscenarier.
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Visualiseringerne skal betragtes som en
efterligning af virkeligheden, som ikke kan forklare
alle forhold, der har indflydelse på vindmøllernes
fremtræden på et givent sted. Generelt vil
møllerne fremstå forholdsvis tydeligere, når man
befinder sig på stedet, end når man betragter
dem på et foto. Især på større afstande kan
møllerne ’forsvinde’ på visualiseringerne, selv
om de reelt kan være synlige i virkeligheden.
Der er kompenseret for dette ved at give
møllernes fremtræden en vis overdrivelse på
visualiseringerne.
Mange andre forhold, som for eksempel
møllevingernes rotationshastighed
og vejrsituationen, har indflydelse på
vindmøllernes synlighed. Generelt tilstræbes
det, at visualiseringerne viser den maksimale
synlighed af møllerne under de bedste forhold.
Landskabsvurderingen er derfor foretaget
på baggrund af et ’worst case’ scenarie, hvor
møllerne er maksimalt synlige. På mange typiske
vejrdage med dis eller gråvejr vil møllerne
således være mindre synlige end det fremgår af
visualiseringerne i denne Miljørapport.
Produktionsberegninger
Energiproduktionsberegningerne er baseret på
vindstatistik. Energiproduktionsberegninger
i Danmark har siden 1992 været baseret
på statistik med udgangspunkt i vinddata
fra Beldringe Lufthavn på Fyn. Vinddata er
kalibreret med et stort antal vindmøllers faktiske
produktion, hvilket giver korrektionskurver,
der tilpasser vinddata til den enkelte region. I
2006 blev der indført en generel korrektion af
vindenerginiveauet i Danmark, idet perioden

1985-95 viste sig at have væsentligt mere
vindenergi end 1996-2006. Hertil kommer,
at vindenergien er anderledes (større) ved
de navhøjder, man opererer med i dag. Disse
forhold er der kompenseret for ved anvendelse
af vindstatistikken Danmark’07, som også er
anvendt til beregningerne i denne rapport.
Herudover kontrolleres vindberegningerne ved
hjælp af produktionsstatistik for de nærmeste
eksisterende vindmølleparker.
Ud over vinddata indgår i beregningsgrundlaget
en detaljeret beskrivelse af 'ruheder' - dvs. den
modstand landskabselementerne skaber for
vinden - samt højdekonturerne. Regnemetoden
er Vindatlas-metoden, udviklet af Risø. Endelig
indgår i beregningerne effektkurven for den
konkrete mølletype og effekten af vindskygge ved
opstilling af flere møller ved siden af hinanden.
Støjberegninger
Støjberegningerne er udført efter retningslinjerne
i Støjbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen
indeholder et nøje regelsæt for, hvordan
støjberegninger (herunder også beregninger af
lavfrekvent støj) for vindmølleprojekter udregnes,
og bekendtgørelsen opstiller specifikke krav
til overholdelse af støjkrav. Dette omhandler
blandt andet en præcis metode for bestemmelse
af kildestøj fra den enkelte vindmølle. Den
anvendte kildestøj i beregningerne fremgår af
beregningsforudsætningerne i afsnit 3.2 om støj
ved naboer.
Støjberegningerne er udført i WindPRO, som er
godkendt af Miljøstyrelsen til beregning af støj fra
vindmøller. Eksisterende vindmøller i nærheden
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1.5 Lovgivning
er medtaget i beregningen, så resultaterne er et
udtryk for den samlede kumulative støj fra nye og
eksisterende møller.
Beregninger af skyggekast
Der findes ingen lovgivningsmæssige krav
til regulering af skyggekastforhold, men
Miljøministeriet anbefaler, at vindmøller ikke
påfører nabobeboelser mere end 10 timers
såkaldt 'reel skyggetid' årligt. I både Aalborg
og Vesthimmerland Kommuneplaner er der en
retningslinje om, at det ved planlægning af nye
vindmøller skal sikres, at boliger til helårsbeboelse
ikke udsættes for skygge i mere end 10 timer
(realtid) om året.
I beregningerne skelnes der mellem ’værste
tilfælde’ og ’reel værdi’. Værste tilfælde svarer
til det antal timer en vindmølle - ud fra en rent
geometrisk betragtning - vil kunne forårsage
skyggekast. Det vil sige det antal timer, hvor
solen står bag ved møllens rotor. For at der kan
ske skyggekast kræver det dog, at det er helt
eller delvist skyfrit. Samtidig har vindretningen
stor betydning, idet rotoren skal være vendt mod
(eller ’med ryggen’ til) solen for at kaste skygger
i et større område. Endelig kræves det, at det
ikke er vindstille, så møllen er i drift og vingerne
roterer. Alt dette medvirker til at reducere det
reelle antal timer med skyggekast væsentligt.
Den reelle værdi findes ved at sammenholde
beregninger for værste tilfælde med dels
produktionsberegninger (forventede driftstimer
ift. vindforhold), dels normtal for antallet af
soltimer på et år. Skyggekastberegningerne har
her taget udgangspunkt i DMI´s Landsstatistik for
gennemsnitligt antal solskinstimer år 2001-2010.

Da der er tale om normtal, er beregningerne af
den reelle værdi et udtryk for det forventede
antal timer med skyggekast set i gennemsnit over
en årrække. I et år med særlige meteorologiske
forhold kan der forekomme væsentlig flere eller
væsentlig færre timer med skyggekast end det
beregnede.
Skyggekastberegningerne er udført i programmet
WindPRO SHADOW i henhold til de anbefalede
beregningsforudsætninger i Vejledning om
planlægning for og tilladelse til opstilling af
vindmøller (Naturstyrelsen, 2015). Der er
foretaget en overordnet worst case beregning for
hver enkelt naboejendom med centrum i et punkt
15 meter nærmere vindmøllen end nærmeste
hushjørne af beboelsen. Der er beregnet reel
skyggetid for en 15X15 meter flade, placeret
1 meter over terræn i såkaldt ”drivhustilstand”,
dvs. at beregningspunktet kan betragtes som en
bygning med glasfacader i alle retninger, som altid
vil modtage skyggekast uanset hvilken retning,
skyggekastet kommer fra. Terrænforholdene er
inkluderet i beregningen med udgangspunkt i
Geodatastyrelsens terrændata.
En kritisk forudsætning ved skyggekast er, hvor
højt solen skal op i forhold til horisontlinjen,
før man begynder at 'tælle', idet dels solens
manglende skarphed og dels træer og buske
gør, at effekten i skyggekastet opfattes som
uproblematisk ved helt lave solhøjder. I
beregningerne er det forudsat, at solen står
minimum tre grader over horisonten. I worst case
beregningen er der ikke medtaget afskærmende
effekter fra for eksempel foranstående
beplantninger eller bygninger, såkaldte 'lægivere'.

Afhængigt af de lokale forhold kan det forventes,
at de faktiske skyggekastpåvirkninger i mange
tilfælde kan være noget lavere end de beregnede
værdier her, da bygninger, træer osv. rundt om
ejendommen vil skærme af for skyggekastet fra
vindmøllerne.
Ud over planloven har en række andre love og
bekendtgørelser betydning for, under hvilke
betingelser vindmøller kan tillades opstillet.
Nedenfor er en gennemgang af, hvilke dele
af lovgivningen, der berører nærværende
vindmølleprojekt og henvisninger til, hvor i
miljørapporten de pågældende bestemmelser
behandles. Projektets forhold til planloven er
behandlet under afsnit 1.2.
Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til
opstilling af vindmøller
Bekendtgørelse nr. 1590 af 10. december 2014
pålægger kommunerne at tage omfattende
hensyn til en bæredygtig planlægning for
vindmøller, dels ved muligheden for at udnytte
vindressourcerne, men også ved hensynet til
nabobeboelser, natur, landskab, kulturhistoriske
værdier og jordbrugsmæssige interesser.
Ifølge bekendtgørelsen kan der kun opstilles
vindmøller på arealer, der i den gældende
kommuneplan er specifikt udpegede til formålet.
Arealernes størrelse er tilpasset vindmøllernes
forventede maksimale antal og størrelse, samt
den afstand, der skal være mellem vindmøllerne af
hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien.
Bekendtgørelsen opstiller retningslinjer for
kvaliteten af vindmølleplanlægningen i forhold
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til omgivelserne. Eksempelvis bør vindmøller
i grupper fortrinsvis opstilles i et enkelt,
letopfatteligt mønster. For nye vindmøller, som
opstilles nærmere end 28 gange totalhøjden fra
allerede eksisterende eller planlagte vindmøller,
skal der redegøres for den samlede påvirkning af
landskabet. Der er redegjort for den landskabelige
påvirkning i Miljørapportens kapitel 4.
Endelig er det et krav, at vindmøller ikke må
opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange
møllens totalhøjde. Totalhøjden på møllerne
for det ansøgte projektforslag er 150 meter, og
det medfører et krav om en mindste afstand til
nabobeboelse på 600 meter. Naboafstande er
behandlet i afsnit 3.1.
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
Støjbelastningen fra vindmøller reguleres af
Bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015
om støj fra vindmøller. Ifølge bekendtgørelsen må
støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 44
dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 dB(A)
ved en vindhastighed på 6 m/s ved beboelser i
det åbne land.
I områder til støjfølsom arealanvendelse (bolig-,
institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål),
herunder landzone lokalplanlagt til boligformål,
må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige
39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37
dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller
må ikke overstige 20 dB indendørs ved en
vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s, for hverken
beboelse i det åbne land eller områder til
støjfølsom arealanvendelse.
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Hvis der klages over støj fra vindmøllerne, kan
kommunen kræve en støjmåling for at sikre,
at støjbekendtgørelsens krav er overholdt.
Såfremt støjmålingerne viser, at lovkravene ikke
overholdes, skal vindmøllerne støjdæmpes eller
driften indstilles, indtil der er truffet nødvendige
foranstaltninger, så støjkravene kan overholdes.
Støjen kan typisk dæmpes ved at nedsætte
vingernes rotationshastighed; alternativt ved at
udskifte vindmølledele. Forholdene omkring støj
ved naboer er behandlet i Miljørapportens afsnit
3.2.
Miljøbeskyttelsesloven
Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september
2016 indeholder blandt andet bestemmelser om
begrænsning af forurening og håndtering af affald
(§4). Der er redegjort for dette i Miljørapportens
kapitel 2 (aktiviteter og terrænarbejder under
anlæg, drift og retablering) samt afsnit 6.3.
(grundvandsinteresser).
Naturbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelsesloven, jf. Lovbekendtgørelse
nr. 1217 af 28. september 2016, beskytter
naturtyper og -områder og indbefatter
beskyttelseslinjer for blandt andet søer, vandløb
og skove. Bekendtgørelsen indeholder også
bestemmelser for administration af internationale
naturbeskyttelsesområder. Delområder i og
omkring projektområdet, som er omfattet
af naturbeskyttelse, er nærmere beskrevet i
Miljørapportens kapitel 5.
Landbrugsloven
Nogle af de arealer, hvor vindmøllerne vil blive
opstillet, er omfattet af landbrugspligt. Ved

opstilling af vindmøller, hvor der udarbejdes
forslag til lokalplan, gælder reglerne i Cirkulære
nr. 9174 af 19. april 2010 om varetagelsen af de
jordbrugsmæssige interesser under kommuneog lokalplanlægning. Der er redegjort herfor i
Miljørapportens afsnit 8.1.
Vejloven
Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, nr.
1520 af 27. december 2014, indeholder blandt
andet bestemmelser om adgangsforhold til
offentlige veje. De nærmere vilkår aftales med
lodsejerne samt den berørte vejmyndighed, i
dette tilfælde Vesthimmerlands Kommune og
Aalborg Kommune. Der er nærmere redegjort
for adgangsforhold og trafiksikkerhed i
Miljørapportens kapitel 2.
Luftfartsloven
Vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter
skal anmeldes til Trafikstyrelsen. Opførelsen
må ikke påbegyndes, før Luftfartsvæsenet har
udstedt attest om, at vindmøllerne ikke skønnes
at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed,
jf. Bekendtgørelse af lov om luftfart, nr. 1036 af
28. august 2013. Vindmøllerne i projektforslaget
skal således lysafmærkes i henhold til specifikke
krav fra Trafikstyrelsen. Forholdene omkring dette
er beskrevet i Miljørapportens afsnit 4.4 og 8.3.
Bekendtgørelse om internationale
naturbeskyttelsesområder
Planlægning for projekter der kan indvirke på
internationale naturbeskyttelsesinteresser,
det vil sige blandt andet habitat- og
fuglebeskyttelsesområder, administreres med
baggrund i Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni
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Beskrivelse af det tekniske anlæg

2016 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter. Projektets forhold til
internationale naturbeskyttelsesinteresser er
behandlet i Miljørapportens kapitel 5.
Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller
Lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 om
fremme af vedvarende energi beskriver blandt
andet, hvordan netvirksomheden er forpligtet
til at føre det kollektive elforsyningsnet frem til
et nettilslutningspunkt i vindmølleområdet, når
der er tilstrækkelig sikkerhed for, at der opføres
vindmøller med en samlet installeret effekt på
mindst 1,5 MW. Forhold omkring nettilslutning er
beskrevet i kapitel 2.
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2. Beskrivelse af det tekniske anlæg
2.1 Vindressourcer
Området har rigtig gode vindressourcer i forhold
til udnyttelsen af vindkraft. Generelt er der
meget vind i Nordjylland, ikke mindst i området
omkring Limfjorden, hvor det flade, åbne landskab
understøtter vindressourcerne. I området er der
middelvinde på omkring 7,5 m/s i 90 meters
højde.
På grundlag af beregninger vurderes det, at de
40 nye vindmøller tilsammen vil producere ca.
460.000 MWh om året (Ref /2.1/). Det svarer til
elforbruget for omkring 115.000 husstande (4
MWh pr. husstand). Vindmøllerne har en anslået
teknisk levetid på 20 år. I deres levetid forventes
det, at energiproduktionen fra de nye vindmøller
vil bidrage med godt 9 mio. MWh.
Til sammenligning producerer de 13 eksisterende
vindmøller i området i dag ca. 105.000 MWh om
året. Produktionen fra de eksisterende vindmøller
må forventes at falde en smule som følge af
øget ”vindskygge”, men der vil være tale om et
begrænset tab på omkring 15.000 MWh om året.
Samlet set vil opstillingen af 40 nye vindmøller
mere end femdoble produktionen i området til i
alt ca. 550.000 MWh om året.

For det alternative 28 møller-scenarie vil
produktionen fra de nye vindmøller reduceres
med ca. 125.000 MWh i forhold til hovedforslaget
til en produktion på i alt ca. 425.000 MWh fra
eksisterende og nye vindmøller i området.
For det alternative 37 møller-scenarie vil
produktionen fra de nye vindmøller reduceres
med ca. 30.000 MWh i forhold til hovedforslaget
til en produktion på i alt ca. 520.000 MWh fra
eksisterende og nye vindmøller i området.

Hvis der opstilles en anden mølletype end
den her anvendte model Vestas V126 kan det
ligeledes have betydning for produktionen. Til
sammenligningen forventes 40 nye vindmøller på
samme placeringer, men med mølletypen Vestas
V117 at producere ca. 525.000 MWh området.
40 nye vindmøller af mølletypen Siemens SWT
130 på samme mølleplaceringer forventes at
producere i samme omfang som projektforslaget ca. 550.000 MWh området.

Projektområde

Over 10 m/s
9,8 - 10
9,6 - 9,8
9,4 - 9,6
9,2 - 9,4
9,0 - 9,2
8,8 - 9,0
8,6 - 8,8
8,4 - 8,6
8,2 - 8,4
8,0 - 8,2
7,8 - 8,0
7,6 - 7,8
7,4 - 7,6
7,2 - 7,4
Under 7,2 m/s

For det alternative 34 møller-scenarie vil
produktionen fra de nye vindmøller reduceres
med ca. 60.000 MWh i forhold til hovedforslaget
til en produktion på i alt godt 490.000 MWh fra
eksisterende og nye vindmøller i området.
For det alternative 36 møller-scenarie vil
produktionen fra de nye vindmøller reduceres
med ca. 40.000 MWh i forhold til hovedforslaget
til en produktion på i alt ca. 510.000 MWh fra
eksisterende og nye vindmøller i området.
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Vindressourcer i DK, middelvindshastigheder i 100 meters højde
- fra under 7,2 m/s (lysblå/hvid) til over 10 m/s (mørk rød)
Kilde: Energistyrelsen
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Vestasmølle (model V126) - samme mølle som i
dette projektforslag.
Kilde: Vestas Wind Systems A/S

2.2 Vindmølleanlægget
Projektforslaget omfatter 40 nye vindmøller med
en totalhøjde på op til 150 meter over terræn
med vingetippen i øverste position. Vindmøllerne
opstilles i fire rækker parallelt med den
eksisterende møllerække, der står i området i dag.
Alle vindmøller opstilles med ensartede indbyrdes
afstande på ca. 540 meter mellem hver række
og ca. 490 meter mellem møllerne i hver række.
De eksisterende vindmøller og de nye vil dermed
udgøre et samlet grid-system.
Beskrivelsen af vindmøllerne i projektforslaget
tager udgangspunkt i en konkret møllemodel: 3,6
MW Vestas V126 vindmølle med en rotordiameter
på 126 meter og en navhøj¬de på 87 meter.
Valget af møllemodel er dog ikke endeligt fastlagt
med denne Miljørapport; hvis det endelige valg
lander på en anden møllemodel vil størrelser
af møllevinger og rotordiameter evt. variere
indenfor rammerne af en totalhøjde på maksimalt
150 meter. De forskellige vindmøllemodeller,
uanset om det eksempelvis er en Siemens- eller
Vestas model, ligner i al væsentlighed hinanden.
Skulle man vælge en anden møllemodel end
den beskrevet ovenfor kan der dog være mindre
forskelle i beregningsresultaterne for støj og
skyggekast, som beskrevet i kapitel 3. Der kan
også være forskelle på den visuelle påvirkning
som følge af forskellige vingestørrelser, se kapitel
4.
Tårnet er et malet, konisk ståltårn. Fra tårnet er
der adgang til møllehuset. Møllehuset indeholder
blandt andet hovedleje, generator og elektroniske
styringer. Moderne vindmøller er pitchregulerede,
hvilket vil sige, at de 3 vingers stilling kan drejes,
så møllen altid producerer optimalt i forhold

til den aktuelle vindhastighed. Rotoren kører
med variabelt omdrejningstal afhængigt af
vindhastigheden; for den konkrete møllemodel
mellem ca. 6-16 omdrejninger pr. minut.
Belysning
Hele vindmøllen er malet i en lys grå farve.
Farven skal blandt leve op til Trafikstyrelsens
standardkrav ift. synlighed for luftfart. Det
forventes, hver af møllerne markeres med
lavintensivt fast rødt lys (ikke blinkende) på
minimum 10 candela; det svarer til en 9 W
glødepære, som beskrevet i afsnit 4.4 og
8.3. Herudover forventes det, at vindmøller
i parkens hjørner samt centralt langs de
yderste møllerækker skal forsynes med høj/
middelintensivt rødt lys svarende til den type, der
i dag er installeret på de eksisterende vindmøller
ved Nørrekær Enge. Endelig forventes det, at
det nye vindmølleprojekt ved Nørrekær Enge
forsynes med et radarsystem, som registrerer
fartøjer i luftrummet omkring projektet, der
risikerer at kollidere med vindmøllerne. Systemet
vil være koblet til møllernes belysning, således at
belysningen kun er tændt, når det er nødvendigt
for at afværge kollisioner.
[Afventer svar fra Trafikstyrelsen]
Beskyttede natur- og kulturelementer i
anlægsområdet
Placeringen af de enkelte vindmøller vil berøre en
række beskyttelser i anlægsområdet. De berørte
forhold er opsummeret her:
Vindmølle nr. 9, 20, 31 og 40 (se kort side 2829) er placeret indenfor eller med vingeoverslag
ind over åbeskyttelseslinjen omkring
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2.3 Fundamenter, arbejdsarealer og
adgangsveje for vindmøller
Dybvad Å, hvilket kræver dispensation ift.
Naturbeskyttelseslovens §65. Aalborg Kommune
har meddelt, at man er indstillet på at give en
dispensation, som tillader opstilling af vindmøller
indenfor å-beskyttelseslinjen, se også kap. 5 om
påvirkning af natur.
Vindmølle nr. 6 er placeret 16 meter fra Brøndum
Kanal og vindmølle nr. 29 fra et andet vandløb,
Kilså, som begge er beskyttede i henhold til
Naturbeskyttelsesloven. Vælges der fundamenter
af beton, vil vandløbet skulle omlægges på en
kortere strækning omkring de pågældende
vindmøller. Vælges monopælfundamenter, er det
ikke nødvendigt at ændre på vandløbenes forløb.
Se også kapitel 5 om påvirkning af natur.
Vindmølle nr. 23 er placeret 47 meter fra en
offentlig vej, Nørkærvej. Vindmølle nr. 27 er
tilsvarende placeret 29 meter fra Povtrupvej.
Begge vindmøller vil således have vingeoverslag
ind over vejen. Der er tale om lokale grusveje,
som primært har betydning for områdets
landbrugsdrift, og vingeoverslag vurderes ikke at
medføre videre komplikationer i forhold til dette.
Se i øvrigt afsnit 2.8.

Fundamenter
Vindmøllerne monteres på hver sit fundament,
som opbygges på stedet. Den konkrete
anlægsmetode for opbygning af fundamenter er
ikke kendt på dette projektstadie. Traditionelt
opbygges fundamenter til vindmøller på land som
armerede betondæk, men for dette projekt er det
sandsynligt, at møllernes fundamenter med fordel
kan udføres som såkaldte monopælfundamenter,
som det kendes fra havmølleparker. Da der
endnu ikke forelægger tilstrækkelige tekniske og
økonomiske undersøgelser til at kunne træffe
beslutning om dette, er begge anlægstyper
beskrevet i det følgende.
Fundamenter af betondæk
Vindmøllerne monteres på hver sit fundament
af armereret beton, som opbygges på stedet.
Fundamentets størrelse under jorden afhænger
blandt andet af jordbundsforholdene, men selve
betondækket forventes at have en størrelse
på ca. 26 x 26 meter udført med underkanten
af fundamentet i ca. 4,5 meters dybde. I
praksis optager fundamentet og arealerne
omkring dette ca. 35 X 35 meter. Afhængigt
af jordbundsforholdene på den enkelte
mølleplacering kan det evt. være nødvendigt at
forstærke fundamentet med pælefundering.
Fundamentstypen kræver både betydelige graveog jordarbejder samt en del byggematerialer,
primært beton og armeret jern, til hvert
fundament. Det medfører dermed også en del
lastvognskørsel under anlægsfasen.
Med en underkant af betondækket typisk
ca. 4 - 4,5 meter under terræn giver denne
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fundamentstype behov for større gravearbejder.
Afhængigt af jordbundsforholdene kan der
på nogle mølleplaceringer være behov for
gravearbejder noget længere ned end 4-5
meter dybde. I vindmølleprojektets videre
projekteringsfase, vil konkrete forhold omkring
grundvand bliver grundigt undersøgt, herunder
om der kan være behov for midlertidige
grundvandssænkninger under anlægsarbejdet. Se
mere om betydning for grundvand i afsnit 6.3.
Monopælfundamenter
Et monopælefundament er et fundament,
hvor lasterne fra overbygningen er båret
af én pæl. Teknikken er ofte anvendt for
havvindmøller, men relativt ny, i hvert fald
i en dansk kontekst, for vindmøller på land.
Essensen i et pælefundament er, at lasten
overføres til dybere, mere bæredygtige lag. I
det aktuelle tilfælde tænkes der anvendt et
monopælsfundament (enkeltpælsfundament) i
stål, hvor pælens diameter er sammenfaldende
med vindmølletårnets. Pælene kan transporteres
i fuld længe på ladvogne. For at sikre pælene mod
korrosion vil de enten være coatede eller udført i
ubehandlet stål med anoder (passiv eller elektrisk).
Pælene kan enten rammes eller vibreres, eller
en kombination af de to, for at komme ned til
den ønskede dybde. Denne dybde vil afhænge
af jordbundsforholdene samt belastningens
intensitet. På dette projektstadie er der ikke
gennemført en egentlig projektering af anlægget,
herunder konkrete geotekniske undersøgelser
omkring anlægsområderne, men det er
forventeligt at monopælene her vil skulle nå 1020 meter ned i jorden.
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Projektforslagets placering af de enkelte vindmøller med nye adgangsveje, arbejdsarealer og nettilslutning.
Målestok 1:20.000
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Fordele og ulemper ved de to fundamentstyper
Fundamenter af betondæk har blandt andet
fordele i, at der er tale om en simpel, traditionel
konstruktions- og designmetodik. Selve
konstruktion og støbning af beton har et lavt
støjniveau og medfører ikke vibrationer. Man skal
dog være opmærksom på, at der i visse tilfælde
kan være behov for at supplere opbygningen af
betondækket med lokal pælefundering.

senere reetablering af mølleområdet. Antallet
af lastvognskørsler til hvert fundament består
primært af få specialtransporter, hvorved man
betydeligt reducerer de miljømæssige påvirkninger
fra lastvognskørsel under anlægsfasen. Generelt
er anlægsmetoden hurtig at gennemføre - pælene
forventes at kunne installeres på få dage - hvorfor
den samlede anlægsperiode for mølleparken også
reduceres.

Ulemperne ved betondæk er særligt de store
udgravnings- og materialemængder. Det
medfører et stort behov for lastvognskørsel,
som i sig selv medfører støj, og desuden kan
have lokal trafikmæssig betydning. Forurenet
jord kræver bortskaffelse i henhold til
gældende regler herfor. Dette forventes dog
ikke at have betydning i forhold til de konkrete
mølleplaceringer for Nørrekær Enge II-projektet.
Den store anlægsgrav kan medføre behov for
bortpumpning af vand under byggeperioden, og
omlægning af en stor mængde markdræn. Hvis
de geotekniske undersøgelser, som gennemføres
i et senere projektstadie, viser at der er behov
for pælefundering ved enkelte fundamenter, kan
det generere en del støj. Endelig har metoden
en relativ lang konstruktionstid, ca. 6 uger pr.
fundament, hvor betonen skal hærde. Hvis der
skal pælefunderes, er anlægstiden 8 uger, og
hvis der er behov for grundvandssænkninger,
forlænges anlægstiden yderligere.

Ulemperne ved monopælfundamenter er lidt
varierende: Dels er korrosion på pælene en
udfordring, som kræver særlige foranstaltninger,
dels vil selve anlægsfasen (selv om den er
kort) medføre støj og vibrationer, og dels kan
specialtransporter kræve særlige foranstaltninger.
Se også afsnit 2.5 om etableringen af selve
vindmøllerne.

Monopælfundamenter har særlige fordele i, at
etablering af monopælen ikke kræver udgravning
og støbning, men kan føres ned i undergrunden
på stedet – hvilket også er med til væsentligt at
mindske arbejdsmængden i forbindelse med en
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Geotekniske undersøgelser
På dette projektstadie er der ikke gennemført
en egentlig projektering af anlægget, herunder
konkrete geotekniske undersøgelser omkring
anlægsområderne. Dette forventes først at
ske primo 2018, efter en evt. vedtagelse af
projektforslaget. Der kan derfor heller ikke på
forhånd træffes afgørelse om den bedste løsning i
forhold til fundamentstyper.
Som en del af den senere projektering udføres
der konkrete prøveboringer ved de enkelte
mølleplaceringer. Boredybden er afhængig af den
lokale geologi. Som udgangspunkt skal boringerne
føres til senglaciale eller ældre aflejringer, hvorfor
det foreløbig skønnes, at der kan blive tale om 1020 m dybe geotekniske boringer.

Som en del af miljøundersøgelsen er der
gennemført en indledende vurdering af områdets
jordbunds- og grundvandsforhold i forhold til
opstillingen af nye vindmøller. Vurderingen er
blandt andet baseret på de oplysninger, der
allerede findes fra boringer i forbindelse med
opførelse af de 13 eksisterende vindmøller i
området. Generelt for mølleområdet gælder,
at der er truffet gytjelag i flere boringer, som
indikerer, at der har været nogle relativt dybe
områder (op til ca. 10 meter), hvori der er
afsat organiske sedimenter vekslende med
sandlag. Disse må forventes at være af mindre
tykkelse og med højere bund i de sydlige dele af
vindmølleområdet. På baggrund af de gamle kort
er det sandsynligt at, at der mod øst i området
findes større mængder stærkt sætningsgivende
materialer (tørv), end mod vest.
Der er tidligere udført en geoteknisk boring
for hver af de 13 eksisterende vindmøller
i Nørrekær Enge. I de udførte boringer for
eksisterende vindmølle 1–3 mod vest er der
generelt under overjorden truffet tynde marine
postglaciale lag (op til 1,2 meter under terræn)
over smeltevandssand og moræneler med
indlejrede lag af morænesand. I de resterende
udførte boringer for eksisterende vindmølle
4–13 er de trufne postglaciale lag af betydelig
større mægtighed (op til 13 meter under terræn)
og består overvejende af sand med lag af blød
bund (gytje og tørv). Blødbundslagene varierer i
tykkelse fra under 0,5 meter og op til ca. 6 meter.
Under blødbundslagene træffes der postglacialt
sand samt senglacialt sand og ler. I boringerne er
vandspejlene registreret mellem 0,0 og 1,4 meter
under terræn, og det må forventes, at vandet
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kan stå over terræn ved kraftigt nedbør. Det
må derfor antages, at der, særligt for en løsning
med traditionelle betondæk, vil være behov for
grundvandssænkninger under anlægsfasen.
Arbejdsarealer omkring møller
I tilknytning til hvert fundament/vindmølle vil
der blive anlagt arbejds- og vendepladser. På
arbejdsarealet kan blandt andet kraner operere,
som for eksempel en 750 T mobilkran. Størrelsen
og indretningen af arbejdsarealerne er endnu ikke
kendt; typisk varierer de i forhold til de lokale
betingelser omkring hver opstillingsplads, og
desuden har producenterne hver især forskellige
arbejdsmetoder under anlægsfasen, som stiller
forskellige krav til arbejds- og vendepladser. For at
give et billede af det skønnede omfang er der i det
følgende beskrevet en typisk standardopstilling
for arbejdsarealerne ved opførsel af en Vestas
V117 model:
Vende-/kranpladsen har som standard en
størrelse på op til 60 X 30 meter, men kan evt.
designes mindre. Pladsen anlægges som et
befæstet areal med grusbelægning. Herudover
vil der være behov for mindre vende- og
arbejdsarealer for andre køretøjer (lastbiler)
og supportkraner samt parkeringsområder
og mindre arealer til oplag. Endelig indrettes
der, indenfor kranens radius og i nærheden af
arbejdsarealet, særlige midlertidige aflæsningspladser for mølledele under anlægsfasen.
Aflæsningsområderne består af midlertidige
pladser til dels nacelle (møllens 'hat', som
indeholder teknisk udstyr til møllens drift) og
møllevinger, og forventes at bestå af enten

fast grusbelægning, som for de øvrige arealer,
eller udjævnet terræn med sand og køreplader.
Afhængigt af de konkrete anlægsforhold kan
der typisk være behov for op til ca. 1.200 m2
midlertidig aflæsningsplads, som vil blive fjernet
igen efter anlægsfasen. Afhængigt af de lokale
forhold er det muligt, at også de øvrige befæstede
arealer omkring møllen kan reduceres, når
opstillingen af vindmøllen er gennemført. Samlet
forventes der under anlægsfasen at være behov
for op til 3.000 m2 befæstede eller forstærkede
arealer omkring hver af de 40 vindmøller.
Adgangsveje
På kortet over opstillingsområdet på side 28-29
ses den forventede placering af adgangsveje til
møllerne.
Det skønnes, at der ved en gennemførelse af
projektforslaget er behov for at anlægge samlet
omkring 19 km adgangsveje, enten som nye veje
eller som forstærkning af eksisterende markveje.
Vejene anlægges med en kørebanebredde på op
til 6 meter samt svingbredder med en radius på op
til 50 meter. Generelt stiller opstillingen af store
vindmøller særlige krav til vejforholdene, som
blandt andet skal kunne klare specialtransporter
med meget lange eller meget tunge lastvognslæs.
Særligt for transporten af møllevinger er der tale
om lastvognslæs med længder på over 60 meter,
som kræver en stor venderadius.
Af hensyn til den efterfølgende drift af møllerne,
og under størst muligt hensyn til landbrugsdriften
på markerne, vil vejene blive anlagt permanent.
De nærmere vilkår aftales med lodsejerne og med

Vesthimmerland og Aalborg Kommuner, som er
vejmyndighed for lokalvejene.
Der er mange vandløb og afvandingskanaler i
Nørrekær Enge området. Det betyder, at der
også en del steder vil være behov for, at de nye
vejforbindelser krydser henover vandløb. Nogle
steder er der tale om en udvidelse/forstærkning
af en eksisterende brokonstruktion, mens der
for andre er tale om nye forbindelser. Forslaget
til vejudlæg betyder, at der 5 steder er behov
for at krydse §3-beskyttede vandløb. Det
gælder dels ved et enkelt punkt i den sydlige
del af Dybvad Å (omkring mølle nr. 40), et punkt
langs Brøndum Kanal (ved mølle nr. 37) samt
tre steder over en sidekanal til Brøndum Kanal,
som ligeledes er §3-beskyttet. Hertil kommer
yderligere 12 punkter i området, hvor der vil være
behov for at krydse henover mindre vandløb og
afvandingskanaler.
Der vil blive anvendt en række forskellige
konstruktionsteknikker ved krydsningerne af
vandløbene. Ved passager af eksisterende broer
eller tunnellagte vandløb skal bæreevnen af
disse beregnes og eventuelt forstærkes. Ved
passage af grøfter og vandløb, anvendes der
betonbroer, stålrørstunneler eller præfabrikerede
betontunneler. Betonbroer opbygges af
fundamenter, evt. endevægge og et betondæk.
Broen funderes enten ved direkte fundering
eller ved pæle fundering. Der anvendes grus/
friktionsfyld omkring endevægge. Ved anvendelse
af tunnelelementer placeres disse på stabilgrus.
Ydereligere anvendes der grus/friktionsfyld
omkring tunnelelementerne. Længde, bredde og
højde af passagen bestemmes på baggrund af det
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2.4 Nettilslutningsanlæg
aktuelle vandløbsregulativ samt vejens bredde.
Aalborg og Vesthimmerland Kommuner
har meddelt, at man er indstillet på at give
dispensation for krydsning af beskyttede vandløb.
Forvaltningerne kan dog stille specifikke krav
til krydsningerne, herunder til dimensioner og
fremtidigt vedligehold. Ifm. ansøgningen vil der
skulle indsendes detailtegninger med placeringer
og bredder på broer/krydsninger før kommunerne
udsteder tilladelser. Se i øvrigt også kapitel 5 om
naturforhold.
Fælles arbejdsarealer
Udover arbejdsarealerne ved hver mølle, vil
der under anlægsfasen være behov for arealer
til midlertidig lagerplads og byggepladskontor.
Placeringen af disse midlertidige arealer er ikke
endelig fastlagt på dette projektstadie. Det er
for nuværende sandsynligt, at to arealer ved
henholdsvis Bollerupvej 72 og 74 forventes at
blive brugt til midlertidige samlings-, parkeringsog oplagsområder, se kort side 28-29. Eventuelle
krav til placering og indretning af midlertidige
fælles arbejdsarealer fastlægges gennem særskilte
ansøgninger for dette i byggefasen.

Forventet udtryk på koblingshusene i området.
Kilde: SE
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Vindmøllerne i projektforslaget har en samlet
effekt på maksimalt 160 MW, som skal tilsluttes
el-forsyningsnettet. Energinet.dk, som har
ansvar for det overordnede 400 og 150 kV elnet,
varetager etablering af nettilslutningpunktet i
vindmølleområdet og den nødvendige udbygning
af 150 kV elnettet.
Mølleparkens størrelse betyder, at der er behov for
en udbygning af 150 kV elnettet med en ny 150 kV
station, der etableres ved Aarsvej vest for vindmølleområdet. Vindmøllerne tilsluttes til den nye
150 kV station via en lokal 150/33 kV station, som
placeres i selve vindmølleområdet. Der skal endvidere opføres en ny 150 kV kabelforbindelse fra
150/33 kV stationen og frem mod den nye 150 kV
station ved Aarsvej for at føre elproduktionen fra
vindmøllerne ind på det overordnede 150 kV net.
Placeringen af en ny 150 kV station, mulige placeringer for en ny 150/33 kV station samt forventede
linjeføringer for en ny 150 kV kabelforbindelse kan
ses på kort side 28-29.
Anlægsarbejder og den fremtidige drift af
nettilslutningsanlæg varetages af Energinet.dk
(150 kV-net).

Tilslutning af vindmøller, 33 kV-net
Transformere til hver enkelt mølle er placeret inde
i selve møllen, og kræver derfor ikke et særskilt
elskab uden for tårnet. Der skal etableres særskilt
afregningsmåler for hver mølle. Denne placeres
også i møllen.
Hver vindmølle i mølleparken tilsluttes enkeltvis
med nedgravede 33 kV kabler, som føres frem
mod det nærmeste koblingsanlæg. Etablering af
33 kV nettet varetages af vindmølleejerne. Det
forventes, at kablerne samles i ca. 10 koblingsanlæg (op til 4 møller pr. koblingsanlæg), som installeres i op til 6 koblingshuse (1-2 anlæg pr. hus),
der placeres i selve mølleområdet. Koblingshusene
er mindre bygninger på ca. 4-8 m2 og højst 3
meter høje, som forventes at blive beklædt med
stålplader i afdæmpede, neutrale farver. Alle 33
kV forbindelser vil være nedgravede kabler. Fra
koblingshusene føres 33 kV kabler videre frem til
den nye 150/33 kV station. Samlet vurderes de
anlæg og kabler, der er nødvendige for den lokale
del af nettilslutningen (33 kV) ikke at medføre
nævneværdige miljømæssige påvirkninger.
Placeringer af kabler bør fastlægges indenfor
det udpegede tracé, således det passerer så få
naturbeskyttelsesområder og kulturhistoriske
landskabselementer som muligt. Generelt er
der meget få af disse konfliktområder indenfor
undersøgelseskorridoren. For den del der forløber
i selve projektområdet er der således alene
passage af vandløbene, mens der i den vestlige
del af området mellem Mersvej og Aarsvej
findes et antal arealer med naturbeskyttelser,
se mere herom i kapitel 5. Det er dog muligt
uagtet linjeføring at vælge anlægsmetoder

V
Forslag til placering af 150 kV station ved
Aarsvej samt 5 alternative placeringer af
150/33 kV station i mølleområdet.
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som minimerer eller helt undgår at påvirke
eksempelvis vandløb, §3-natur eller diger. Kan
det ikke lade sig gøre at lede kabler udenom disse
områder, kan kabler underskydes og således helt
undgå at påvirke de øvre jordlag som rummer
beskyttelsesinteresserne.

•
•
•
•
•

150/33 kV station
Vindmøllernes nettilslutningspunkt etableres som
en eller flere 150/33 kV transformere i selve vindmølleområdet. I transformeranlægget overføres
elproduktionen fra vindmøller fra 33 kV niveau
til 150 kV niveau, før den sendes videre ud i det
overordnede elnet. Nye 150/33 kV transformere
foreslås placeret i selve mølleområdet på én samlet placering. Den endelige placering af 150/33 kV
stationen er ikke fastlagt på dette projektstadie,
idet der er udpeget fem mulige tilslutningspunkter, som vist på kort side 33. Den endelige placering fastlægges med hensyn til minimering af omkostninger og nettab, når det endelige scenarie for
selve mølleparken samt layout for det tilhørende
33 kV net, der skal forbinde vindmøllerne til
150/33 kV stationen, er fastlagt. Gennem miljørapporten er de evt. miljømæssige konsekvenser
for hver af de fem mulige placeringer undersøgt.

Der etableres et SCADA-anlæg til overvågning
af systemet som en del af stationen. Anlæggets
samlede areal er ca. 115 x 110 meter.

På dette projektstadie er den konkrete
udformning af transformerstationen ikke fastlagt.
Der er dog tale om en almindelig anlægstype, hvor
opbygningen og de nødvendige delementer er
kendte på forhånd.
150/33 kV stationen har følgende
hovedkomponenter:
34

En dobbelt samleskinne
To 150/33 kV-transformere
To transformerfelter
Et kabelfelt
Én stationsbygning med batterianlæg,
stationskontrol, fjernkontrol, fiberinstallation
og relætavler.

Arealet reserverer plads til i alt 5 stk. 150 kVhøjspændingsfelter, men det forventes, at der
kun vil brug for tre af disse felter for at kunne
håndtere elproduktion fra vindmøllerne i
projektforslaget.
De højeste dele af anlægget (lynafledningsmaster)
vil få en højde på ca. 25 meter. De højeste dele
af det øvrige anlæg er skinne- og spolesystemer i
op til omtrent 8,5 meters højde. De mest massive
dele af anlægget vil være ca. 4-7 meter høje.
Bygningen bliver opbygget i mursten, med tag
af tagpap. Stationsarealet er hovedsageligt
græs, men kørefaste arealer etableres med grus/
græsarmering. Området skal hegnes i henhold til
kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Der vil
ikke blive etableret beplantningsbælte omkring
arealet, da Vesthimmerlands Kommune ikke
ønsker ny beplantning i det flade landskab ved
Nørrekær Enge.
150/33 kV stationens evt. betydning for
nærmeste omkringboende naboer, som
særligt vurderes at være i forhold til støj- og

magnetpåvirkninger, er belyst i afsnit 3.5. Den
visuelle påvirkning fra det nye anlæg er belyst i
kap. 4.
150 kV station
Den nye 150 kV station foreslås placeret ved
Aarsvej, på en placering ud til selve vejen, som
vist på kort side 33. Placeringen er foreslået for at
sikre, at stationen kommer til at ligge tæt på både
den eksisterende 60 kV-station samt tæt på den
eksisterende 150 kV ledning, der i dag løber mellem Mosbæk og Fredensdal.
På dette projektstadie er den konkrete udformning af 150 kV stationen ikke kendt. Også her er
der tale om en almindelig anlægstype ift. opbygningen og nødvendige delementer. Stationen forventes at bestå af en række udendørs kabel- og
elanlæg samt en lukket bygning, omgivet af køre-,
service- og parkeringsarealer, heriblandt følgende
hovedkomponenter:
•
•
•
•
•
•

Afspændingsmaster i Fredensdal – 			
Mosbæk traceet
Dobbelte samleskinner
Et udendørs koblingsfelt
Et udendørs kabel/transformerfelt
To udendørs ledningsfelter
Én stationsbygning med batterianlæg,
stationskontrol, fjernkontrol, fiberinstallation
og relætavler

Der etableres et SCADA-anlæg, til overvågning af
systemet, som en del af 150 kV stationen. For at
fremtidssikre stationen reserveres plads til i alt 11
stk.150 kV højspændingsfelter. Samlet forventes
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stationen at brede sig over et areal på omtrent
160 X 270 meter, eller i alt knap 38.500 m2,
inklusiv omgivende grønne hegn.
De højeste dele af anlægget (lynafledningsmaster)
vil få en højde på ca. 25 meter. De højeste dele
af det øvrige anlæg er skinne- og spolesystemer i
op til omtrent 8,5 meters højde. De mest massive
dele af anlægget vil være ca. 4-7 meter høje.
Bygningen bliver opbygget i mursten, med tag
af tagpap. Stationsarealet er hovedsageligt
græs, men kørefaste arealer etableres med grus/
græsarmering. Området skal hegnes i henhold til
kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Omkring
hele stationsarealet vil der blive etableret et
plantebælte på minimum 5 meters bredde.

miljøundersøgelserne i denne miljørapport er der
fastlagt et undersøgelsesbælte, inden for hvilket
der skal findes plads til kabeltracéerne, se kort
side 28-29.
Det nedgravede kabel består af et kabelsystem
bestående af tre en-fasede kabler, der skal ligge i
én kabelgrav. Et kabelsystem består af:
•
•
•

3 stk. énleder-kabler lagt i flad forlægning
med op til 400 mm afstand mellem de enkelte
kabelledere,
1 tomrør til kommunikation og eventuelle
temperaturmålinger.
1-2 stk. jordlederkabel (ECC) hvis afstanden
til bl.a. vindmøller er mindre end 50 m

Se kapitel 3 og 4 om 150 kV stationens evt.
påvirkning af nærmeste omkringboende naboer
samt påvirkning af landskab og visuelle forhold.
150 kV forbindelse
Der skal etableres en ny 150 kV kabelforbindelse
mellem den nye 150 kV-station ved Aarsvej og
150/33 kV stationen i selve vindmølleområdet.
Tilslutningen sker ved at føre en ny linje mellem
de to stationer, som udføres som et nedgravet
kabel. Den præcise placering afhænger af det
endelige opstillingsscenarie, men 3 placeringer
forventes sandsynlige – se kort s. 33.
Den præcise placering af kabeltracéet for den nye
150 kV linje kan ikke fastlægges, før den endelige
placering af 150/33 kV stationen er bestemt, og
der er indgået aftaler med lodsejere. Til brug for
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Illustration af opbygningen af et 150 kV højspændingskabel
Kilde: Energinet.dk

For en typisk 150 kV højspændingslinje er
hvert kabel opbygget som figuren nedenfor.
Opbygningen består af en aluminiumsleder
omgivet af et isolerende plastmateriale.
Herefter er der lagt en skærm omgivet af et lag
vandstoppende bånd på hver side, og som en
sikring mod yderligere vandgennemtrængning
er der lagt en aluminiumsfolie. Den yderste
kappe er i polyethylen og fungerer som mekanisk
beskyttelse. Såfremt kablet grundet skade eller
af anden årsag skal erstattes, er der ikke nogen
forureningsmæssig risiko ved evt. brud og senere
skrotning, da der ved XLPE-kabler er tale om
såkaldte faste materialer, såsom plast og metaller
(det drejer sig derfor ikke om flydende materialer,
som ved eksempelvis olie-isolerede kabler).
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Den nedgravede kabelforbindelse vurderes
primært at kunne have betydning i forhold til
arkæologiske forhold, som der er redegjort for
i afsnit 4.2 samt i forhold til beskyttet natur og
-arter, som der er redegjort for i kap. 5.
Oplagspladser
Der er behov for enkelte arealer til depotpladser
og tromledepoter langs kabelforbindelsen og ved
hver af de to transformerstationer. Ved anlæg af
kabelforbindelsen er depotpladser typisk 2-2.500
m2. De anvendes hovedsageligt til oplagring
af rent sand, der skal bruges som sandfyld i
kabelgraven, og til midlertidig opbevaring af
kabeltromler. Depotpladserne kan også bruges til
parkering af entreprenørmaskiner, som anvendes
til arbejdet langs kabeltracéet.
Både depotpladser og tromledepoter vil blive
etableret på dyrkede arealer eller lignende, hvor
der ikke er risiko for at skade naturen. Pladserne
vil blive etableret ved at udlægge køreplader for
at mindske risikoen for strukturskader. Evt. krav
til placering og indretning af midlertidige fælles
arbejdsarealer fastlægges gennem særskilte
ansøgninger for dette i byggefasen.

Montering af møllevinge, en del af kranarbejdet under rejsning af vindmøllen på stedet.
Kilde: Siemens Windpower A/S
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2.5 Aktiviteter i anlægsfasen
Anlægsfasen forventes at strække sig over ca.
22 måneder for en løsning med fundamenter af
betondæk, eller ca. 20 måneder for en løsning
med monopælfundamenter, før alle aktiviteter
er tilendebragt, og de nye vindmøller er rejst og
tilkoblet elnettet.
Anlægsaktiviteterne omfatter i grove træk:
•
•
•
•

Anlæg af veje og arbejdsarealer,
etablering af fundamenter,
rejsning af møllerne,
tilkobling på elnettet og indkøring i 			
kommerciel drift.

Hertil kommer supplerende anlægsarbejder i
forbindelse med nedtagning af eksisterende
vindmøller, nedrivning og retablering af arealer
omkring eksisterende ejendomme i området, samt
anlæg af nettilslutningsanlæg.
Anlæg af nye møller
Som det første etableres adgangsveje
og arbejdsarealer. Der må forventes en
del lastvognskørsel i denne periode. I
spidsbelastningsperioder skønnes det således, at
der vil køre op til ca. 25 lastvognskørsler pr. time
med jord, sand, stabilgrus m.m.
Efter anlæg af vejene etableres fundamenterne.
For en løsning med traditionelle betondæk
udgraves omkring de enkelte mølleplaceringer, og
fundamenterne støbes på stedet. Opbygningen
af fundamenter kræver en del beton, svarende til
130-150 lastvognslæs pr. mølle, hvorfor der også
vil være noget lastvognskørsel i denne periode.
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Hertil kommer et tilsvarende antal vognkørsler
ifm. opgravning og evt. bortkørsel af jord fra hver
fundamentgrav. Omkring 1 måned efter støbning
af fundamentet, kan møllen rejses. Samlet
forventes anlæg af de 40 fundamenter at strække
sig over ca. 18 måneder.
For en løsning med monopælfundamenter
vil der være støj fra ramning (kan være over
200 dB i frekvens 1-16 Hz) samt vibrationer
under installationen. De støjende aktiviteter
i forbindelse med ramning af monopælene
vil afholdes indenfor almindelig arbejdstid.
Det forventes, at der for etableringen af
monopælene vil være behov for et mindre antal
specialtransporter pr. mølle. Samlet, inklusiv
forudgående etablering af adgangsveje forventes
etablering af monopælfundamenterne for alle
40 møller at strække sig over ca. 18 måneder,
hvorefter møllerne kan rejses.
Mølledelene leveres direkte ved det
enkelte fundament, og kræver omtrent 20
specialtransporter pr. vindmølle. En stor kran vil
operere i typisk 8 dage pr. vindmølle i forbindelse
med opsætningen. Efter opsætningen forventes
yderligere omkring 3 uger til indkøring af
vindmøllen, før den er tilsluttet elnettet og sat i
kommerciel drift.
Nedtagning af eksisterende vindmøller
5 eksisterende vindmøller forudsættes nedtaget
ved en gennemførelse af projektforslaget.
Vindmøllerne nedtages med kran, og mølledelene
køres bort umiddelbart efter nedtagningen.
Møllerne kan evt. renoveres og genopstilles et
andet sted, herhjemme eller i udlandet, og på den

måde fortsætte energiproduktionen i en årrække
endnu. Alternativt vil nogle af mølledelene kunne
genanvendes som reservedele. Når vindmøllerne
er helt nedslidte, vil dele af materialerne kunne
genbruges, som beskrevet i afsnit 2.7.
Møllefundamenterne består af armeret beton,
som graves fri ned til omkring 2 meters dybde.
Fundamentet nedbrydes med hydraulisk
mejsle- og skæreværktøj, og jernarmering
og beton adskilles ved den enkelte mølle.
Jernarmeringen køres bort til videre bearbejdning
og genanvendelse andetsteds. Betonen kan evt.
genanvendes i lokalområdet som eksempelvis
vejmateriale.
Nedlæggelse af boliger
Nedrivning af eksisterende ejendomme vil
medføre lokale anlægsaktiviteter omkring
de enkelte ejendomme. Der vil være tale
om almindelige nedrivningsarbejder med
entreprenørmaskiner og en mindre mængde
transporter til og fra de enkelte ejendomme.
Anlæg af net-tilslutningsanlæg
Transformerstationer
Den nye 150 kV station samt den nye 150/33
kV station anlægges efter samme principper.
Etablering af et stationsområde, som omfatter
byggemodning, terrænregulering, etablering
af tilkørselsveje og evt. afvanding, kan
normalt gennemføres i en periode på 26 uger.
Herefter går der ca. 20 uger til montage af
højspændingsapparater og lavspændingsmontage.
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Stationsbyggeri ved samtlige stationer forventes
udført indenfor en periode på ca. 10-12 måneder.
Til etablering af 150 kV og 150/33 kV stationer
vil der være behov for et antal anlægsmaskiner.
Der er herunder angivet et skønnet omfang af
antal og typer af maskiner, som vil blive anvendt
i anlægsperioden. De angivne maskiner vil ikke
nødvendigvis blive anvendt kontinuert igennem
anlægsarbejdet men kun på de tidspunkter, hvor
deres tilstedeværelse er påkrævet:
•
•
•
•
•
•

1 gravemaskine, 7 til 32 tons
2 rendegravere/ minigraver
1 lastbil / dumper
1 gummiged
1 traktor med kran / lastbil med kran
1-2 person lifte

150 kV kabelforbindelse
Når kabelanlægget skal lægges i jorden, vil der
være behov for et antal anlægsmaskiner herunder
en gravemaskine til udgravning af kabelgrav, et
spil til udtrækning af kablerne, en vogn med sand
og en gravemaskine til tildækning af kablerne og
lukning af kabelgraven. Hertil kommer et antal
traktorer, lastbiler og rendegravere til alle de
logistiske opgaver. Disse vil ikke være permanent
på pladsen men kun på de tidspunkter, hvor deres
tilstedeværelse er påkrævet. Samlet forventes
etablering af den nye 150 kV kabelforbindelse
at strække sig over anlægsperiode på ca. 2-3
måneder.
Kabellægning ved nedgravning
I forbindelse med nedgravning af kablerne

vil der som udgangspunkt være behov for et
arbejdsbælte omkring kabeltraceet på ca. 15-18
meter. Arbejdsbæltet vil dog forsøges minimeret
i det omfang, det er muligt. En principskitse for
arbejdsbæltet er vist på figur side 39.

eller muligt at kabellægge ved nedgravning, kan
kablerne blive etableret ved en såkaldt styret
underboring. Ved styret underboring opnås
blandt andet, at sårbar natur, veje og vandløb ikke
påvirkes af gravearbejdet.

Når arbejdet i marken går i gang, vil det blive
opdelt i etaper, der svarer til én kabellængde ad
gangen – ca. 1000-1500 meter. Først udlægges
jernkøreplader, hvor der er behov for dem, og
herefter afrømmes muldjorden samt det areal,
hvorpå råjorden efterfølgende vil blive opbevaret.
Herefter graves råjorden op, så kabelgraven
får den ønskede profil. Efter kabelanlægget er
installeret i sand, vil råjorden blive lagt tilbage
over kablerne og komprimeret for at undgå
luftlommer omkring kabelsystemet. Til sidst
lukkes kabelgraven med muldjorden. Der er
meget lidt overskudsjord i forbindelse med
anlægsarbejdet, og det vil efterfølgende blive
fordelt ud over arbejdsområdet. Kabelgraven må
forventes at stå åben i maksimalt en arbejdsuge,
og eventuelt længere tid ved underboringer og
muffegrave.

Underboringen sker med et særligt boreudstyr i
den ene ende af underboringen samt en plads til
samling af rør i den anden ende af underboringen
og kan kræve et større arbejdsareal, hvis der er
tale om underboringer, hvor der skal anvendes
større maskineri.

Når kablerne er nedgravet og området er blevet
retableret, vil der blive tinglyst et servitutbælte
på 7 meter omkring kabelsystemet. I det
servitutbelagte bælte må der ikke opføres
bebyggelse eller etableres beplantning med
dybdegående rødder. Ordinær landbrugsmæssig
dyrkningsaktivitet kan udføres, men andre
påtænkte aktiviteter, herunder grubning, må kun
iværksættes efter aftale med Energinet.dk
Styret underboring
De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt

Jordbundsforholdene er afgørende for, om
underboringerne kan udføres. Forundersøgelser
af jordbundsforhold kan medvirke til en
sikker gennemførelse af underboringen og
mindske risikoen for såkaldt ”blow-outs”, det
vil sige, at boremudder skyder op i det terræn
underboringen føres under.
Muffesamlinger
For hver kabelsektion samles kablerne i tre
muffer. Arbejdsperioden for arbejdet ved en
kabelsektion er ca. 6 arbejdsdage. Arbejdet
med at samle kablerne sker inde i en container
for at sikre tørre og rene arbejdsforhold. Selve
samlingen af kablerne med muffer giver ikke
anledning til installationer over terræn. Der vil
være behov for at etablere linkbokse i forbindelse
nogle muffesamlinger. Disse vil som hovedregel
være nedgravet med kan nogle steder placeres
i nedgravede brøndringe. De øverste 30 cm af
brøndringen og dækslet vil være synlig over
terræn.
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Kabelgrav med udlagte køreplader og opgravning af kabelrende.
Foto: Energinet.dk

Arbejdsbælte ved kabellægning af et enkelt kabelsystem.
Tegning: Energinet.dk
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Ressourceforbrug
Vindmøller
Hvis fundamenter udføres som betondæk, vil
de være i armeret beton. Hvert fundament
kræver forventet ca. 1000 m3 beton, så det
samlede mølleanlæg vil, afhængigt af den
konkrete projektering, kræve omkring 40.000
m3 beton samt en del armering (armeringsnet
i kamstål). Udføres fundamenterne som
monopælfundamenter, vil monopælene udgøres
af stålrør. Hvert stålrør kan veje op mod 100
ton, men dette er usikkert indtil en endelig
projektering har fundet sted.
Vindmøllerne er altovervejende opbygget af stål
(og til en vis grad støbejern) for mølletårn og –hus,
mens møllevingerne er bygget af kul- og glasfiber.
Hvert af mølletårnene her har en vægt på omtrent
240 tons, mens møllehuset inklusiv rotorhub
mm. samlet vejer omkring 150 tons, hvoraf langt
størstedelen er stål/støbejern. Møllevingerne
vejer hver ca. 13 tons, dvs. knap 50 tons pr.
vindmølle, og består primært af kul- og glasfiber.
(Ref./2.2/).
Herudover indeholder hver vindmølle mindre
mængder væsker til smøring, køling mm.
Sammensætning og mængder kan variere noget
ift. opbygningen for de forskellige mølletyper,
men for en mølle af den foreslåede type er de
væsentligste væsker smøreolie til gearsystemet
(op til omkring 1000 liter) samt de hydrauliske
systemer (godt 250 liter). Endelig indeholder
møllens kølesystem op til omkring 400 liter
kølevæske (Ref./2.2/).

Udover til selve vindmøllerne vil der være
materialeforbrug i forbindelse med anlæg af
fundamenter, arbejdsarealer og adgangsveje.
Til veje og arbejdsarealer anvendes grus
(bundsikringsgrus samt stabilgrus) og evt.
supplerende opfyldning med sand.
Under anlægsfasen vil der være maskinkørsel, som
forbruger brændstof (primært diesel) til kraner,
gravemaskiner, lastvogne og servicebiler.
Nettilslutningsanlæg
Materialeforbruget, aluminium, for 150 kV
kabellinjen, ét-system, anslås at være 4,1 ton/
km(fase). På 5 km kabelstrækning (3 faser)
vil der ca. skulle bruges 61,5 ton aluminium
(1-system). Herudover skal der anvendes sand til
kabelgraven, bentonit og en begrænset mængde
vand til underboringer, brændstof til maskiner
samt i mindre mængder råstoffer til fremstillingen
af diverse andre materialer, som medgår til
anlægsfasen.
Opførslen af 150 kV og 150/33 kV stationer
medfører et begrænset materialeforbrug i
form af sand, grus, beton og jern samt vand
til betonblanding. Der vil være en begrænset
mængde byggeaffald, som håndteres efter
gældende regler. De steder, hvor der skal
etableres en mandskabsvogn, vil der være en
begrænset mængde spildevand. Mandskabsvogne
tilsluttes efter gældende regler enten til offentligt
afløb eller tank.
Jord
Jorden som opgraves ved veje, arbejdsarealer

og fundamenter forventes som udgangspunkt
at kunne køres ud i selve anlægsområdet.
Vejene anlægges en anelse højere end det
eksisterende terræn, og overskudsjorden fra
fundamenthullerne forventes at kunne bruges
på arealerne op mod vejene, for dermed at skabe
en jævn overgang mellem mark og vej. Skulle der
evt. være ekstra overskudsjord i forbindelse med
anlægsarbejderne, vil denne blive bortskaffet i
overensstemmelse med kommunernes regulativer.
Omkring de nye transformerstationer vil der
også være en del jordarbejde, da anlægsområdet
skal terrænregulæres. Opgravet jord forventes
som udgangspunkt at kunne placeres lokalt, ved
udjævning i selve anlægsområdet og evt. med
etablering af mindre voldanlæg eller lignende som
en del af den omkransende beplantning.
Grundvandssænkning
Vindmøller
Traditionelle fundamenter af betondæk til
vindmøllerne vil typisk have en underkant ca.
4-4,5 meter under terræn, og gravedybderne
under anlægsfasen kan desuden nå noget
længere ned. Det medfører forventeligt behov
for grundvandssænkninger under anlægsfasen.
I de jordbundstyper, der hidtil er påtruffet i
Nørrekær Enge området udføres midlertidige
grundvandssænkninger for udgravninger
til betonfundamenter formentlig bedst ved
etablering af nedfræset dybdedræn med
grusvæg rundt om hele udgravningen. I bunden
af udgravningen etableres der et arbejds-/
kørefast drænlag med drænslange. Dybdedræn
41

og drænslange tilsluttes vakuumanlæg.
Ved gravedybder, der medfører midlertidig
grundvandssænkning i de underliggerende mere
vandførende sandlag, suppleres/erstattes der med
nedborede, filterkastede sugespidser tilsluttet
vakuumanlæg. Erfaringerne med midlertidig
grundvandssænkning i forbindelse med etablering
af de eksisterende vindmøller var, at der var tale
om beskedne vandmængder svarende til i alt ca.
100.000 m3 for hele perioden, som blev bortledt
til pumpestation/pumpelaug via grøfter. Ud af
den oppumpede mængde kom størstedelen af
mængden fra 2 af de 13 positioner.
For en løsning med monopælfundamenter vil
der være meget begrænsede gravearbejder
omkring hvert enkelt vindmøllefundament.
Dermed forventes heller ikke videre behov for
grundvandssænkninger under anlægsarbejdet.
150 kV kabellinje
På strækninger med højt grundvandsspejl tørholdes kabelgrav og muffegrav, enten ved installering af et sugespidsanlæg (kun ved sandrige
jordbundsforhold), eller ved forudgående nedpløjning af et plastdræn i og under kabelgraven
(ca. 2,0 m under terræn). Langs kabeltracéet vil
der i givet fald være tale om helt lokale grundvandssænkninger af meget begrænset varighed
(1-2 dage). Ved muffesamlinger på kablerne
kan der være tale om begrænsede grundvandssænkninger på op til 10 dages varighed. Det oppumpede vand ledes, efter aftale med lodsejeren
og den ansvarlige miljømyndighed, almindeligvis
ud over det åbne terræn til passiv nedsivning.
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Transformerstationer
Anlægsarbejder for 150 kV og 150/33 kV
stationer kan medføre evt. mindre behov for
midlertidige grundvandssænkninger i områder
med høj grundvandvandsstand, men er det er
almindeligvis ikke et stort problem.
Generelt må oppumpet vand ifm. midlertidige
grundvandssænkninger ikke ledes direkte til søer
eller vandløb, da der kan ske sedimentspredning
eller spredning af okker, som skader vandmiljøet,
se kapitel 5 om naturforhold. Oppumpet
grundvand kan ligeledes kræve forholdsregler i
forhold til drikkevandsinteresser, se kapitel 6 om
miljøforhold.
Trafik
Trafikbelastningen under anlæg af nye vindmøller
vil primært skyldes lastvognstransporten af
jord, sand og stabilgrus under anlæg af veje
og arbejdsarealer samt kørsel med lastbiler
i forbindelse med støbningen af møllernes
fundamenter. En mindre del af transporten
vil være tung specialtransport på blokvogne
med dele til fundamenter og møller samt
eventuelt monopæle. I tilfælde af etablering
af monopælfundamenter vil der, afhængigt af
metodevalg, være brug for kraner, hydraulisk
hammer eller hydraulisk vibrator.
Specialtransporterne organiseres efter de
gældende regler. Specialtransporten af
møllekomponenter og øvrige materialeleverancer
til og fra anlægsområdet vil foregå ad ruter,
som bestemmes af vejmyndighederne i
kommunerne. Ud over anlæg af nye veje i selve

mølleopstillingsområdet samt midlertidige
foranstaltninger såsom udlæg af køreplader,
nedtagning af vejskilte mm. langs transportruten
forventes der ikke at skulle gennemføres særlige
trafikforanstaltninger.
For at lette lastbiltrafikken til og fra
vindmølleområdet etableres en ny vej frem mod
mølleområdet fra Aarsvej, se kort side 27. Der
vil blive anlagt holdepladser på hovedruten til og
fra området, hvor en lastbil kan holde, mens et
andet køretøj passerer. Adresserne Bollerupvej 72
og 74 forventes at bliver brugt som midlertidige
samlings-/parkerings- og oplagsområder, hvilket
vil have betydning for trafikken til og fra særligt
disse adresser under anlægsfasen.
Støj
Støjbelastningen for området skønnes at være
tilsvarende en større byggeplads. Med en løsning
med monopælfundamenter kan der forventes en
særlig støjbelastning de dage, hvor monopælene
installeres, med støj fra installationen af pælene
på over 200 dB i frekvens 1-16 Hz. Vælges
traditionelle betonfundamenter kan der for
nogle af mølleplaceringerne være behov for
pælefundering, som kan være støjende, når
pælene slås i. I givet fald vil dette vare forventeligt
2-5 dage pr. fundament. Med en afstand til
nærmeste nabo på mindst 600 meter vurderes
dette ikke at medføre væsentlige gener. Det
skønnes, at støj i anlægsfasen herudover primært
vil stamme fra lastbiltrafikken. En mindre del af
støjen vil stamme fra kraner og støbning.
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2.6 Aktiviteter i driftsfasen
I forbindelse med nedrivningen af eksisterende
ejendomme i mølleområdet vil der være støj fra
blandt andet nedknusning af beton og fra diverse
nedrivningsmaskiner. Det forventes at op mod 13
ejendomme nedrives, inden selv anlægsfasen for
vindmølleanlægget begynder.
I forbindelse med anlæg af nettilslutningsanlæg:
150 kV kabellinje, 150 kV station samt 150/33
kV station kan der også forventes almindelig
maskinstøj fra entreprenørmaskiner på selve
anlægspladserne samt i forbindelse med
transporter til og fra anlægsområderne.
Om støj ved naboer i driftsfasen for vindmøller og
nettilslutningsanlæg, se kap. 3.

Driftsansvar og service
Vindmøller
Ejeren af vindmøllen har til enhver tid ansvaret
for driften og sikkerheden på anlægget, herunder
at støjkrav overholdes. Møllerne er konstrueret
til at producere elektricitet i omkring 20 år under
forudsætning af, at de passes med regelmæssig
service.
Aktiviteter ved anlæggene vil typisk være
serviceeftersyn på vindmøllerne. En god service
er vigtig, da en vindmølle med en god placering
kan producere elektricitet omkring 6.500 timer
om året. Det er 74 % af årets timer – dag og nat.
I løbet af 20 år bliver det til 130.000 timer (Ref.
/2.3/).
Justering af komponenterne i vindmøllerne
vil kunne forekomme i mindre omfang. Der
gennemføres årligt serviceeftersyn ved hver
vindmølle. Ud over dette må der forventes
et meget begrænset antal ekstraordinære
servicebesøg pr. år, da dagligt tilsyn og kontrol
normalt foregår via fjernovervågningssystemer.
Det vurderes, at aktiviteter i driftsfasen er så få,
at de kun i meget begrænset omfang vil påvirke
miljøet.
Nettilslutningsanlæg
Elforsyningskabler vedligeholdes ikke. Der sker
derfor ingen aktiviteter på kabelstrækninger i
driftsfasen, med mindre kablet rammes af en
fejl. Hvis et kabel går i stykker, så graves ned til
det fejlramte sted. Det fejlramte stykke af kablet
fjernes og erstattes med et nyt kabelstykke.

Kablet samles med muffer. Der anvendes samme
procedure som ved etablering af kablet. Kabelfejl
forekommer sjældent, og som hovedregel kun på
grund af ydre påvirkninger som gravearbejder, der
sker for tæt på kablerne. Kabler i det åbne land
er beskyttet med et deklarationsbælte, og her
forekommer fejl meget sjældent.
Kabeltraceer i det åbne land kan inspiceres ved
overflyvning med 1-2 års interval. Konstateres
det ved inspektionen, at der gror træer med
dybdegående rødder, eller at der for eksempel
er sket gravearbejder i deklarationsbæltet,
så inspiceres dette nærmere. Træer med
dybdegående rødder fældes og bortskaffes. Buske
og anden vegetation tillades i deklarationsbæltet.
Liste over træer/buske, som ikke kan tillades pga.
dybtgående rødder, kan erhverves hos Energinet.
dk.
Ressourceforbrug
Vindmøllernes primære potentielt miljøbelastende
driftsmidler er olie til smøring af lejer og gear
samt kølevæske til kølesystemerne. Herudover vil
der løbende under driftsfasen anvendes mindre
mængder af smøre- og rengøringsmidler mv.
Både olie og kølevæske løber i lukkede systemer,
og spild under normal drift forekommer ikke.
Ved olieskift suges olien op i lukkede beholdere,
så risikoen for oliespild er minimal. Skulle der
ske udslip, vil det samles op inde i selve møllen
uden at komme i forbindelse med eller skade det
omgivende miljø. Møllerne er i øvrigt udstyret
med overvågningsudstyr, der holder øje med
væskeniveauer og stopper vindmøllen, hvis der
skulle ske væsketab; et evt. spild vil således straks
kunne opdages og håndteres.
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2.7 Retablering af området efter drift
De foreslåede mølletyper for dette projekt har en
forventet levetid på 20 år. Såfremt de nye vindmøller i lokalplanområdet i mere end 1 år ikke har
været benyttet til energiproduktion, forudsættes
møllerne fjernet af mølleejerne. Mølleejeren er
forpligtet til at foretage en fuldstændig fjernelse
af alle anlæg i et omfang, der modsvarer de krav,
som byggemyndigheden har fastsat.
Demonteringen af vinger, møllehus og tårn vurderes ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Under
demontering forventes der at blive anvendt
samme type kraner og køretøjer, som blev benyttet i forbindelse med opstilling.
Vindmøllerne vil blive nedtaget og adskilt med
henblik på genanvendelse eller anvendelse som
reservedele. Der forskes i at opnå en 100%
genanvendelse af vindmøller. Det er i dag teknisk
muligt at genanvende ca. 20% af affaldet, heriblandt stålmaterialer. Derudover er der en række
initiativer under udvikling for at finde brugbare
genbrugsalternativer for glasfiber (møllevinger),
som udgør en stor del af det samlede affald.
Eventuelle olierester vil blive opsamlet og bragt til
en godkendt modtager af spildolie.
Fundamenterne vil normalt blive knust, og beton
og armering separeret. Beton og armering bortskaffes til genanvendelse i henhold til affaldsregulativerne. Den knuste beton kan genanvendes
til vej- eller opfyldningsformål. Armeringsjernet
genanvendes til fremstilling af stålmaterialer.
Vælges der monopælfundamenter, vil monopælene efter møllerne er nedtaget kunne trækkes op
af jorden, og materialerne genanvendes. Overflødiggjorte veje- og vendepladser bliver opgravet
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2.8 Sikkerhedsforhold
og materialet genanvendt på samme måde som
fundamenterne, medmindre lodsejeren ønsker
vejen bevaret.
Nedgravede kabler og øvrige installationer bliver
afkoblet fra netforbindelser og henligger spændingsløse eller opgraves og bortskaffes til godkendt
modtager med genbrug for øje. Kun den del af
fundamentet samt elkabler, der ligger indtil 1
meter under terræn vil blive fjernet; herved undgås beskadigelse af dræn omkring fundamentet,
og arealet vil igen kunne indgå i landbrugsdrift.
Det skønnes, at påvirkningen af miljøet under demonteringen vil antage nogenlunde samme karakter som ved anlægsfasen.
Nettilslutningsanlæg
Kabelanlægget og transformerstationerne vurderes at have en levetid på minimum 40 år. Ved
nedtagning af mølleparken vil også 150/33 kV
stationen i selve mølleområdet skulle demonteres.
150 kV kabelforbindelsen vil muligvis også blive
demonteret.
150 kV stationen ved Aggersund vil efter demontering af mølleparken sandsynligvis fortsat udgøre
en del af det overordnede el-net og bidrage til
forsyningssikkerheden generelt. Det forventes
derfor, at stationen vil blive stående.

Havari
Risiko for havari med vindmøller er minimale for
nyere, afprøvede og godkendte vindmølletyper.
I Danmark er det et krav, at vindmøllerne er
typegodkendte i henhold til Energistyrelsens
certificerings- og godkendelsesordning, inden de
opstilles. Typegodkendelsen skal blandt andet
sikre overensstemmelse med gældende krav
til sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel
sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.
Nye vindmøllemodeller har individuel pitchregulering af vingerne, hvilket betyder at hver
vinge kan roteres om en akse i vindmøllevingens
længderetning. På denne måde kan vingerne
enkeltvis roteres i forhold til vindretningen, og
i kraftig vind justeres, så vindmodstanden mod
vingerne bliver minimeret. Dette reducerer
risikoen for havari i kraftig vind væsentligt i
forhold til ældre modeller uden pitchregulering.
Nye modeller har også en væsentlig bedre
elektronisk overvågning, som gør det muligt
at opdage uregelmæssigheder i driften i
tide, og efterfølgende foretage automatisk
sikkerhedsstop.
Som følge af havarier med ældre mølletyper,
har Energistyrelsen pr. juni 2008 udsendt et
nyt regelsæt for typegodkendelser, som særligt
omhandler skærpede krav til serviceeftersyn
og indberetning heraf (Ref./2.4). Producenten
udfører således serviceeftersyn på vindmøllerne
min. 2 gange årligt. Disse inkluderer check af
sikkerhedssystemer.
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Isnedfald
Om vinteren kan der under særlige vejrforhold
dannes isslag på vingerne, både under drift og i
stilstand.
Sikkerhedsfunktioner overvåger, at de
meteorologiske instrumenter fungerer korrekt,
og vindmøllen stoppes, hvis instrumenterne er
overisede. Vindmøllen vil derfor stoppe før der er
is på vindmøllens vinger, som kan give anledning
til risiko under drift. Genstart kan først ske, når
de meteorologiske instrumenter ikke længere er
overisede, og evt. tilbageblivende is på vingerne
vil normalt rystes af og falde lodret ned når
møllen drejes i position.
Flere vindmøller er placeret tæt på lokalveje, hvor
der kan være lokal færdsel. Vindmølle nr. 23 og
27 vil således have vingeoverslag ind over den
nærmeste offentlige vej, mens vindmølle nr. 11
er placeret lige på grænsen for vingeoverslag. For
alle tre mølleplaceringer kan der under særlige
vejrforhold forekomme isnedfald ned på vejbanen.
Da vejene stort set udelukkende benyttes til
landbrugsdrift, som dels sker med maskinkørsel
og dels har meget lav aktivitet om vinteren,
vurderes risikoen for isnedfald ikke at have større
betydning for den almindelige færdsel her. Dog
bør man være opmærksom på en evt. ændret
brug af vejene, for eksempel til mere rekreative
formål, som evt. kan betyde flere bløde trafikanter
i vinterhalvåret. Hvis brugen af lokalvejene
fremover skulle ændre karakter, anbefales det at
gøre evt. udsatte trafikanter opmærksomme på
risikoen for isnedfald, for eksempel med skiltning.

Trafik
Under anlægsfasen vil der blive truffet særlige
sikkerhedsforanstaltninger i forhold til trafikken,
som beskrevet i afsnit 2.5. I driftsfasen vurderes
den normale trafik til og fra området ikke at
udgøre væsentlige sikkerhedsrisici for den
offentlige trafik. Hvis der skulle blive behov for
kraner til udskiftning af større dele, vil det ske
efter gældende regler for særtransport, så det
sikres, at de store transporter kan passere uden
risiko for den øvrige trafik.
Lynnedslag
På grund af deres højde er vindmøller jævnligt
udsat for lynnedslag. Moderne vindmøller
har lynsikringsanlæg, som forhindrer, at dele
af vindmøllen – særligt møllevingerne –
beskadiges under lynnedslag. Energien ledes via
jordingsanlæg i møllevingen ned gennem møllen
og i jorden, og lynnedslag i vindmøller indebærer
normalt ikke nogen risiko for mennesker
(Ref./2.5/). Der arbejdes ikke i vindmøllerne, når
der er risiko for lynnedslag.
For at undgå at der sker lynnedslag i
højspændingsanlæg, som kan resultere i
strømudfald, opsættes lynafledermaster, der
skal opfange lynene på transformerstationerne.
Energien ledes via lynafledermasten ned i jorden,
og lynnedslag i lynafledermasten indebærer
normalt ikke nogen risiko for mennesker. Der
arbejdes ikke på tranformerstationen, når der er
risiko for lynnedslag.
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Oversigt over PROJEKTFORSLAG OG ALTERNATIVER
Projektforslag
(V126)

Alternativ mølle 1
(V117)

Alternativ mølle 2
(SWT 130)

0-Alternativ

0-Alternativ

(nedtagningsmøller)

(Eksisterende 13 vindmøller)

40

40

40

5

13

Navhøjde

87 m

91,5 m

85 m

-

80 m

Rotordiameter

126 m

117 m

130 m

-

92,6 m

Totalhøjde

150 m

150 m

150 m

45 - 62 m

126,3 m

5,9 - 16,3

6,7 - 17,5

6,5 - 12,8

-

-

Effekt pr. mølle

3,6 MW

3,6 MW

3,6 MW

300 - 750

2,3 MW

Samlet effekt

144 MW

144 MW

144 MW

2,9 MW

29,3 MW

Årlig produktion, nye møller

462.000 MWh

432.000 MWh

464.000 MWh

-

-

Årlig produktion, samlet park

552.000 MWh

524.000 MWh

552.000 MWh

5.600 MWh **

104.000 MWh

Total produktion, nye møller

9,2 mio. MWh *

8,6 mio. MWh *

9,2 mio MWh *

131.200 MWh ***

-

Antal møller

Omdrejninger pr. minut

* For forventet levetid på 20 år for de nye møller
** Årlig produktion for 5 nedtagningsmøller. Gennemsnit baseret på produktionstal for 1998-2015 for nedtagningsmøllerne.
*** Rest-produktion for 5 nedtagningsmøller, under antagelse af at de eksisterende møller forbliver i produktion til år 2025.
96.600 MWh produceret i 1998-2015, og forventet produktion for 2016-2025 på 34.600 MWh.
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34-møller scenariet
(V126)

36-møller scenariet
(V126)

28-møller scenariet
(V126)

37-møller scenariet
(V126)

34

36

28

37

Navhøjde

87 m

87 m

87 m

87 m

Rotordiameter

126 m

126 m

126 m

126 m

Totalhøjde

150 m

150 m

150 m

150 m

5,9 - 16,3

5,9 - 16,3

5,9 - 16,3

5,9 - 16,3

3,6 MW

3,6 MW

3,6 MW

3,6 MW

122,4 MW

129,6 MW

100,8

133,2

Årlig produktion, nye møller

401.000 MWh

419.000 MWh

333.000 MWh

430.000 MWh

Årlig produktion, samlet park

492.000 MWh

510.000 MWh

426.000 MWh

521.000 MWh

Total produktion, nye møller

8 mio. MWh *

8,4 mio. MWh *

6,7 mio MWh *

8,6 mio. MWh *

Antal møller

Omdrejninger pr. minut
Effekt pr. mølle
Samlet effekt

* For forventet levetid på 20 år for de nye møller
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3. Påvirkning ved naboer
Vindmøller kan have betydning for omkringliggende beboelser i forhold til visuelle påvirkninger, støj- og skyggebelastninger. Møllernes
påvirkning af disse forhold er derfor undersøgt
nærmere ved de nærmeste, omkringliggende
naboer. De nærmeste naboer rundt om
mølleområdet er her defineret som alle beboelser
indenfor 900 meter til nærmeste vindmølle. I de
retninger, hvor der ikke findes naboer indenfor
900 meter, er der taget naboer med indenfor
1200 meters afstand. En oversigt over de
nærmeste naboer, for hvilke der er udført støj- og
skyggeberegninger, kan ses på kortet side 50.
Ud over de nærmeste naboer, som defineret
ovenfor, ligger der 13 ejendomme i det åbne land
inden for, eller i nærheden af, vindmølleområdet.
Det er en forudsætning for en gennemførelse
af projektforslaget, at beboelsen på disse
ejendomme nedlægges. Ejendommene er derfor
ikke medtaget i oversigten over nærmeste
naboer. Udover disse 13 ejendomme er der lavet
købsoptioner for yderligere 5 omkringliggende
ejendomme i det åbne land. Det er dog endnu
ikke afklaret, om disse ejendomme vil blive
nedlagt.
Det er ligeledes en forudsætning for en
gennemførelse af projektforslaget, at en række
boliger i Kølby, alle i Kølbys nordvestlige del
langs Bollerupvej, vil blive nedlagt, hvorefter
bygrænsen i det nordvestlige Kølby vil blive flyttet
længere ind mod Kølbys centrum, som angivet
på kort side 51. De resterende boliger i området
vil blive liggende, som fritliggende ejendomme
i det åbne land. På dette projektstadie er to af
ejendommene i det nordlige Kølby opkøbt, og der
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er lavet købsoptioner for yderligere 6 ejendomme.
Det forventes, at boligen på minimum 4 af
ejendommene her vil blive nedlagt.

behovet for at nedlægge boliger at være stort set
tilsvarende hovedforslaget, dog vil 1 købsoption i
projektets østlige del muligvis ikke blive realiseret.

De fleste ejendomme, som nedlægges i forbindelse med projektforslaget, vil som udgangspunkt
blive nedrevet, og arealerne retableret som
landbrugsjord. For enkelte landbrugsejendomme
vil dele af bygningsmassen dog bibeholdes til
driftsmæssige formål. Herudover kan enkelte
ejendomme overgå til nye funktioner, for
eksempel til formidlings- og besøgsformål, der
kan understøtte områdets landskabsmæssige og
rekreative kvaliteter. Se også afsnit 8.6 om afledte
effekter i forbindelse med et landudviklingsprojekt for området.

Det er således ikke afgjort, hvilke naboejendomme der i forbindelse med en gennemførelse
af vindmølleprojektet vil blive nedlagt. I det
følgende er de to nærmeste beboelser i gruppen
af ejendomme ved Kølby med købsoptioner
medtaget som ”nærmeste naboer” på lige fod med
de øvrige omkringliggende. Det er gjort, for at
sikre sammenlignelige data af eksempelvis støjog skyggekastpåvirkninger på tværs af scenarier.
Med disse to, er i alt 25 naboejendomme
defineret som nærmeste naboer.

De alternative scenarier med færre vindmøller
betyder, at behovet for at nedlægge boliger i og
omkring vindmølleområdet vil være mindre. For
det alternative 34 møller-scenarie er der ikke
behov for at overtage ejendommene i Kølby,
og der vil sandsynligvis ikke blive nedtaget
eksisterende møller omkring projektområdet.
For det alternative 36 møller-scenarie vil antallet
af boliger som opkøbes blive reduceret med
mindst én bolig, og 3 møller mod vest ved Løgstør
vil ikke blive nedtaget.
For det alternative 28 møller-scenarie er der ikke
behov for at overtage ejendommene i Kølby,
der vil blive opkøbt færre ejendomme mod
vest, og der vil sandsynligvis ikke blive nedtaget
eksisterende møller omkring projektområdet.
For det alternative 37 møller-scenarie forventes
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3.1 Afstande og visuelle forhold
Afstand mellem møller og boliger

Visuel påvirkning

Vindmøllebekendtgørelsen fastlægger, at
afstanden mellem vindmøller og nærmeste
nabobeboelse skal være minimum fire gange
totalhøjden for vindmøllerne. Det betyder, at
afstanden til naboer skal være mindst 600 meter
for mølletyperne i dette projektforslag.

For at vurdere den visuelle påvirkning for
de nærmeste naboejendomme til møllerne
er det undersøgt, hvordan ejendommene er
retningsorienterede i forhold til vindmøllerne,
samt om der er afskærmende elementer
som bygninger, træer eller andet mellem
beboelsesbygningerne og vindmøllerne.

Afstandskravet er opfyldt for alle nabobeboelser,
under forudsætning af, at boligen på 13
ejendomme nedlægges. Den korteste afstand
mellem nærmeste vindmølle i hovedforslaget og
nabobolig B, er 696 meter.

På afstande over 600 meter fra vindmøllen
gælder det generelt, at en bygning, et læhegn
eller lignende på omkring 6 meters højde
placeret inden for en afstand af 18 meter fra
beboelsesbygningen, vil kunne skærme for
udsynet til en vindmølle på 150 meters højde
- forudsat at vindmøllen og betragteren er
placeret i samme terrænkote (øjenhøjde = 1,7
m).

For det alternative 34 møller-scenarie vil den
korteste afstand mellem nærmeste vindmølle
og nabobolig også være ved nabobolig B på 696
meter.
For det alternative 36 møller-scenarie vil den
korteste afstand mellem nærmeste vindmølle
og nabobolig være 732 meter ved nabobolig
O. I projektets vestlige del vil den korteste
naboafstand for 36 møller-scenariet være 1134
meter ved naboejendom B.
For det alternative 28 møller-scenarie vil den
korteste afstand mellem nærmeste vindmølle og
nabobolig også være ved nabobolig O på 732
meter. I projektets vestlige del vil den korteste
naboafsnit for 28 møller-scenariet være ca. 1600
meter.
For det alternative 37 møller-scenarie vil den
korteste afstand mellem nærmeste vindmølle og
nabobolig være ved nabobolig B på 696 meter.

For enkelte naboer vurderes det, at det meste
af ejendommen vil være afdækket fra direkte
udsyn mod møllerne. Her kan ejendommens
visuelle forhold til vindmøllerne set på afstand
dog stadig have betydning, som for eksempel
ved ankomsten til ejendommen.
Det skal understreges, at der her er tale om et
skøn baseret på kortanalyse, rekognoscering
og enkelte eksempel-visualiseringer, og ikke på
visualiseringer fra hver enkelt naboejendom.
Den ovenstående beskrivelse giver et overblik
over den samlede visuelle påvirkning ved
naboer, som situationen omkring den enkelte
ejendom kan forholdes til.

En del af de nærmeste naboer vil - i større
eller mindre grad - kunne se møllerne på eller
omkring deres ejendom.
For hovedforslaget med 40 nye vindmøller
vurderes det, at omkring halvdelen af naboerne
vil have boligen og de primære udendørs
opholdsarealer vendt direkte mod vindmøllerne
uden skærmende bevoksning.
For lidt mindre end halvdelen af naboerne
vil bevoksning og/eller øvrige bygninger
mellem boligen og møllerne skærme helt eller
delvist for udsigten til møllerne fra centrale
opholdsarealer. Derimod kan andre områder
af ejendommen have næsten frit udsyn mod
møllerne. I vinterhalvåret, uden løv på træerne,
vil møllerne ofte være mere synlige bag
hegn og træer omkring ejendommen, end i
sommerhalvåret.
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Nærmeste naboer
Målestok 1:25.000

B

A

C

Eksisterende vindmøller
Nye vindmøller
Afstandsgrænse, 600 meter

E
D

F

Afstandsgrænse, 900 meter
Afstandsgrænse, 1200 meter

G

Nærmeste nabobeboelser
Nabobeboelser som evt. nedlægges (købsoption)
Nabobeboelser som nedlægges
Støjfølsomt areal
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Område som omlægges til landzone

I
H
J
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Kølby Nord: 2 boliger opkøbt, option på køb af yderligere 6 boliger
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3.2 Støj fra vindmøller
Støj og vibrationer i anlægsfasen
I anlægsfasen vil trafik- og støjbelastningen for
området være som for en større byggeplads.
Støjen vil primært komme fra tung trafik ifm.
gravning, betonstøbning og/eller fra ramning
ved en løsning med monopælfundamenter,
samt fra kran- og maskinkørsel under selve
mølleopstillingen, se i øvrigt kap. 2.
Driftsfasen
De lovmæssige krav til støjberegninger fra
vindmøller er nærmere behandlet i kapitel 1. For
boliger i landzone betyder reglerne, at vindmøller
ikke må støje mere end 44 dB(A) ved 8 m/s
og 42 dB(A) ved 6 m/s ved boligers udendørs
opholdsarealer.
I støjfølsomme arealer, såsom boligområder, er
støjkravene skærpede, således at vindmøller ikke
må støje mere end 39 dB(A) ved 8 m/s og 37
dB(A) ved 6 m/s. De nærmeste landsbyer Kølby
og Næsborg er her vurderet som støjfølsomme
arealer. Der er derfor udarbejdet en præcis
afgrænsning af boligområderne inden for
landsbyerne, hvor de skærpede støjkrav skal
være overholdte, og medtaget beregningspunkter
for støj fra de nærmeste, relevante punkter
langs denne afgrænsning. Der er medtaget
beregningspunkter for både en ny ændret
bygrænse i Kølby, og den nuværende bygrænse.
Se også kort side 51.
Støjniveauet afhænger af afstanden til vindmøllerne, men også af klimatiske forhold som vindens
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retning og hastighed, temperatur, lufttryk og
luftfugtighed, samt tekniske forhold omkring
vindmøllen.
Sammenlignet med ældre mølletyper stammer
kildestøjen fra nye mølletyper i mindre omfang
fra komponentstøj, da man med ny teknologi og
isolering har reduceret komponentstøjen i nye
møller væsentligt. Ældre møller kan støje, når
møllehuset drejer (krøjer) for at positionere sig i
forhold til vindretningen, og friktionen mellem de
forskellige mølledele kan opleves som en kraftig
skarp lyd. For nye mølletyper er denne støj så
godt som elimineret. Kildestøj under driftsfasen
vil derfor primært skyldes vindens susen fra
møllevingernes bevægelse gennem luften.
Et beregnet eller et målt støjniveau for en
vindmølle fortæller ikke alt om, hvor generende
støjen kan være. Skaber møllen eksempelvis
en tydelig hørbar tone, en såkaldt ’rentone’,
vil den normalt være meget generende, og
støjberegningen tillægges derfor yderligere
5 dB(A) for den pågældende mølle. Generelt
er rentoner så godt som elimineret for nyere
møllemodeller, og der er ikke konstateret rentoner
ved drift for nogle af de foreslåede mølletyper i
nærværende projektforslag.
Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger
også af baggrundsstøjens niveau. Selv om støjen
fra en vindmølle stiger når vindhastigheden øges,
vil baggrundsstøjen som regel ’overdøve’ støjen
fra vindmøllen, når vindhastigheden stiger. En
ny rapport fra Miljøstyrelsen (2016) konkluderer
på baggrund af et omfattende datagrundlag,
at kildestyrken for vindmøllerne stiger med

Støjniveauet for forskellige typer af støj
Kilde : Miljøstyrelsen
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vindhastigheden op til ca. 7 m/s, hvorefter
kildestyrken ved højere vindhastigheder oftest er
tilnærmelsesvis konstant for både det almindelig
og lavfrekvente frekvensområde. Rapporten
konkluderer, at støjen fra vindmøller generelt er
højest mellem 6 m/s og 8 m/s. (Ref /3.1/)
Beregnede støjniveauer
Der er gennemført støjberegninger, som viser den
forventede støjbelastning ved nærmeste naboer,
når møllerne sættes i drift (Ref. /3.2/). Metoden
for beregning af forventet støjniveau følger
regelsættet i Støjbekendtgørelsen.
Beregningsforudsætninger og beregnede støjniveauer fremgår af tabel s. 56 og kort på side 58.
Beregningerne for hovedforslaget med 40 nye
vindmøller viser, at det maksimalt tilladte støjniveau er overholdt ved alle naboer. Det højest
beregnede støjniveau er 41,0 og 42,5 dB(A) ved
henholdsvis 6 og 8 m/s ved naboejendom M.
Det maksimalt tilladte støjniveau for støjfølsomme arealer er ligeledes overholdt, under forudsætning af at bygrænsen ved Kølby flyttes, hvis
projektforslaget gennemføres. Det højest beregnede støjniveau for støjfølsomme arealer er 36,9
og 38,4 dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 m/s ved den
nordlige udkant i Næsborg.
For vindmøllemodeller med en anden rotordiameter kan støjudledningerne være lidt anderledes, se tabel s. 56 og kort på side 59-60. For en
tilsvarende opstilling med 40 nye vindmøller og en
rotordiameter på 117 meter (Vestas V117) er det
højest beregnede støjniveau for projektforslaget

41,6/43,2 dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 m/s,
ved naboejendom M. For mølletypen SWT 130
med en rotordiameter på 130 meter er det højest
beregnede støjniveau for projektforslaget 41,8
/ 42,2 dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 m/s, ved
naboejendom M. Beregningerne viser desuden,
at de alternative møllemodeller, som støjer en
anelse mere end den foretrukne Vestas V126, på
grund af kumulative effekter, dvs. den samlede
støj fra både nye og eksisterende vindmøller
i de omkringliggende områder, kan medføre
problemer med at overholde støjkrav ved enkelte
ejendomme omkring eksisterende vindmøller.
Da der ikke er tale om foretrukne vindmølletyper
er der ikke gennemført tilpassede beregninger
for dette, men det kan forventes, at en opstilling
med V117 eller SWT130 vindmøller kan medføre
enten behov for opkøb og nedlæggelse af én eller
flere eksisterende vindmøller, nedlæggelse af
en eller flere boliger omkring disse eksisterende
møller eller tilpasning af støjudledningen ved at
nedsætte vindmøllernes omdrejningshastighed.
Hvis det endelige valg falder på en af disse
vindmølletyper vil der være behov for nye
tilpassede støjberegninger for at redegøre for,
hvordan støjkrav kan overholdes.
For det alternative 36 møller-scenarie vil støjudledningen ligeledes være reduceret, se tabel
side 57 og kort side 61. Det højest beregnede
støjniveau er 41,0 og 42,5 dB(A) ved henholdsvis
6 og 8 m/s ved naboejendom M.
For det alternative 34 møller-scenarie vil
støjudledningen være reduceret, se tabel side 57
og kort side 62. Det højest beregnede støjniveau

er 40,4 og 41,9 ved henholdsvis 6 og 8 m/s ved
naboejendom M.
For det alternative 28 møller-scenarie vil støjudledningen ligeledes være reduceret, se tabel
side 57 og kort side 63. Det højest beregnede
støjniveau er 40,3 og 41,8 dB(A) ved henholdsvis
6 og 8 m/s ved naboejendom M.
For det alternative 37 møller-scenarie vil støjudledningen ligeledes være reduceret, se tabel
side 57 og kort side 64. Det højest beregnede
støjniveau er 40,5 og 42,0 dB(A) ved henholdsvis
6 og 8 m/s ved naboejendom B.
Lavfrekvent støj
Lavfrekvent støj indeholder dybe lyde, som
eksempelvis bulder fra en fyrkedel eller brum
fra en transformator. Lavfrekvent støj er mere
generende end anden støj, som for eksempel
trafikstøj. Derfor ser man særskilt på støjen fra
dybe lyde, hvor støjens frekvenser er lavere end
ca. 160 Hertz (Hz).
I henhold til den seneste Bekendtgørelse om
støj fra vindmøller (december 2015) stilles der
krav om beregning af den lavfrekvente støj
fra vindmøllerne - som det i forvejen sker for
den ’almindelige’ støj, som beskrevet i afsnittet
ovenfor. Den lavfrekvente støj fra vindmøller må
ifølge beregningerne ikke overstige 20 dB(A) ved
henholdsvis 6 og 8 m/s ved indendørs beboelse.
De beregnede støjniveauer og beregningsforudsætninger for lavfrekvent støj fremgår af
tabeller og kort på side 66-75. Beregningerne
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for hovedforslaget med 40 nye vindmøller viser,
at det maksimalt tilladte støjniveau er overholdt
ved alle naboer. Det højest beregnede støjniveau
for projektforslaget er 15,8 dB(A) ved 8 m/s ved
naboejendom M.

For det alternative 28 møller-scenarie vil udledningen af lavfrekvent støj ligeledes være reduceret, se tabel side 67 og kort side 73. Det højest
beregnede støjniveau er 15,1 db(A) ved 8 m/s ved
naboejendom M.

For de øvrige vindmøllemodeller, Vestas V117
og Siemens SWT 130, er det højest beregnede
støjniveau for lavfrekvent støj 19,6 dB(A) ved
8 m/s ved naboejendom M, for møllemodellen
Vestas V117 og 19,8 dB(A) ved 8 m/s ved
naboejendom M for møllemodellen Siemens
SWT-130. Beregningerne viser desuden, at der
for de alternative møllemodeller, som støjer en
anelse mere end den foretrukne Vestas V126, kan
være problemer med at overholde støjkrav for
lavfrekvent støj ved enkelte ejendomme omkring
eksisterende vindmøller. Det kan forventes, at en
opstilling med én af disse vindmøllemodeller kan
medføre enten behov for opkøb og nedlæggelse
af én eller flere eksisterende vindmøller,
nedlæggelse af en eller flere boliger omkring
disse eksisterende møller eller tilpasning af
støjudledningen ved at nedsætte vindmøllernes
omdrejningshastighed.

For det alternative 37 møller-scenarie udledningen af lavfrekvent støj ligeledes være reduceret, se tabel side 67 og kort side 74. Det højest
beregnede støjniveau er 15,3 db(A) ved 8 m/s ved
naboejendom B.

For det alternative 36 møller-scenarie vil udledningen af lavfrekvent støj ligeledes være reduceret, se tabel side 67 og kort side 71. Det højest
beregnede støjniveau er 15,7 db(A) ved 8 m/s ved
naboejendom M.
For det alternative 34 møller-scenarie vil udledningen af lavfrekvent støj være reduceret, se tabel
side 67 og kort side 72. Det højest beregnede
støjniveau er 15,2 db(A) ved 8 m/s ved naboejendom M.
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Infralyd
Infralyd er lyd med frekvenser, der er lavere end
20 Hz, og udgør således den ’dybeste’ del af
lavfrekvensområdet. Man har tidligere troet, at
infralyd ikke kunne opfattes af det menneskelige
øre, men infralyd kan høres, hvis den er kraftig
nok, og selv svag infralyd kan være generende.
Tærsklen for at høre infralyd er godt belyst,
og Miljøstyrelsen anbefaler en grænseværdi,
der er ca. 10 dB lavere end tærsklen. Moderne
vindmøller udsender ikke infralyd af betydning
for omgivelserne og støjen er meget svagere end
Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdi (Ref.
/3.3/).
Afværgeforanstaltninger
Støj fra en moderne vindmølle kommer primært
fra vingerne, hvorimod maskinstøj ikke regnes
som et problem. På baggrund af hidtidige
erfaringer og udvikling af nye, støjreducerende
komponenter forventes det ikke, at de faktiske

støjforhold vil overskride de på forhånd
beregnede støjniveauer. Vesthimmerland og
Aalborg Kommuner vil stille krav om, at der
efter møllernes opstilling og indsættelse i drift
gennemføres kontrollerende støjmålinger.
Støjmålingerne skal udføres indenfor et halvt
år efter opstilling af vindmøllerne og skal følge
Støjbekendtgørelsens retningslinjer for denne
type målinger. Kommunerne kan til enhver tid
i løbet af møllernes driftsperiode kræve, at der
foretages supplerende støjmålinger, for eksempel
som følge af klager fra naboer.
Skulle det i forbindelse med kontrollerende
støjmålinger konstateres, at vindmøllerne
alligevel ikke overholder de fastsatte støjkrav,
kan kildestøjen dæmpes yderligere, for eksempel
ved at regulere møllernes omdrejningshastighed.
Dette vil medføre en nedsat produktion.
Alternativt kan udskiftning af komponenter i
møllen evt. være med til at reducere støjniveauet,
så støjkravene kan overholdes. Hvis det viser
sig, at vindmøllen støjer mere end det tilladelige,
kan kommunerne kræve den standset og
støjforholdene udbedret, indtil møllen kan
overholde støjkravene.
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Oversigt over BEREGNET STØJNIVEAU:
dB(A)

Beregningsforudsætninger
Projektforslag
(Vestas V126):
Anvendt kildestøj, alle møller
103,3 / 104,9 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ingen støjreducering)
Alternativ mølle 1
(Vestas V117):
Anvendt kildestøj, alle møller
104,8 / 107,0 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ingen støjreducering)
Alternativ mølle 2
(Siemens SWT 130):
Anvendt kildestøj, alle møller
105,8 / 106,0 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ingen støjreducering)

Hovedtforslag

40 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

Alternativ møllemodel 1
40 stk. Vestas V117
Rotordiameter 117 meter

Alternativ møllemodel 2
40 stk. Siemens SWT-130
Rotordiameter 130 meter

0-Alternativ

Eksisterende 13 møller
samt 5 nedtagningsmøller

Nabo

6 m/s

8 m/s

6 m/s

8 m/s

6 m/s

8 m/s

6 m/s

8 m/s

A

Haugårdsvej 23

38,6

40,0

38,3

40,3

38,7

39,1

31,8

32,7

B

Mersvej 35

40,5

42,0

40,1

42,1

40,7

41,1

33,4

34,3

C

Mersvej 25

40,0

41,5

39,6

41,7

40,0

40,4

32,2

33,1

D

Haugårdsvej 30

37,8

39,3

37,6

39,7

37,7

38,2

29,9

30,9

E

Haugårdsvej 33

38,3

39,8

38,1

40,2

38,2

38,6

30,1

31,1

F

Haugårdsvej 41A-B

38,8

40,3

38,5

40,6

38,6

39,0

30,1

31,1

G

Haugårdsvej 47

37,4

38,9

37,3

39,3

37,3

37,7

29,6

30,6

H

Sønderkærsvej 32

37,2

38,7

37,2

39,3

37,3

37,7

33,3

34,5

I

Sønderkærsvej 52

38,5

40,0

38,5

40,6

38,6

39,0

35,0

36,2

J

Povtrupvej 30

37,8

39,3

38,2

40,3

38,2

38,6

35,5

36,7

K

Nørkærvej 2

40,3

41,9

40,8

42,5

41,0

41,4

28,3

29,1

L

Nørkærvej 4

40,2

41,7

40,7

42,4

41,0

41,3

28,3

29,1

M

Nørkærvej 1

41,0

42,5

41,6

43,2

41,8

42,2

28,9

29,6

N

Nørkærvej 8

40,2

41,7

40,9

42,5

41,4

41,4

28,6

29,4

O

Vårvej 40

40,3

41,8

41,1

42,8

41,3

41,6

29,0

29,8

P

Vårvej 38

39,7

41,2

40,5

42,2

40,6

40,9

28,8

29,6

Q

Vårvej 36

37,3

38,8

38,3

40,0

38,2

38,5

27,6

28,3

R

Vårvej 34

37,4

38,9

38,4

40,1

38,2

38,6

27,7

28,5

S

Vårvej 32

37,4

38,9

38,4

40,1

38,3

38,6

27,9

28,6

T

Vårvej 30

37,5

38,9

38,4

40,2

38,3

38,7

28,0

28,8

V

Vårvej 26

37,3

38,8

38,4

40,1

38,2

38,5

28,3

29,1

W

Vårvej 24		

37,4

38,8

38,4

40,2

38,2

38,6

28,5

29,2

X

Vår Skovvej 1

37,6

39,0

38,6

40,5

38,4

38,8

29,3

29,2

Y

Bollerupvej 31

39,0

40,5

39,4

41,3

39,6

40,0

27,1

27,9

Z

Bollerupvej 55

38,8

40,3

39,2

41,1

39,4

39,8

27,1

27,9

AA

Støjfølsomt område (Næsborg)

36,9

38,4

36,9

38,9

36,9

37,4

29,4

30,4

AB

Støjfølsomt område (Næsborg)

36,7

38,2

36,7

38,7

36,7

37,1

29,8

30,9

AC

Støjfølsomt område (Næsborg)

36,2

37,7

36,3

38,3

36,2

36,7

30,5

31,7

AD

Støjfølsomt område (Kølby, eks. bygrænse)

39,2

40,7

39,6

41,5

39,8

40,2

27,2

28,0

AE

Støjfølsomt område (Kølby, eks. bygrænse)

38,9

40,4

39,4

41,2

39,6

39,9

27,2

28,0

AF

Støjfølsomt område (Kølby, ny bygrænse)

36,2

37,7

36,9

38,8

36,9

37,3

25,7

26,5

U*

56

* Boligen er nedlagt i løbet af planlægningsfasen

36-møller scenariet

36 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

34-møller scenariet

34 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

28-møller scenariet

28 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

37-møller scenariet

37 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

Nabo

6 m/s

8 m/s

6 m/s

8 m/s

6 m/s

8 m/s

6 m/s

8 m/s

A

Haugårdsvej 23

36,2

37,6

38,3

39,7

34,5

35,7

38,6

40,0

B

Mersvej 35

37,7

39,1

40,3

41,7

35,9

37,1

40,5

42,0

C

Mersvej 25

37,3

38,7

39,7

41,2

35,3

36,5

40,0

41,5

D

Haugårdsvej 30

35,5

36,9

37,2

38,7

33,4

34,7

37,8

39,3

E

Haugårdsvej 33

35,9

37,3

37,8

39,2

33,7

35,0

38,3

39,8

F

Haugårdsvej 41A-B

36,3

37,7

38,1

39,6

33,9

35,2

38,8

40,3

G

Haugårdsvej 47

35,2

36,6

36,5

38,0

32,9

34,2

37,4

38,8

H

Sønderkærsvej 32

35,4

36,8

35,6

37,1

33,0

34,4

37,2

38,7

I

Sønderkærsvej 52

36,6

38,1

36,3

37,8

33,8

35,2

38,5

40,0

J

Povtrupvej 30

36,6

38,1

35,4

36,8

33,7

35,1

37,8

39,3

K

Nørkærvej 2

40,3

41,8

39,3

40,8

39,2

40,7

39,8

41,4

L

Nørkærvej 4

40,1

41,7

39,4

40,9

39,3

40,8

39,6

41,1

M

Nørkærvej 1

41,0

42,5

40,4

41,9

40,3

41,8

40,3

41,8

N

Nørkærvej 8

40,2

41,7

39,8

41,3

39,8

41,3

39,0

40,5

O

Vårvej 40

40,3

41,8

40,1

41,6

40,1

41,6

38,4

39,8

P

Vårvej 38

39,6

41,1

39,4

40,9

39,4

40,9

37,8

39,2

Q

Vårvej 36

37,3

38,8

37,1

38,5

37,0

38,5

35,8

37,2

R

Vårvej 34

37,4

38,8

37,1

38,6

37,1

38,5

35,8

37,2

S

Vårvej 32

37,4

38,9

37,2

38,6

37,1

38,6

35,8

37,2

T

Vårvej 30

37,4

38,9

37,2

38,7

37,2

38,6

35,8

37,1

V

Vårvej 26

37,3

38,8

37,1

38,6

37,1

38,5

35,6

36,9

W

Vårvej 24		

37,4

38,8

37,2

38,6

37,2

38,6

35,6

36,9

X

Vår Skovvej 1

37,5

39,0

37,4

38,9

37,4

38,8

35,6

36,9

Y

Bollerupvej 31

38,9

40,4

37,1

38,6

37,0

38,4

38,7

40,2

Z

Bollerupvej 55

38,7

40,2

37,1

38,6

37,0

38,4

38,5

40,0

AA

Støjfølsomt område (Næsborg)

34,8

36,2

36,2

37,6

32,6

33,9

36,9

38,4

AB

Støjfølsomt område (Næsborg)

34,7

36,1

35,7

37,1

32,4

33,8

36,7

38,1

AC

Støjfølsomt område (Næsborg)

34,4

35,8

35,1

36,5

32,0

33,5

36,2

37,7

AD

Støjfølsomt område (Kølby, eks. bygrænse)

39,1

40,7

37,3

38,8

37,1

38,6

39,0

40,5

AE

Støjfølsomt område (Kølby, eks. bygrænse)

38,9

40,4

37,4

38,9

37,2

38,7

38,6

40,1

AF

Støjfølsomt område (Kølby, ny bygrænse)

36,1

37,6

34,9

36,3

34,7

36,2

35,9

37,3

U*
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Kort over beregnet støj for hovedforslaget
ved 8 m/s (40 stk. Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

44 dB(A)
39 dB(A)

58

Kort over beregnet støj for alternativ møllemodel 1
ved 8 m/s (40 stk. Vestas V117, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

44 dB(A)
39 dB(A)

59

Kort over beregnet støj for alternativ møllemodel 2
ved 8 m/s (40 stk. Siemens SWT-130, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

44 dB(A)
39 dB(A)

60

Kort over beregnet støj for 36-møller scenariet
ved 8 m/s (36 stk. Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

44 dB(A)
39 dB(A)

61

Kort over beregnet støj for 34-møller scenariet
ved 8 m/s (34 stk. Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

44 dB(A)
39 dB(A)

62

Kort over beregnet støj for 28-møller scenariet
ved 8 m/s (28 stk. Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

44 dB(A)
39 dB(A)

63

Kort over beregnet støj for 37-møller scenariet
ved 8 m/s (37 stk. Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

44 dB(A)
39 dB(A)

64

Kort over beregnet støj for 0-alternativet
ved 8 m/s
Målestok 1:50.000

44 dB(A)
39 dB(A)

65

Oversigt over BEREGNET LAVFREKVENT STØJ:
dB(A)

Hovedtforslag

40 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

Alternativ møllemodel 1
40 stk. Vestas V117
Rotordiameter 117 meter

Alternativ møllemodel 2
40 stk. Siemens SWT 130
Rotordiameter 130 meter

0-Alternativ

Eksisterende 13 møller
samt 5 nedtagningsmøller

Nabo

6 m/s

8 m/s

6 m/s

8 m/s

6 m/s

8 m/s

6 m/s

8 m/s

A

Haugårdsvej 23

12,3

14,0

14,2

17,1

16,0

17,3

6,9

9,2

Projektforslag
(Vestas V126):
Anvendt kildestøj, alle møller
90,9 / 92,0 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ingen støjreducering)

B

Mersvej 35

13,6

15,3

15,4

18,3

17,3

18,6

7,7

10,0

C

Mersvej 25

13,3

15,0

15,2

18,1

17,1

18,4

7,1

9,4

D

Haugårdsvej 30

11,9

13,6

13,9

16,8

15,7

17,0

6,0

8,4

E

Haugårdsvej 33

12,3

13,9

14,2

17,2

16,1

17,4

6,1

8,4

Alternativ mølle 1
(Vestas V117):
Anvendt kildestøj, alle møller
94,9 / 97,2 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ingen støjreducering)

F

Haugårdsvej 41A-B

12,6

14,2

14,5

17,5

16,4

17,7

6,1

8,4

G

Haugårdsvej 47

11,7

13,3

13,7

16,6

15,5

16,8

5,9

8,2

H

Sønderkærsvej 32

11,7

13,3

13,9

16,7

15,5

16,8

7,2

9,2

I

Sønderkærsvej 52

12,4

14,1

14,7

17,6

16,4

17,7

7,9

9,8

J

Povtrupvej 30

12,0

13,7

14,6

17,5

16,1

17,4

7,6

9,5

K

Nørkærvej 2

13,8

15,4

16,5

19,1

18,2

19,4

4,7

7,1

L

Nørkærvej 4

13,6

15,3

16,5

19,0

18,0

19,3

4,7

7,1

M

Nørkærvej 1

14,2

15,8

17,0

19,6

18,6

19,8

5,0

7,4

N

Nørkærvej 8

13,6

15,2

16,5

19,0

18,0

19,2

4,8

7,2

O

Vårvej 40

13,5

15,2

16,6

19,1

18,0

19,1

5,0

7,4

P

Vårvej 38

13,1

14,7

16,1

18,7

17,5

18,7

4,9

7,3

Q

Vårvej 36

11,6

13,3

14,6

17,2

15,9

17,1

4,2

6,7

R

Vårvej 34

11,6

13,3

14,6

17,2

15,9

17,1

4,3

6,7

S

Vårvej 32

11,6

13,3

14,6

17,2

15,9

17,1

4,3

6,8

T

Vårvej 30

11,6

13,3

14,6

17,2

15,9

17,1

4,4

6,9

V

Vårvej 26

11,5

13,2

14,6

17,2

15,8

17,0

4,6

7,0

W

Vårvej 24		

11,5

13,2

14,6

17,2

15,8

17,0

4,6

7,1

X

Vår Skovvej 1

11,6

13,3

14,7

17,3

15,8

17,0

5,1

7,5

Y

Bollerupvej 31

12,8

14,4

15,5

18,2

17,2

18,4

4,1

6,5

Z

Bollerupvej 55

12,7

14,3

15,4

18,1

17,0

18,3

4,0

6,4

AA

Støjfølsomt område (Næsborg)

11,5

13,1

13,5

16,4

15,3

16,6

5,8

8,1

AB

Støjfølsomt område (Næsborg)

11,3

13,0

13,4

16,3

15,1

16,4

6,0

8,2

AC

Støjfølsomt område (Næsborg)

11,1

12,7

13,2

16,1

14,8

16,2

6,2

8,4

AD

Støjfølsomt område (Kølby, eks. bygrænse)

13,0

14,7

15,7

18,5

17,4

18,6

4,1

6,5

AE

Støjfølsomt område (Kølby, eks. bygrænse)

12,8

14,5

15,6

18,3

17,2

18,4

4,1

6,5

AF

Støjfølsomt område (Kølby, ny bygrænse)

11,0

12,7

13,8

16,5

15,3

16,6

3,3

5,7

Beregningsforudsætninger

Alternativ mølle 2
(Siemens SWT 130):
Anvendt kildestøj, alle møller
94,8 / 95,7 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(ingen støjreducering)

U*

66

* Boligen er nedlagt i løbet af planlægningsfasen

36-møller scenariet

36 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

34-møller scenariet

34 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

28-møller scenariet

28 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

37-møller scenariet

37 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

Nabo

6 m/s

8 m/s

6 m/s

8 m/s

6 m/s

8 m/s

6 m/s

8 m/s

A

Haugårdsvej 23

10,8

12,6

12,0

13,7

9,5

11,4

12,3

14,0

B

Mersvej 35

11,8

13,6

13,3

15,0

10,3

12,2

13,6

15,3

C

Mersvej 25

11,5

13,3

12,9

14,6

10,0

11,9

13,3

15,0

D

Haugårdsvej 30

10,4

12,2

11,4

13,1

8,9

10,8

11,9

13,6

E

Haugårdsvej 33

10,7

12,4

11,7

13,4

9,1

11,0

12,2

13,9

F

Haugårdsvej 41A-B

10,9

12,6

11,9

13,6

9,3

11,1

12,5

14,2

G

Haugårdsvej 47

10,3

12,0

11,0

12,6

8,7

10,6

11,6

13,3

H

Sønderkærsvej 32

10,5

12,2

10,6

12,3

8,9

10,7

11,6

13,3

I

Sønderkærsvej 52

11,2

12,9

11,0

12,7

9,4

11,1

12,4

14,0

J

Povtrupvej 30

11,2

12,9

10,4

12,1

9,3

11,0

12,0

13,6

K

Nørkærvej 2

13,7

15,3

12,9

14,5

12,7

14,4

13,3

14,9

L

Nørkærvej 4

13,6

15,2

12,9

14,5

12,8

14,4

13,1

14,7

M

Nørkærvej 1

14,1

15,7

13,6

15,2

13,4

15,1

13,6

15,2

N

Nørkærvej 8

13,5

15,1

13,1

14,8

13,0

14,6

12,7

14,3

O

Vårvej 40

13,5

15,1

13,2

14,9

13,1

14,8

12,2

13,9

P

Vårvej 38

13,0

14,7

12,8

14,4

12,7

14,3

11,8

13,5

Q

Vårvej 36

11,5

13,2

11,2

12,9

11,1

12,8

10,6

12,3

R

Vårvej 34

11,5

13,2

11,3

13,0

11,1

12,8

10,5

12,3

S

Vårvej 32

11,5

13,2

11,3

13,0

11,2

12,9

10,5

12,3

T

Vårvej 30

11,5

13,2

11,3

13,0

11,2

12,9

10,5

12,3

V

Vårvej 26

11,5

13,2

11,3

13,0

11,1

12,9

10,4

12,1

W

Vårvej 24		

11,5

13,2

11,3

13,0

11,2

12,9

10,3

12,1

X

Vår Skovvej 1

11,5

13,3

11,4

13,1

11,3

13,0

10,3

12,1

Y

Bollerupvej 31

12,7

14,3

11,5

13,2

11,2

12,9

12,6

14,2

Z

Bollerupvej 55

12,6

14,2

11,5

13,2

11,2

12,9

12,4

14,1

AA

Støjfølsomt område (Næsborg)

10,1

11,8

10,8

12,5

8,6

10,4

11,4

13,1

AB

Støjfølsomt område (Næsborg)

10,1

11,8

10,5

12,2

8,6

10,4

11,3

13,0

AC

Støjfølsomt område (Næsborg)

9,9

11,6

10,2

11,9

8,5

10,3

11,0

12,7

AD

Støjfølsomt område (Kølby, eks. bygrænse)

12,9

14,5

11,7

13,3

11,4

13,1

12,8

14,4

AE

Støjfølsomt område (Kølby, eks. bygrænse)

12,7

14,4

11,7

13,4

11,5

13,1

12,5

14,2

AF

Støjfølsomt område (Kølby, ny bygrænse)

10,9

12,6

10,0

11,8

9,8

11,5

10,7

12,4

U*
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Kort over beregnet lavfrekvent støj for hovedforslaget
ved 8 m/s (40 stk. Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

20 dB(A)
17 dB(A)
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Kort over beregnet lavfrekvent støj for alternativ møllemodel 1
ved 8 m/s (40 stk. Vestas V117, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

20 dB(A)
17 dB(A)
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Kort over beregnet lavfrekvent støj for alternativ møllemodel 2
ved 8 m/s (40 stk. Siemens SWT-130, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

20 dB(A)
17 dB(A)
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Kort over beregnet lavfrekvent støj for 36-møller scenariet
ved 8 m/s (36 stk Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

20 dB(A)
17 dB(A)
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Kort over beregnet lavfrekvent støj for 34-møller scenariet
ved 8 m/s (34 stk. Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

20 dB(A)
17 dB(A)
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Kort over beregnet lavfrekvent støj for 28-møller scenariet
ved 8 m/s (28 stk. Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

20 dB(A)
17 dB(A)
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Kort over beregnet lavfrekvent støj for 37-møller scenariet
ved 8 m/s (37 stk. Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

20 dB(A)
17 dB(A)
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Kort over beregnet lavfrekvent støj for 0-alternativet
ved 8 m/s
Målestok 1:50.000

20 dB(A)
17 dB(A)
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3.3 Skyggekast fra vindmøller
Skyggekast er genevirkningen fra roterende
vindmøllevinger, der kaster en skygge, som
passerer henover for eksempel et opholdsareal.
Med 3 vinger og en rotorhastighed på eksempelvis 10 omdrejninger pr. minut svarer det til, at en
skygge passerer forbi hvert 2. sekund. Genen vil
typisk være størst inde i boligen, men skyggen
er også generende, hvis den falder på udendørs
opholdsarealer.
Genernes omfang afhænger - udover sol og
vind - især af antallet af møller i en gruppe og
deres retningsorientering i forhold til naboerne.
Generne afhænger endvidere af de topografiske
forhold og af møllernes rotordiameter. Der findes
ingen lovgivningsmæssige krav til regulering af
skyggekast, men Miljøministeriet anbefaler, at
vindmøller ikke påfører naboer mere end 10
timers såkaldt reel skyggetid årligt. Anbefalingen
indgår som en del af retningslinjerne for opsætning af vindmøller i kommuneplanerne for henholdsvis Vesthimmerland og Aalborg Kommuner.
Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt,
også tidspunktet spiller ind. Eksempelvis vil
skyggekast tidligt om morgenen være uden
betydning for nogle, mens eftermiddagen, hvor
man måske sidder på terrassen og nyder vejret,
er kritisk for mange – især i sommermånederne.
Typisk vil de fleste timer med skyggekast afvikles
i løbet af vinterhalvåret, hvor solen står lavt på
himlen, hvorimod omfanget er væsentligt mindre i
sommerhalvåret.
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Beregnet skyggekast
Der er udarbejdet skyggeberegninger for
projektforslaget i henhold til de vejledende
metoder herfor, se afsnit 1.4 (Ref. /3.7/). Tabellen
side 78-79 viser det beregnede antal reelle
timer pr. år, hvor skyggekast vil forekomme ved
den enkelte nabo. Der er herudover udarbejdet
kort med skyggelinjer, som viser, hvordan de
karakteristiske linjer dannes af primært den
lavtstående sol, morgen og aften. Kortene
giver overblik over, hvor de udsatte områder
ligger, samt hvor tæt naboerne ligger på
’grænseværdierne’, se side 80-87.
Der er tale om en såkaldt worst-case beregning.
Der er ikke taget hensyn til, om der er bevoksning eller andet mellem møllen og beboelsesejendommen, som vil medvirke til at reducere
belastningen. Hvis flere møller giver skyggekast
ved en nabo på forskellige tidspunkter, er det det
samlede antal (reelle) timer med skyggekast, der
er angivet her.
Beregningerne for projektforslaget viser, at de
anbefalede retningslinjer for maksimalt 10 timers
årligt, reelt skyggekast ikke er overholdt ved
alle naboer. For 3 naboer (B, C og K) er antallet
af timer med skyggekast over 10 timer årligt.
Det højest beregnede niveau er 16 timer og 19
minutter pr. år ved naboejendom B.
For vindmøllemodeller med en anden
rotordiameter vil skyggekastpåvirkningerne være
lidt anderledes. For en tilsvarende opstilling med
40 nye vindmøller og en rotordiameter på 117
meter (Vestas V117) er antallet af timer med

skyggekast for 3 naboer (B, C og K) over 10 timer
årligt. Det højest beregnede niveau er 15 timer
og 35 minutter pr. år ved naboejendom B. For
mølletypen SWT 130 med en rotordiameter på
130 meter er antallet af timer med skyggekast
for 4 naboer (B, C, K og P) over 10 timer årligt.
Det højest beregnede niveau er 16 timer og 44
minutter pr. år ved naboejendom B.
For det alternative 36 møller-scenarie vil skyggekastpåvirkninger ligeledes være reducerede. I
dette scenarie har 2 naboer (B og K) over 10
timers skyggekast årligt, og det højest beregnede
niveau for skyggekast er i 36 møller-scenariet 12
timer og 6 minutter pr. år. ved naboejendom B.
For det alternative 34 møller-scenarie vil skyggekastpåvirkninger være reducerede. I dette
scenarie har 2 naboer (B og C) over 10 timers
skyggekast årligt, og det højest beregnede niveau
for skyggekast er i 34 møller-scenariet 16 timer og
17 minutter pr. år. ved naboejendom B.
For det alternative 28 møller-scenarie vil skyggekastpåvirkninger ligeledes være reducerede. I
dette scenarie har ingen naboer over 10 timers
skyggekast årligt, og det højest beregnede niveau
for skyggekast er i 28 møller-scenariet 9 timer og
51 minutter pr. år. ved naboejendom P.
For det alternative 37 møller-scenarie vil skyggekastpåvirkninger ligeledes være reducerede. I
dette scenarie har 3 naboer (B, C og K) over 10
timers skyggekast årligt, og det højest beregnede
niveau for skyggekast er i 37 møller-scenariet 16
timer og 18 minutter pr. år. ved naboejendom B.

3.4 Reflekser fra vindmøller
På baggrund af ovenstående kan det
være nødvendigt at foretage de relevante
afværgeforanstaltninger i forhold til hvert scenarie
ved de berørte naboer. Alle øvrige naboer vil
ifølge beregningerne ikke belastes med mere end
10 timers reelle skyggegener årligt.
Afværgeforanstaltninger for skyggekast
Hvis skyggekast fra møllevingerne giver gener,
der er uacceptabelt høje, kan der installeres et
softwareprogram i de vindmøller, som forårsager
generne. Det drejer sig om et såkaldt skyggestop.
Ved et skyggestop overvåger en software møllens
drift. Softwaren gør vindmøllen i stand til selv at
afbryde driften, når møllen kaster skygge.
For de naboejendomme, der ifølge de foreløbige
worst-case beregninger har mere end 10 timers
skyggekast årligt, vil Vesthimmerland og Aalborg
Kommuner stille krav om, at der foretages en
konkret nabospecifik skyggeundersøgelse. I denne
undersøgelse vil diverse lægivere for skyggekast
(bygninger, skovbeplantning etc.) og andre
eventuelle stedsspecifikke forhold, som påvirker
skyggevirkningen ved den enkelte naboejendom,
indgå.

Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra
møllevingerne - er et fænomen, som under
særlige vejrforhold kan være et problem for
naboer til vindmøller. Refleksionen opstår især
ved visse kombinationer af nedbør og sollys.
Da vindmøllevinger skal have en glat overflade
for at producere optimalt og for at afvise
snavs, kan dette medføre flader, som kan give
refleksioner. Problemet er minimeret gennem
overfladebehandlinger som giver meget lave
glanstal under 30, der med de nuværende
metoder er det nærmeste, man kan komme en
antirefleksbehandling. I løbet af møllens første
leveår halveres refleksvirkningen, fordi overfladen
bliver mere mat. Moderne møllevingers
udformning med krumme overflader gør desuden,
at eventuelle reflekser spredes jævnt i vilkårlige
retninger.
Reflekser fra de nye møller forventes derfor ikke
at give væsentlige gener.

På baggrund af de beregnede skyggekastniveauer
i den nabospecifikke skyggeundersøgelse vil
kommunerne stille krav om, at der installeres
skyggestop på den eller de møller, der forårsager
skyggekast, således at skyggekastniveauerne
ved naboerne B, C og K ikke overstiger
kommuneplanens retningslinjer på maksimalt 10
timers reelt skyggekast årligt.
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Oversigt over BEREGNET SKYGGEKAST

Hovedforslag

Alternativ møllemodel 1

Alternativ møllemodel 2

Timer / år

Timer / år

Timer / år

Timer / år

8:33

8:10

8:50

0:00

40 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

Timer:minutter pr. år

Nabo

40 stk. Vestas V117
Rotordiameter 117 meter

40 stk. Siemens SWT-130
Rotordiameter 130 meter

0-Alternativ

Eksisterende 13 møller
samt 5 nedtagningsmøller

A

Haugårdsvej 23

B

Mersvej 35

16:19

15:35

16:44

0:00

C

Mersvej 25

12:06

11:33

12:56

0:00

D

Haugårdsvej 30

2:52

2:44

3:02

0:00

E

Haugårdsvej 33

6:40

6:25

6:59

0:00

F

Haugårdsvej 41A-B

8:28

8:09

8:51

0:00

G

Haugårdsvej 47

1:40

1:33

1:46

0:00

H

Sønderkærsvej 32

0:57

0:54

0:59

0:00

I

Sønderkærsvej 52

0:55

0:00

0:57

0:00

J

Povtrupvej 30

0:00

0:00

0:00

0:00

K

Nørkærvej 2

11:06

10:33

11:31

0:00

L

Nørkærvej 4

5:56

5:37

6:11

0:00

M

Nørkærvej 1

7:34

6:50

7:50

0:00

N

Nørkærvej 8

5:16

4:58

5:30

0:00

O

Vårvej 40

6:44

6:23

6:57

0:00

P

Vårvej 38

9:54

9:19

10:11

0:00

Q

Vårvej 36

7:27

7:07

7:37

0:00

R

Vårvej 34

5:04

4:50

5:15

0:00

S

Vårvej 32

4:36

4:21

4:44

0:00

T

Vårvej 30

6:09

5:54

6:17

0:00

V

Vårvej 26

3:13

3:04

3:19

0:00

W

Vårvej 24

4:14

4:00

4:22

0:00

X

Vår Skovvej 1

6:14

5:56

6:26

0:00

Y

Bollerupvej 31

4:11

3:59

4:23

0:00

Z

Bollerupvej 55

1:58

1:52

3:32

0:00

U*

* Boligen er nedlagt i løbet af planlægningsfasen
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34-møller scenariet

34 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

Nabo

36-møller scenariet

36 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

28-møller scenariet

28 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

37-møller scenariet

37 stk. Vestas V126
Rotordiameter 126 meter

Timer / år

Timer / år

Timer / år

Timer / år

8:32

5:20

0:00

8:33

Mersvej 35

16:17

12:06

1:42

16:18

Mersvej 25

12:05

5:43

3:21

12:05

D

Haugårdsvej 30

2:27

0:37

0:00

2:52

E

Haugårdsvej 33

6:04

3:20

0:00

6:40

F

Haugårdsvej 41A-B

7:38

1:11

0:00

8:27

G

Haugårdsvej 47

1:09

0:42

0:00

1:40

H

Sønderkærsvej 32

0:00

0:57

0:00

0:57

I

Sønderkærsvej 52

0:00

0.55

0:00

0:55

J

Povtrupvej 30

0:00

0.00

0:00

0:00

K

Nørkærvej 2

5:57

11:05

5:56

11:05

L

Nørkærvej 4

2:17

5:55

2:17

5:55

M

Nørkærvej 1

4:24

7:34

4:23

7:34

N

Nørkærvej 8

4:10

5:16

4:09

5:16

O

Vårvej 40

6:44

6:44

6:42

6:44

P

Vårvej 38

9:53

9:53

9:51

6:38

Q

Vårvej 36

7:26

7:26

7:25

1:04

R

Vårvej 34

5:03

5:03

5:02

0:57

S

Vårvej 32

4:36

4:36

4:35

1:31

T

Vårvej 30

6:08

6:08

6:07

3:41

V

Vårvej 26

3:12

3:13

3:12

1:35

W

Vårvej 24		

4:13

4:13

4:12

0:55

X

Vår Skovvej 1

6:13

6:13

6:12

2:24

Y

Bollerupvej 31

0:00

4:10

0:00

4:11

Z

Bollerupvej 55

0:00

1:58

0:00

1:58

A

Haugårdsvej 23

B
C

U*
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Kort over beregnet skyggekast for projektforslaget
(Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

Projekt:

Timer per år,
reelt tilfælde

0 timer pr. år
5 timer pr. år
10 timer pr. år
25 timer pr. år
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Nr Økse Sø
0
5
10
25

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og

Kort over beregnet skyggekast for alternativ møllemodel 1
(40 stk. Vestas V117, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

Projekt:

Timer per år,
reelt tilfælde

0 timer pr. år
5 timer pr. år
10 timer pr. år
25 timer pr. år

Nr Økse Sø
0
5
10
25

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
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Kort over beregnet skyggekast for alternativ møllemodel 2
(40 stk. Siemens SWT-130, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

Projekt:

Timer per år,
reelt tilfælde

0 timer pr. år
5 timer pr. år
10 timer pr. år
25 timer pr. år
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Nr Økse Sø
0
5
10
25

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og

Kort over beregnet skyggekast for 36-møller scenariet
(36 stk. Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

Projekt:

Timer per år,
reelt tilfælde

0 timer pr. år
5 timer pr. år
10 timer pr. år
25 timer pr. år

Nr Økse Sø
0
5
10
25

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
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Kort over beregnet skyggekast for 34-møller scenariet
(34 stk. Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

Projekt:

Timer per år,
reelt tilfælde

0 timer pr. år
5 timer pr. år
10 timer pr. år
25 timer pr. år
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Nr Økse Sø
0
5
10
25

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og

Kort over beregnet skyggekast for 28-møller scenariet
(28 stk. Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

Projekt:

Timer per år,
reelt tilfælde

0 timer pr. år
5 timer pr. år
10 timer pr. år
25 timer pr. år

Nr Økse Sø
0
5
10
25

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
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Kort over beregnet skyggekast for 37-møller scenariet
(37 stk. Vestas V126, 150 m totalhøjde)
Målestok 1:50.000

Projekt:

Timer per år,
reelt tilfælde

0 timer pr. år
5 timer pr. år
10 timer pr. år
25 timer pr. år
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Nr Økse Sø
0
5
10
25

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og

afholdes af kunden.

25-01-2017 12:53/3.2.188

SHADOW - Kort
Beregning: Kun eksisterende udendørsskyggekast
Kort over beregnet skyggekast for 0-alternativet

Timer per år,
reelt tilfælde
0

Målestok 1:50.000

5
10
25

Projekt:

Timer per år,
reelt tilfælde

0 timer pr. år
5 timer pr. år
10 timer pr. år
25 timer pr. år

Nr Økse Sø
0
5
10
25

Beskrivelse:

EMD International A/S (EMD)
garanterer ikke og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl eller
mangler i det leverede
konsulentmateriales resultater, som
følge af fejl eller mangler i det
leverede datagrundlag. Ligeledes,
kan EMD ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige resultater, som følge af
unøjagtigheder, begrænsninger eller
fejl i de anvendte modeller og
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3.5 Naboer til transformerstationer
Nærmeste naboer
For en 150 kV station ved Aarsvej vil nærmeste
nabo være en teknikbygning lige umiddelbart
nord for det nye anlægsområde. Der findes ingen
øvrige ejendomme eller beboelser i umiddelbar
nærhed af stationsanlægget. De nærmeste er
landejendomme syd og øst samt beboelser ved
Sønder Aggersund mod nord, alle på mere end
600 meters afstand af det nye stationsanlæg.
For alle de fem alternative placeringsforslag for en
ny 150/33 kV station gælder, at der ikke vil være
naboer i umiddelbar nærhed af stationsanlægget.
For placeringsforslag A vil den nærmeste
naboejendom nedlægges ved en gennemførelse
af projektforslaget for 40 nye vindmøller. Den
nærmeste naboejendom vil herefter være mod
sydvest, på ca. 400 meters afstand. Ved en evt.
nedlæggelse af denne ejendom (købsoption), vil
nærmeste nabo ligge på mere end 600 meters
afstand. De øvrige placeringsforslag B, C, D, E
ligger mere centralt i vindmølleområdet med flere
km afstand til de nærmeste naboejendomme.
Visuelle forhold
Med de pågældende afstande til de nærmeste
omkringliggende ejendomme, vurderes
synligheden af de nye stationsanlæg ikke at have
videre betydning for omkringboende. For en
ny 150 kV station ved Aarsvej vil de nærmeste
naboer alle ligge på mere end 600 meters
afstand af det nye stationsanlæg, og på denne
afstand vurderes anlægget at have ret begrænset
visuel betydning. For placeringsforslag A for en
ny 150/33 kV station vil de nærmeste naboer
tilsvarende ligge på 4-600 meters afstand.
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Ved denne placering vil synligheden af det nye
stationsanlæg dog under alle omstændigheder
klart overskygges af de nye omkringstående
vindmøller. Se også visualiseringer i Bilag:
Visualiseringer.
Støj
Elinstallationer udsender akustisk støj under
almindelig drift. Et jordkabel udsender ikke hørbar
akustisk støj.
Den vigtigste form for støj, der optræder fra
højspændingsanlæg, er koronastøj, dvs. knitren
som skyldes små elektriske udladninger. Styrken
af koronastøjen afhænger især af spændingen,
men også luftfugtigheden er afgørende for støjen,
der er kraftigst i fugtigt vejr. I driftsfasen kan
der være støj fra stationsanlæggene. Støjen er
ikke konstant men vil afhænge af spændingen
og meteorologiske forhold. Da stationsanlæg
som udgangspunkt etableres som udendørs
luftisoleret (AIS) anlæg vil der internt i stationen
være forbindelser mellem komponenterne, fx
transformere og samleskinner, der er udformet
som korte luftledninger. Ud over koronastøj
vil der fra stationsanlæg komme støj fra større
anlægskomponenter som transformere og
reaktorspoler. Denne støj forekommer i alt
slags vejr. Støjen stammer fra vibrationer i
transformerens og kompenseringspolens
jernkerne.
Støj fra tekniske anlæg reguleres efter
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1985. I
vejledningen er angivet, at støjgrænserne for
det åbne land fastsættes ved en konkret lokal

Tabel over forventet støjniveaau fra stationsanlæg:

Afstand til kilden

Lydtryk dB(A)

1m

83 - 18 = 65 dB(A)

2m

59 dB(A)

4m

53 dB(A)

8m

47 dB(A)

16m

41 dB(A)

32m

35 dB(A)

64m

29 dB(A)
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vurdering. For boligområder er de vejledende
støjgrænser i dag-, aften- og natperioder på hhv.
45, 40 og 35 dB(A).
Der er foretaget foreløbige overslag over den
forventede støj fra de nye stationsanlæg,
baseret på forhåndskendskab til den kildestøj,
disse anlægstyper almindeligvis udsender, se
tabel nedenfor. Af overslagene fremgår det, at
støjniveauet allerede på omkring 50 meters
afstand af anlæggene er faldet til et niveau
godt under de vejledende grænseværdier for
boligområder. Med afstande på mindst 400 meter
til nærmeste naboejendom (ved placeringsforslag
A for en ny 150/33 kV station) vurderes det, at
ingen af de to nye stationsanlæg vil medføre støj
af betydning for boliger.
Magnetfelter
Der er magnetfelter overalt, hvor der går en
elektrisk strøm. Det gælder både luftledninger,
kabler og stationsanlæg samt alle de elektriske
apparater, der indgår i en moderne dagligdag.
Magnetfelternes størrelse afhænger af:
•
•
•

anlæggets eller apparatets konstruktion
hvor stor en strøm, der er tale om
hvilken afstand man måler feltet i

Ved luftledninger er feltet størst, når man står
midt under ledningen, men det aftager relativt
hurtigt med afstanden. Ved kabler kan feltet
midt over kablet være større end midt under en
tilsvarende luftledning. Magnetfelterne ved kablet
aftager dog endnu hurtigere med afstanden end
felterne ved luftledningen.

Ved stationer er der også magnetfelter ved alle de
forskellige anlæg, der indgår, men også her aftager
felterne hurtigt med afstanden. Stationerne
omgives af et hegn eller en bygning, hvor
offentligheden ikke har adgang. Uden for disse
vil magnetfelterne fra anlæggene inde i stationen
være ganske små. Her vil det fortrinsvis være
magnetfelter fra kabler og ledninger, der går til og
fra stationen, som man kan måle.
Forsigtighedsprincippet
Magnetfelter måles i enheden mikrotesla (µT).
Sundhedsstyrelsen har i 1993 introduceret
et forsigtighedsprincip, som siger, at man bør
undgå at etablere nye højspændingsanlæg nær
eksisterende boliger og institutioner for børn – og
omvendt.

der magnetfelter ved de forskellige strømførende
komponenter. Magnetfelterne vil almindeligvis
hurtigt aftage med afstanden. Der vil ikke være
offentlighed adgang til selve stationsområdet,
som er omgivet af hegn, og udenfor denne
afhegning er magnetfelterne normalt ubetydelige.
Med de pågældende afstande til nærmeste
omkringliggende ejendomme vil magnetfelter
omkring de to nye stationsanlæg ikke have
betydning for boliger.

Nær ved er ikke nærmere defineret, og
der angives ikke minimumsafstande eller
grænseværdier. Det er der ikke videnskabelig
baggrund for. Men af praktiske årsager har
ejerne af højspændingsnettene sammen med
kommunerne (KL) formuleret en vejledning om
forvaltning af forsigtighedsprincippet. Energinet.
dk anvender denne vejledning, når der skal
etableres nye højspændingsanlæg.
I vejledningen angives 0,4 µT som en
udredningsværdi. Det betyder, at såfremt
man forventer at magnetfelterne ved et nyt
højspændingsanlæg bliver højere en 0,4 µT i
nærliggende boliger eller institutioner for børn, så
skal man nærmere udrede felternes størrelse og
undersøge mulighederne for at mindske dem.
Ved kabelføringer og stationsanlæg forekommer
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3.6 Samlet vurdering
Afstandskrav
Vindmølleprojektets påbudte afstande til
nærmeste vindmølle, på minimum fire gange
møllens totalhøjde, er overholdt for alle
nabobeboelser.
Visuel påvirkning fra vindmøller
En del af de nærmeste naboer vil - i større eller
mindre grad - kunne se møllerne på eller omkring
deres ejendom. Det skønnes, at for omkring
halvdelen af naboerne vil boligen og de primære
udendørs opholdsarealer vende direkte mod
vindmøllerne uden skærmende bevoksning.
For lidt mindre end halvdelen af naboerne vil
bevoksning og/eller øvrige bygninger mellem
boligen og møllerne skærme helt eller delvist for
udsigten til møllerne fra centrale opholdsarealer.
Derimod kan andre områder af ejendommen
godt have næsten frit udsyn mod møllerne. I
vinterhalvåret, uden løv på træerne, vil møllerne
ofte være mere synlige bag hegn og træer
omkring ejendommen, end i sommerhalvåret. For
enkelte af naboerne skønnes det, at det meste af
ejendommen vil være afdækket fra direkte udsyn
mod møllerne. Her kan ejendommens visuelle
forhold til vindmøllerne set på afstand dog stadig
have betydning, som for eksempel ved ankomsten
til ejendommen.
Støj fra vindmøller
Beregningerne for hovedforslaget med 40
nye vindmøller viser, at det maksimalt tilladte
støjniveau er overholdt ved alle naboer. Det
højest beregnede støjniveau for møllemodellen
V126 er 41,0 og 42,5 dB(A) ved henholdsvis 6
og 8 m/s ved naboejendom M. Det maksimalt
tilladte støjniveau for støjfølsomme arealer er
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ligeledes overholdt, under forudsætning af at
bygrænsen ved Kølby flyttes, hvis projektforslaget
gennemføres. Det højest beregnede støjniveau for
støjfølsomme arealer er 36,9 og 38,4 dB(A) ved
henholdsvis 6 og 8 m/s ved den nordlige udkant i
Næsborg.

Også i forhold til lavfrekvent støj viser
beregningerne for hovedforslaget med 40 nye
vindmøller, at det maksimalt tilladte støjniveau er
overholdt ved alle naboer. Det højest beregnede
støjniveau for projektforslaget er 15,8 dB(A) ved 8
m/s ved naboejendom M.

Beregningerne viser ligeledes, at støjkravene
vil kunne overholdes for en række øvrige
møllemodeller, der kan være relevante ved det
endelige valg af mølletype. Dog bemærkes det,
at en opstilling med enten V117 eller SWT130
vindmøllemodeller kan medføre enten behov
for opkøb og nedlæggelse af én eller flere
eksisterende vindmøller, nedlæggelse af en eller
flere boliger omkring disse eksisterende møller
eller tilpasning af støjudledningen ved at nedsætte
vindmøllernes omdrejningshastighed for at kunne
overholde støjkrav.

Beregningerne for lavfrekvent støj viser ligeledes,
at støjkravene også vil kunne overholdes for
en række øvrige møllemodeller, der kan være
relevante ved det endelige valg af mølletype. Dog
bemærkes det, at en opstilling med enten V117
eller SWT130 vindmøllemodeller kan medføre
enten behov for opkøb og nedlæggelse af én eller
flere eksisterende vindmøller, nedlæggelse af
en eller flere boliger omkring disse eksisterende
møller eller tilpasning af støjudledningen ved at
nedsætte vindmøllernes omdrejningshastighed for
at kunne overholde støjkrav.

For det alternative 34 møller-scenarie vil
støjudledningen være reduceret i områderne
mod syd. Det højest beregnede støjniveau er
40,4 og 41,9 ved henholdsvis 6 og 8 m/s ved
naboejendom M. For det alternative 36 møllerscenarie vil støjudledningen være reduceret i
områderne mod vest og sydvest. Det højest
beregnede støjniveau er 41,0 og 42,5 dB(A)
ved henholdsvis 6 og 8 m/s ved naboejendom
M. For det alternative 28 møller-scenarie vil
støjudledningen være reduceret i områderne mod
vest og sydvest. Det højest beregnede støjniveau
er 40,3 og 41,8 dB(A) ved henholdsvis 6 og 8
m/s ved naboejendom M. For det alternative 37
møller-scenarie vil støjudledningen være reduceret
i områderne mod øst. Det højest beregnede
støjniveau er 40,5 og 42,0 dB(A) ved henholdsvis
6 og 8 m/s ved naboejendom B.

For det alternative 34 møller-scenarie vil
udledningen af lavfrekvent støj være reduceret
i områderne mod syd. Det højest beregnede
støjniveau er 15,2 ved 8 m/s ved naboejendom
M. For det alternative 36 møller-scenarie vil
udledningen af lavfrekvent støj være reduceret
i områderne mod vest og sydvest. Det højest
beregnede støjniveau er 15,7 ved 8 m/s ved
naboejendom M. For det alternative 28 møllerscenarie vil udledningen af lavfrekvent støj være
reduceret i områderne mod vest og sydvest.
Det højest beregnede støjniveau er 15,1 ved 8
m/s ved naboejendom M. For det alternative 37
møller-scenarie vil udledningen af lavfrekvent støj
være reduceret i områderne mod øst. Det højest
beregnede støjniveau er 15,3 ved 8 m/s ved
naboejendom B.
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Vesthimmerland og Aalborg Kommuner vil stille
krav om, at der efter møllernes opstilling og
indsættelse i drift gennemføres kontrollerende
støjmålinger. Støjmålingerne skal udføres indenfor
et halvt år efter opstilling af vindmøllerne og
skal følge Støjbekendtgørelsens retningslinjer for
denne type målinger.
Skyggekast fra vindmøller
Beregningerne for hovedforslaget viser, at de
anbefalede retningslinjer for maksimalt 10 timers
årligt, reelt skyggekast ikke er overholdt ved alle
naboer. Det beregnede skyggekast for nabo B, C
og K er over 10 timer pr. år. Det højest beregnede
niveau er 16 timer og 19 minutter pr. år ved
naboejendom B.
For en tilsvarende opstilling med 40 nye
vindmøller og en rotordiameter på 117 meter
(Vestas V117) er antallet af timer med skyggekast
for 3 naboer (B, C og K) over 10 timer årligt.
Det højest beregnede niveau er 15 timer og
35 minutter pr. år ved naboejendom B. For
mølletypen SWT 130 med en rotordiameter på
130 meter er antallet af timer med skyggekast
for 4 naboer (B, C, K og P) over 10 timer årligt.
Det højest beregnede niveau er 16 timer og 44
minutter pr. år ved naboejendom B.
For det alternative 34 møller-scenarie vil
skyggekastpåvirkninger være reducerede. I
dette scenarie har nabo B og C over 10 timers
skyggekast årligt, og det højest beregnede
niveau for skyggekast er i 34 møller-scenariet 16
timer og 17 minutter pr. år. ved naboejendom
B. For det alternative 36 møller-scenarie
vil skyggekastpåvirkninger ligeledes være

reducerede. I dette scenarie har nabo B og K
over 10 timers skyggekast årligt, og det højest
beregnede niveau for skyggekast er i 34 møllerscenarie 12 timer og 6 minutter pr. år. ved
naboejendom B. For det alternative 28 møllerscenarie vil skyggekastpåvirkninger ligeledes
være reducerede, og ingen naboer vil have
over 10 timers skyggekast årligt. Det højest
beregnede niveau for skyggekast er i 28 møllerscenariet 9 timer og 51 minutter pr. år. ved
naboejendom P. For det alternative 37 møllerscenarie vil skyggekastpåvirkninger ligeledes være
reducerede. I dette scenarie har nabo B, C og K
over 10 timers skyggekast årligt, og det højest
beregnede niveau for skyggekast er i 37 møllerscenariet 16 timer og 18 minutter pr. år. ved
naboejendom B.
Vesthimmerland og Aalborg Kommuner vil
stille krav om, at der installeres skyggestop på
den eller de møller, der forårsager skyggekast,
således at skyggekastniveauerne i de respektive
scenarier ved naboerne B, C og K ikke overstiger
kommuneplanens retningslinjer på maksimalt
10 timers reelt skyggekast om året. Vilkårene
for skyggestop vil basere sig på en konkret
undersøgelse for hver naboejendom.
Reflekser fra vindmøller
Refleksgener fra de nye vindmøller vurderes ikke
at være et problem.

nærhed af stationsanlæggene. Med afstande på
mindst 400 meter til nærmeste naboejendom
vurderes det, at ingen af de to nye stationsanlæg
vil medføre støj af betydning for boliger. Med de
pågældende afstande vil magnetfelter omkring de
to nye stationsanlæg heller ikke have betydning
for boliger.
0-alternativ
Ved 0-alternativet, hvor projektforslaget
ikke gennemføres, vil de ovenfor beskrevne
påvirkninger ved naboer bortfalde. 0-alternativet
betyder dog ikke, at påvirkninger af naboer fra
omkringliggende vindmøller bortfalder. Dels
medfører 0-alternativet, at 5 eksisterende
vindmøller i to grupper vest for Nørrekær Enge
området ikke vil blive nedtaget. Disse vil således
fortsat være i drift i en årrække og medføre
påvirkninger ved de nærmeste naboer omkring
disse. Særligt de tre vindmøller øst for Løgstør
står i dag i relativ kort afstand fra beboede
områder. Dels medfører 0-alternativet, at de
13 eksisterende vindmøller ved Nørrekær Enge
fortsat vil være i drift. Hvis projektforslaget
bortfalder, vil der heller ikke længere være et
konkret behov for nedlæggelse af boliger. For
nogle af ejendommene i området kan det betyde,
at der fortsat vil være beboelse relativt tæt på de
eksisterende vindmøller, med de påvirkninger, der
følger heraf.

Naboer til transformerstationer
For både en ny 150 kV station ved Aarsvej samt
for alle de tre alternative placeringsforslag for en
ny 150/33 kV station i selve vindmølleområdet
gælder, at der ikke vil være naboer i umiddelbar
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4. Påvirkning af landskabet
4.1 Det naturgeografiske landskab
Anlægsområdet
Mølleområdet ligger i et fladt, åbent kystlandskab
af hævet havbund, der grænser op til Limfjorden
mod nord. Naturgeografisk set er hele
anlægsområdet oprindeligt såkaldt marint forland.
Områderne ligger foran kystlinjen, som den så ud
i stenalderen og består af tidligere vådområder,
der oprindelig var en del af et større fjord- og
havområde her. Siden istiden har landskabet
langsomt hævet sig og det marine forland er
efterhånden blevet mere landfast, som såkaldte
Litorinaflader. I nyere tid har inddæmning
og moderne drænings- og pumpesystemer
transformeret det halvvåde underlag, som
de fleste steder ligger næsten i niveau med
Limfjorden, til et lavtliggende, fladt men også
tørt landområde af hævet havbund. Det marine
forland breder sig i et større sammenhængende
lokalt område omkring det nye mølleanlæg, som
strækker sig fra Aggersund i nordvest til Vår Enge
og Stavn i nordøst. Centralt i området spreder
det marine forland sig langt ind fra kysten langs
Dybvad Å og Brøndum Kanal, og dækker et
område så langt ned som til Hemdrup.
De omkringliggende landområder
Mod sydvest, syd og sydøst ligger det
lavtliggende kystlandskab omgivet af bakkede
morænelandskaber. Morænelandskabet er formet
af isens bevægelse og aflejringer under sidste
istid, Weichsel-istiden. Ved istidens ophør har den
typisk efterladt lerholdige, kuperede terræner,
som har antaget forskellige former, afhængigt af
de lokale omstændigheder. Generelt er kanten
rundt langs det marine forland præget af ret
markante overgange til morænelandskabet,
hvor terrænet stiger brat. Store bakkepartier
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som ved Næsborg (57 meter o.h.o.), Kølby (42
meter o.h.o.) og Farstrup (48 meter o.h.o.) giver
derfor langstrakte udsigtsmuligheder ud over det
flade, omgivende Limfjordslandskab. Marbjerg
(42 meter o.h.o.), lige i den sydøstlige udkant
af mølleområdet, ligger som en særlig markant
terrænformation, da det lille, men brat stigende
bakkeparti ligger næsten isoleret, omgivet af fladt,
marint forland på alle sider. Længere mod syd
breder det bakkede morænelandskab sig ned over
Himmerland, over Løgstør og ned forbi Ranum,
og i retning mod Aars i syd. Flere steder brydes
morænen af mere sandholdige banker, og nogle
af områderne er over tid blevet til de hede- og
plantageområder, som præger landområder syd
for Oudrup og Lundby i dag. Mod øst brydes
landområderne af en markant tunneldal ved
Sebbersund, som fører Limfjorden ned mod
Halkær Bredning. De markante terrænskrænter
her kombineret med nogle af områdets højeste
bakkepartier, op til 70 meter o.h.o., giver gode
udsigtsmuligheder mod mølleområdet fra
landområderne omkring Nibe.
Limfjorden og landområder mod nord
Nord for mølleområdet breder Limfjorden sig
i øst-vestgående retning. På strækningen her,
forbi Aggersund, er fjorden ret smal, typisk
omkring 1-1½ km, og der er kort afstand og
god visuel kontakt til landområderne på den
anden side. Mod vest breder fjorden sig ud i
den ganske store Løgstør Bredning. Det store,
åbne vandspejl her giver grundlag for meget
langstrakte udsyn frem mod mølleparken fra
selve fjorden og fra nogle af de landområder,
der grænser ned til vandet. Mod øst åbner
fjorden sig efterhånden ud i Nibe Bredning.

Også her giver det store åbne vand langstrakte
udsigtsforhold frem mod mølleområdet, særligt
fra områderne omkring Nibe, Nørholm, Øland og
Gjøl. Nord for fjorden breder landområderne sig
fra Aggersund og op mod Fjerritslev i nordvest og
Brovst i nordøst. Landskabet her kan på mange
måder sammenlignes med landområderne syd
for Limfjorden, med et bælte af marint forland
efterfulgt af bakkede morænelandskaber.
Nord for fjorden fylder det marine forland dog
noget mindre, og overgangen til det bakkede
morænelandskab er mindre dramatisk, end i
områderne syd for fjorden. Udover langs selve
kystlinjen ligger nogle af de mere markante
bakkepartier nord for fjorden nordvest for
Løgstør, ved Skerping og omkring Bonderup.
Plan- og beskyttelsesforhold
En række landskabelige bindinger i landsog kommuneplanlægningen har til formål at
understøtte bevarelsen og oplevelsen af det
naturgeografiske landskab. I kommuneplanerne
for Vesthimmerlands og Aalborg Kommuner
findes udpegninger af områder med landskabelige
interesser. Arealerne inden for disse områder skal
så vidt muligt friholdes for inddragelse til formål,
der kan skæmme landskabet, herunder opførelse
af større tekniske anlæg.
Særligt værdifulde landskaber
Hele den vestlige del af mølleområdet ligger
indenfor et udpeget område med særlig landskabelig værdi i Vesthimmerland Kommuneplan
2009. I den østlige del af mølleområdet er alle
nordligste arealer ud mod Limfjorden ligeledes
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udpeget som særligt værdifuldt landskab i
Aalborg Kommuneplan. Hertil kommer udpegninger af landskabsområder i nogle af de
nærmeste, omkringliggende områder, blandt
andet i de nærmeste kystarealer nord for
fjorden, i Jammerbugt Kommune. I henhold
til retningslinjerne skal de udpegede områder
så vidt muligt friholdes for større byggeri og
tekniske anlæg, der kan skæmme landskabet.
Samfundsmæssigt nødvendigt byggeri og
anlæg skal placeres og udformes under særlig
hensyntagen til landskabet. Påvirkningen af de
særlige landskabsområder, både inden for selve
mølleområdet og de omgivende områder, er
grundigt undersøgt som en del af den samlede
landskabs-visuelle vurdering.
Der er for nylig udarbejdet en samlet landskabskarakterkortlægning for Vesthimmerland
Kommune. I landskabsanalysen er området
omkring de nye vindmøller nærmere kategoriseret som karakterområde Nørrekær Enge hævet
havbund. Området karakteriseres som et fladt,
åbent areal, der er sårbart for ændringer, som
skærmer for udsigten og ændrer det åbne
landskab i stor skala. Selve landskabskortlægningen opfølges af en række konkrete anbefalinger i afsnit om ”strategiske mål, handlinger og
initiativer”. Ønsket om at opføre flere vindmøller
står i kontrast til disse, idet det blandt andet
anbefales at sikre området mod større synlige
tekniske anlæg og andet, som kan påvirke
udsigten og landskabets åbne karakter. I denne
miljøvurdering er der lagt vægt på en række
særlige forhold for det konkrete projektforslag for
nye vindmøller: Der er tale om et område, hvor
der i forvejen står nyere opførte store vindmøller
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i form af de 13 eksisterende vindmøller. Generelt
skærmer vindmøller ikke af for udsyn; de vil
påvirke udsigten og landskabsbilledet som
helhed men vil ikke ændre på, at landskabet
fortsat vil have en åben karakter med lange
kig. Der er tale om et udpræget landbrugs- og
produktionslandskab, hvor nye tekniske strukturer
såsom vindmøller kan ses som en naturlig del
af landområdets funktionelle brug og visueltlandskabelige karakter.
I Aalborg Kommunes Vindmølleplan 2013 findes
en overordnet landskabsanalyse for kommunen,
og der beskrives nogle principper for hvordan
vindmøller i Aalborg Kommune vurderes placeret
bedst. Det anføres, at vindmøller bedst placeres
i slettelandskaber, da de her vil opfattes i
deres helhed på grund af det plane landskab.
Vindmølleområdet ved Nørrekær Enge er i
Aalborg Kommune udpeget med baggrund i disse
hensigter, dog anføres det, at områdets placering
ud mod Limfjorden medvirker at vindmøllerne
rent visuelt vil udstrække sig over et stort område.
Uforstyrrede landskaber
I Aalborg Kommune er nogle af de nærmeste
områder omkring det nye, udvidede mølleområde
udpeget som såkaldte uforstyrrede landskaber.
Som for de værdifulde landskaber skal de
uforstyrrede landskaber så vidt muligt friholdes
for større byggeri og tekniske anlæg, der kan
skæmme landskabet. De nye vindmøller står uden
for de udpegede arealer, men med den korte
afstand vil de have en betydelig visuel virkning
ind i de nærliggende områder med uforstyrrede
landskaber. Den landskabs-visuelle betydning af
dette er undersøgt som en del af den samlede

miljøundersøgelse. Der er ingen udpegninger af
uforstyrrede landskaber i Vesthimmerland eller
Jammerbugt kommuneplaner for områder, der
ligger i nærheden af de nye vindmøller.
Kystnærhedszone
Det meste af mølleområdet op mod kyststrækningen er udpeget som kystnærhedszone,
type A, i henholdsvis Vesthimmerland Kommuneplan 2009 og i Aalborg Kommuneplan. Arealer
indenfor kystnærhedszonen skal som hovedregel
friholdes for byggeri og tekniske anlæg mm.,
hvor der ikke er en særlig planlægningsmæssig
eller funktionel begrundelse for en kystnær
placering. De nye vindmøllers påvirkning af
kystnærhedszonen undersøgt som en del
af den generelle påvirkning af de særlige
landskabsområder i og omkring mølleområdet.

Landskabstyper iht. karakterkortlægningen
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4.2 Kulturlandskabet
Oldtid og middelalder
Fortidsminder vidner om, at regionen omkring
vindmølleområdet har været beboet siden
oldtiden. Fra gammel tid knytter både
oldtidsfund og synlige kulturhistoriske elementer
såsom gravhøje sig til de højereliggende
moræneterræner omkring mølleområdet, som
formentlig har tilbudt gode dyrkningsmuligheder.
Selve arealerne, hvor vindmøllerne opstilles,
har derimod meget få rester af bosætninger fra
oldtiden, og de lavtliggende områder har henlagt
som ubeboede våde eng- og sumpområder
gennem flere tusind år.
Gennem middelalderen begynder bebyggelserne
efterhånden at finde faste placeringer i
landskabet. Kirkerne i for eksempel Næsborg,
Skarp Salling og Farstrup, som opføres i 111200 tallet, er gode lo kale eksempler på dette,
med omkringliggende landsbysamfund, som
kan spores langt tilbage i tiden. Middelalderens
feudale landområder er først og fremmest
præget af landbrug, hvor hoved- og herregårde
fungerer som lokale centre, som fæstegårde og
landsbyfælleskaber leverer arbejdskraft til. Rester
af de gamle landsbyfællesskaber fornemmes
stadig i de fleste af områdets landsbyer som for
eksempel Kølby og Brøndum. I forhold til mange
andre egne af landet har tætheden og antallet
af større herregårde dog været begrænset i den
nære region omkring vindmølleområdet. I blandt
andet Nibe har der fra gammel tid ligget et mindre
fiskesamfund med lokal handel og trafik via
Limfjorden, og byen får desuden købstadsstatus
i 1700-tallet, men generelt har der ikke været
egentlige bysamfund i og omkring mølleområdet
før nyere tid.
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Landboreformer og industrialisering
Med de store landboreformer fra slutningen
af 1700-tallet begynder en opløsning af de
feudale fæstestrukturer, som i stedet gradvist
omlægges til selvejende gårdmandssteder. Det
medfører en markant ændring af landbrugsog bebyggelsesstrukturen, hvor landbrugene
lægger sig ud som fritliggende gård- og
husmandsbebyggelser i det åbne land. Senere
i 1800-tallet og op gennem første del af
1900-tallet følger udstykningen af mange,
mindre husmandsbebyggelser, som også sætter
et stort præg på bebyggelsesstrukturen i det
åbne land. Udflyttergårdene dominerer fortsat
bebyggelsesstrukturen i det meste af det åbne
land omkring vindmøllerne og for eksempel
ved Vår Mark og Krastrup ses også eksempler
på husmandsudstykninger, hvoraf nogle siden
har vokset sig til store landbrug. De store,
lavtliggende arealer ned mod fjorden udstykkes
i samme periode, typisk som smalle englodder
til græsning. Sidst i 1800-tallet har den findelte
matrikulering af hele området i og omkring
mølleområdet lagt grundlaget for de retlinede
mark-, vej- og vandskel, som stadig kendetegner
landskabet i dag. Engområderne forbliver dog
stort set ubebyggede frem til inddæmningen af
Nørrekær Enge, kort efter 2. Verdenskrig, med
kun enkelte fremskudte udflyttergårde i kanten af
engområdet.
Fra sidste halvdel af 1800-tallet begynder
industrialiseringen for alvor at få betydning for
forholdet mellem by og land, og for udformningen
af vore dages kulturlandskab. De små bebyggelser
med rødder tilbage til middelalderen vokser sig
til egentlige landsbyer, efterhånden som den
stigende landbrugsproduktion i lokalområdet

giver grundlag for følgeerhverv som smed og
mejeri, og der oprettes nye offentlige institutioner
som skole, kommunekontor, postkontor og
lægehus. Mange steder i landet får jernbanen
meget stor betydning for udviklingen af egentlige
by- og industrisamfund. De nærmeste i regionen
her bliver dog mindre lokalbaner til henholdsvis
Løgstør (1893) og Nibe (1899), der forbinder
videre til Hobro og Viborg i syd samt Aalborg i
øst, men kører uden om landsbyerne omkring
Nørrekær Enge. Afstanden til jernbanenettet er
nok også én væsentlig forklaring på, at mange af
lokalområdets landsbyer er forblevet små frem til
i dag.
Inddæmningen
Inddæmningen af Nørrekær Enge efter 2.
Verdenskrig får afgørende betydning for
opdyrkning af de lavtliggende eng- og vådområder
ned mod fjorden. Engområdet er allerede før
inddæmningen væsentligt præget af et finmasket
net af kanaler og afvandingsgrøfter, men det
er først med opførslen af et dige og tilhørende
pumpesystemer, at det for alvor bliver muligt at
tørlægge områderne tilstrækkeligt til almindelig
markdrift. Efter tørlægningen omlægges de
smalle englodder til større markfelter til intensiv
dyrkning, og nye, større landbrug flytter ind
i området. Rester af de oprindelige markskel
ses stadig i dag, særligt i form af den meget
finmaskede matrikelinddeling, som ikke har
ændret sig væsentligt siden udgangspunktet, og
nogle steder også i form af et mere finmasket
net af grøfter og marklodder. Størstedelen af
Nørrekær Enge området har dog i efterhånden
mange år i praksis bestået af ganske store,
sammenhængende markfelter.
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Nyere tid
Gennem hele industrialiseringsperioden har
landskaberne i og omkring mølleområdet
udviklet sig til et moderne landbrugsområde.
Strukturændringerne i landbruget har taget fart
siden 1960’erne, hvor mange, mindre brug er
blevet til langt færre, men større landbrugsanlæg.
I dag ligger markstykkerne som et tæt netværk
over det meste af det åbne land i og omkring
mølleområdet. Det moderne intensive landog husdyrbrug er en væsentlig del af mange
af landområdernes funktion i dag, og særligt
ved Nørrekær Enge har de store markfelter og
de stadig større landbrugsanlæg over tid givet
området en særlig landbrugsindustriel karakter.
Fra 1960’erne begynder stationsbyernes tidligere
struktur efterhånden at sprænges, lokalt særligt
for Løgstør i vest og Nibe i øst. Der udstykkes nye
parcelhuskvarterer omkring den gamle bykerne
og gennem de følgende årtier får bysamfundene
efterhånden den form, de har i dag. I de senere
årtier har natur og rekreative muligheder i
stigende grad fået betydning for brugen af
landskabet; både for borgerne i de nære byer og
landsbyer omkring vindmølleområdet, og for de
mange pendlere, som i dag bor i det åbne land, på
tidligere gård- og husmandssteder.
Plan- og beskyttelsesforhold
Landskabet omkring mølleområdet rummer en
række kulturhistoriske spor, som er omfattet
af fredninger eller andre beskyttelseshensyn.
Store vindmøller er synlige på store afstande,
og projektforslaget kan derfor have betydning i
forhold til disse.
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Kirker og kirkeområder
Fire kirker: Næsborg, Kornum, Skarp Salling og
Farstrup kirker ligger alle i nærheden af det nye
vindmølleanlæg, dvs. inden for 4,5 km afstand
af de nye vindmøller svarende til vindmøllernes
nærzone (se mere om zonegrænser på side 106).
Hertil kommer yderligere tre kirker ved Lundby,
Haverslev og Aggersborg, som ligger lige uden for
4,5 km grænsen.
Næsborg Kirke
Næsborg Kirke er en romansk kvaderstenskirke
fra 1100-tallet. Placeringen på det højeste punkt i
Næsborg-området (58 meter o.h.o.), i den nordlige
udkant af landsbyen, giver kirken en markant
synlighed fra de omgivende landområder. Der
er ligeledes en strålende udsigt fra kirkeområdet
ud mod det omgivende landskab, med et godt
overblik over vindmølleområdet mod nordøst. Ved
planlægningen for de 13 eksisterende vindmøller
var kirkens markante synlighed set fra syd med til
at afgrænse vindmølleområdet i vestlig retning. På
samme har hensynet til indsynet mod kirken fra
syd haft betydning for projektforslaget her, ved
at afgrænse den nye, udvidede møllepark fra at
brede sig yderligere mod vest .
Kornum Kirke
Kornum Kirke er en anden lokal sognekirke
fra 1100-tallet, også opført som en romansk
kvaderstenskirke. Kirken er kullet, dvs. uden tårn,
og bygningen syner derfor af noget mindre end
Næsborg Kirke. Kirken ligger frit i det åbne land,
men vest for bakken ved Næsborg i noget lavere
terræn (ca. 25 meter o.h.o.), og der er ikke visuel
kontakt herfra og til mølleområdet mod nordøst.

Skarp Salling Kirke
Også Skarp Salling Kirke er oprindeligt udført
i 1100-tallet som en kvaderstenskirke, men
hovedbygningen er betydeligt større end typiske
landsbykirker og udført som et højt midterskib
med lavere sideskibe og stort kor og apsis, hvilket
tyder på, at her oprindeligt var noget større
byggeambitioner. Kirken har gennem tiden været
gennem en del ombygninger. I dag står hele
bygningskomplekset frem som en gennemført
helhed i kvadersten, men uden et kirketårn.
Kirken ligger på toppen af en lokal bakketop
med rigtig godt udsyn ud over de omgivende
landområder, herunder mod mølleområdet ca. 3,7
km mod nord.
Farstrup Kirke
Farstrup Kirke er endnu en romansk
kvaderstenskirke fra 1100-tallet. Kirken minder
om Næsborg Kirke, selv om de senere udvidelser
med tårn og tilbygninger med sine gotiske træk
giver det samlede bygningskompleks et lidt mere
blandet udtryk. Kirken ligger midt i Farstrup By,
for foden af et større bakkeparti mod nord, og
den visuelle kontakt til vindmølleområdet mod
nordvest, og til det åbne land i det hele taget, er
derfor meget begrænset.
Af de øvrige kirker på lidt længere afstand af
mølleområdet, bør Lundby Kirke mod syd og
Haverslev Kirke mod nord fremhæves. Begge
kirker ligger nogenlunde frit i det åbne land,
med indsigtslinjer fra lokalveje og bebyggelser,
som kan blive påvirkede af det nye, udvidede
vindmølleanlæg.
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Selve kirkebygningerne er fredede, ligesom en del
af de nære, omkringliggende arealer typisk også
er fredede med de såkaldte Exner-fredninger.
Herudover er en række kirker omfattet af såkaldte
fjernbeskyttelseszoner i kommuneplanerne.
Særligt Næsborg Kirke har her en udpeget
fjernbeskyttelseszone, som rækker ind over hele
den vestlige del af vindmølleområdet. Generelt er
vindmøller smalle strukturer, som ved en placering
i forgrunden ikke forhindrer indsyn ind mod
vartegn i baggrunden såsom kirker. Vindmøllernes
betydning for indsynet mod kirken fra øst er dog
undersøgt som en del af den samlede afklaring af
påvirkningen af de omkringliggende kirker. Der er
gennemført rekognoscering omkring de nærmeste
kirker og udarbejdet visualiseringer, hvor det er
skønnet relevant.
Fredede områder
Ud over kirkerne kan andre særlige landskaber
og kulturhistoriske elementer være fredede iht.
fredningsloven. I udkanten af den sydøstlige
del af vindmølleområdet er området omkring
Marbjerg fredet. Det er særligt den isolerede og
meget markante lokale bakketop her, som giver
området en særlig landskabskarakteristik. Selve
Marbjerg er i dag helt tilgroet af træbeplantning,
og der er ikke udsigt fra højen og ud over
de omkringliggende landområder. Gennem
landskabsundersøgelsen er der i stedet fokuseret
på, hvordan det nye vindmølleanlæg kan have
betydning for indsynet mod højen og det fredede
område omkring Marbjerg.
Der ingen andre større fredede arealer i nærheden
af vindmølleområdet.
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Værdifulde kulturmiljøer
En række områder er udpegede som bevaringsværdige kulturmiljøer i kommuneplanerne for
Vesthimmerland, Aalborg og den tilstødende
nabokommune, Jammerbugt. Det nærmeste udpegede værdifulde kulturmiljø er ved Vår Skov og
Vår Mark (78, Aalborg kommune) i den sydøstlige
udkant af mølleområdet samt omkring Aggersund
ca. 2,5 km vest for de nærmeste møller (Vesthimmerland Kommune). Herudover findes der også
udpegninger på relativ kort afstand af mølleområdet i landskaberne nord for Limfjorden: i de
bakkede terræner omkring Attrup, ved Bejstrup
og Manstrup, samt omkring Aggersborg. Vindmøllerne i projektforslaget er ikke placeret inden
for nogle af de udpegede kulturmiljøer og vil ikke
direkte påvirke de udpegede områder, men vindmøllerne må forventes at være synlige ind i kulturmiljøerne og derved have en indirekte landskabsvisuel påvirkning. Projektforslagets betydning for
de omgivende kulturmiljøer er undersøgt gennem
blandt andet rekognoscering og visualiseringer,
som en del af den samlede landskabs-visuelle
vurdering.
Fredede fortidsminder og sten- og jorddiger
Der er ingen fredede fortidsminder inden for vindmølleområdet. Det nærmeste er en gravhøj, der
ligger på toppen af Marbjerg som en del af det
fredede område her. De andre nærmeste beskyttede fortidsminder i området, som særligt omfatter gravhøje, ligger alle på lidt længere afstand af
vindmøllerne, typisk 1½-2 km fra nærmeste vindmølle. De nye vindmøller vil derfor ikke have betydning for beskyttelsen af disse.
På begge sider af Dybvad Å, på det sidste stykke

ud mod Limfjorden, er de omkringliggende diger
beskyttede i henhold til Museumslovens §29.
Placeringen af vindmøller og de tilhørende
anlægsarbejder ved opførelse vil ikke berøre
digerne. Der er ingen øvrige beskyttede sten- eller
jorddiger i eller omkring selve vindmølleområdet.
Arkæologi
Såfremt bygherren påtræffer fortidsminder som
for eksempel bådrester, lerpotter eller lignede, har
man pligt til at stoppe de dele af anlægsarbejdet,
der berører fortidsmindet og kontakte museet, jf.
Museumsloven.
Både Aalborg og Vesthimmerland Museer har
haft mulighed for at fremsætte bemærkninger
til projektforslaget. Vesthimmerland Museum
har den i den forbindelse ytret ønske om at få
del i de beskrivelser af områdets geologi, som
vil blive tilvejebragt ved de indledende boringer.
Derfor bør Vesthimmerlands Museum varsles
når de geotekniske undersøgelser går i gang.
Når resultatet af undersøgelserne er kendt,
kan museet tage stilling til yderligere skridt i
forhold til at foretage egentlige arkæologiske
forundersøgelser. Forundersøgelser kan for
eksempel være at indsamle såkaldte kerneprøver
fra boringer.
Museet oplyser endvidere, at morænefladen
ud mod Nørrekær Enge er rig på fortidsminder,
hvorfor der bør foretages egentlige arkæologiske
forundersøgelser i forbindelse med anlæg af
kabelføringer, veje og lignende, der anlægges på
morænen.
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4.3 Landskabet i dag
Bebyggelser og infrastruktur
Mølleområdet ligger i det åbne land, i et
udpræget mark og landbrugslandskab. De
13 eksisterende vindmøller giver området et
teknisk præg, hvor store vindmøller i forvejen
er en væsentlig del af landskabsbilledet. Det
inddæmmede landbrugslandskab i og omkring
selve vindmølleområdet er meget åbent med
kun begrænset, spredt hegn- og kratbeplantning.
Landskabsstrukturen er præget af store retlinede
markstykker, snorlige veje, kanaler og hegn samt
af store, spredte landbrugsanlæg, heraf flere som
store intensive husdyrbedrifter uden beboelse/
stuehus. Det underliggende landskab har på den
måde allerede en markant landbrugsindustriel
karakter.
De nærmeste naboer til det udvidede mølleanlæg
vil være fritliggende ejendomme mod Tolstrup og
Næsborg i sydvest og omkring Vår Mark og Vår
Skov mod sydøst.
Tolstrup, Næsborg og Kølby ligger som de
nærmeste landsbyer omkring vindmølleområdet,
med afstande fra byens udkant til den nærmeste
del af mølleområdet på henholdsvis ca. 1,9 km,
1,2 km og 1,5 km. Også Brøndum, Skarp Salling,
Farstrup og Stavn samt Attrup, Haverslev og
Aggersund på den anden side af fjorden, ligger
alle inden for 4,5 km afstand af mølleområdet.
Gennem rekognoscering og visualiseringer er
det undersøgt, hvordan vindmøllerne kan have
visuelt-landskabelig betydning for oplevelsen af
de omkringliggende landsbymiljøer.
Løgstør er det eneste større bysamfund i
nærheden af mølleområdet, men ligger på større
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afstand. Fra det centrale Løgstør er der omtrent
6,5 km frem til den vestlige del af det nye,
udvidede mølleanlæg. Nibe mod øst samt Brovst
og Fjerritslev mod nord ligger på omkring 10 km
afstand eller mere fra mølleområdet.
Hovedvej A29 vest for mølleområdet er regionens
væsentligste færdselsåre. Med en afstand til den
vestlige del af mølleområdet på mere end 2,5 km
vil mølleparkens visuelle betydning for trafikanter
her formentlig være begrænset, men for de mest
oplagte udsigtspunkter er synligheden undersøgt
nærmere gennem visualiseringer.
Beplantning og skovbrug
Landskabet i og omkring selve mølleområdet er
præget af landbrug med store, intensivt dyrkede
markstykker i et ret åbent og helt fladt landskab.
Der er meget begrænset beplantning, og de få
spredte kratbeplantninger ligger omkring de
spredte landbrugsejendomme. Læhegnene i
området følger typisk meget lange og snorlige
mark- og vejskel samt afvandingskanaler, som
præger landskabet på hele det inddæmmede
område, fra Aggersund i vest til Vår Enge i øst.
I de omkringliggende højere terræner er
landskabet også i høj grad præget af landbrug,
med et tæt net af intensivt dyrkede markstykker
og mange større landbrugsanlæg. Landskaberne
her er dog samtidig mere varierede og samtidig
også præget af en del fritliggende ejendomme,
bebyggelser og landsbyer, samt en del spredt
skov- og kratbeplantninger. Vår Skov ligger som et
større sammenhængende skovområde, det eneste
i nærheden, øst for mølleområdet.

Friluftsliv og turisme
Selve vindmølleområdet og de nærmeste
omkringliggende landområder kan ikke betegnes
som et turistområde. Anlægsområdet spænder
dog over ret store arealer, og der findes en del
små, lokale interessepunkter rundt langs kanten
af området. Det fredede Marbjerg er et lokalt,
offentligt tilgængeligt område lige sydøst for
møllerne, og skovområderne i og omkring Vår
Skov længere mod øst må ligeledes antages
at have rekreativ betydning for lokalområdet.
Næsborg Kirke og udsigten fra bakketoppen
nævnes blandt andet i turistmateriale som et
muligt udflugtsmål for turister i området. Hertil
kommer selve Limfjorden mod nord. Fjorden
har generelt en del kystturisme, typisk i form af
sejlads, og på nordsiden af fjorden findes mindre
lystbådehavne med campingpladser ned mod
vandet ved både Haverslev og Attrup.
Lidt længere mod nordvest er særligt
Vikingeborgen Aggersborg et regionalt
udflugtsmål, og på sydsiden af fjorden har det
gamle købstadsmiljø i Løgstør en del turisme,
særligt om sommeren. Herudover er der ikke
større attraktioner i nærheden af mølleområdet;
kulturhistoriske anlæg som Vitskøl eller ferie- og
oplevelsescentre som Rønbjerg eller Himmerland
Golf ligger alle på 12-15 km afstand fra
mølleområdet.
Nedlæggelse af ejendomme
Mindst 13 ejendomme i det åbne land samt et
antal boliger i den nordlige del af Kølby forventes
nedlagt som beboelse ved en gennemførelse
af projektforslaget. Nedrivningen af et større
antal ejendomme vil i sig selv ændre på
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Luftfoto over den eksisterende vindmøllepark ved Nørrekær Enge.

Påvirkning af landskabet

103

landskabsudtrykket i området, som det ser ud i
dag. Herudover kan både nedlæggelsen af boliger
og opførslen af nye veje rundt i området ændre
på den måde, man færdes rundt i området på.
Som en del af landskabsundersøgelsen er der
blandt andet fokuseret på, hvordan færdende i
og omkring selve mølleområdet vil opleve det
fremtidige, udvidede anlæg og landskabet, det
står i.
Plan- og beskyttelsesforhold
Beskyttede vandløb og å-beskyttelseslinjer
Flere vindmøller er placeret indenfor eller med
vingeoverslag ind over åbeskyttelseslinjen
omkring Dybvad Å. Ift. det overordnede
landskabelige indtryk vurderes det ikke at have
væsentlig betydning, om vindmøllerne placeres
inden eller uden for denne linje. Møllerne er
under alle omstændigheder af en størrelse,
som langt overgår det underliggende terræn
og de små vandløb her, og oplevelsen af hele
området vil primært være præget af oplevelsen af
mølleparken i et lavtliggende, fladt terræn, hvor
vandløbenes præcise placering kun vil have meget
begrænset landskabelig betydning.
Aalborg Kommune har meddelt, at man på
baggrund af det nuværende projektforslag er
indstillet på at give dispensation i forhold til
å-beskyttelseslinjen. Om vindmøllernes betydning
for naturindholdet ift. vandløbene, se kapitel 5.
Eksisterende vindmøller og andre tekniske anlæg
Vindmøllebekendtgørelsen fastlægger, at der
ved planlægning for vindmøller nærmere end 28
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gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte
vindmøller skal redegøres for anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder oplyses hvorfor
påvirkningen anses for ubetænkelig. For de nye
vindmøller ved Nørrekær Enge II svarer dette til
en afstand på 4,2 km.
Der er allerede en del vindmøller i regionen, og
inden for en afstand på 4,2 km står en række
eksisterende vindmøller. Mod sydvest står i alt
tre ældre 150-300 kW vindmøller i landområdet
mellem Næsborg og Brøndum. På nordsiden af
fjorden står i alt tre møllegrupper med henholdsvis fem, tre og to eksisterende vindmøller, alle
godt 50 meter høje 400 kW møller. Lige omkring afstandsgrænsen på 4,2 km står yderligere
to møllegrupper mod vest, dels tre stk. 62 meter
høje 750 kW møller ind mod Løgstør og dels seks
stk. 62 meter høje 600 kW møller vest for Skarp
Salling. Fem af disse vindmøller forudsættes nedtaget ved en gennemførelse af projektforslaget;
det gælder dels to af de tre vindmøller lige sydøst
for Nørrekær Enge området samt de tre 750 kW
møller ind mod Løgstør. Nedtagningen er i tråd
med Vesthimmerland Kommunes generelle ønske
om, og planlægning for, at rydde op i de spredte
mindre møllegrupper i landskabet samt om at
undgå nye vindmøller i landområderne vest for
Aarsvej. De efterfølgende visualiseringer i afsnit
4.5 viser alle en situation, hvor disse fem vindmøller er nedtaget og erstattet af 40 nye vindmøller i Nørrekær Enge området.
Herudover er en ny, stor vindmøllepark under
planlægning ved Thorup-Sletten i Vesthimmerland/Jammerbugt Kommune. De nye vindmøller
ved Thorup-Sletten er, på baggrund af det konkrete planforslag for disse, medtaget på alle de

visualiseringer i afsnit 4.5, hvor de vil være synlige, for at illustrere det visuelle samspil med de
nye vindmøller ved Nørrekær Enge II.
Det foreslåede vindmølleprojekt er en udvidelse
af mølleparken omkring den allerede eksisterende
møllerække med 13 vindmøller langs fjorden. Det
visuelle samspil mellem det nye udvidede vindmølleanlæg og de øvrige eksisterende vindmøllegrupper er undersøgt nærmere som en del af
den samlede landskabsundersøgelse. Samspillet
skal dog ses i forhold til den eksisterende landskabssituation, hvor der allerede er opført møller
indenfor det foreslåede vindmølleområde.
Cykelruter
I kommuneplanerne for Vesthimmerland og Aalborg kommuner er udpeget en rekreativ cykel- og
vandrerute (Cykelrute nr. 12), som løber langs
strandkanten i den vestlige del af mølleområdet
og gennem selve mølleområdet ved Nørrekærsvej centralt i området og allerede i dag passerer
tæt forbi de eksisterende vindmøller. Det er undersøgt, hvordan den nye udvidede møllepark vil
påvirke oplevelsen og brugen af den rekreative
forbindelse.
Kommuneplanlægning for vindmøller
Kommuneplanerne for henholdsvis
Vesthimmerland og Aalborg Kommuner
indeholder en række retningslinjer for opstillingen
af nye, store vindmøller, hvoraf flere har
landskabsæstetisk betydning. Formålet med
retningslinjerne er, i store træk, at sikre et
ensartet harmonisk udseende for fremtidige
vindmølleparker og omfatter blandt andet
bestemmelser for opstillingsprincipper, bemaling,
belysning og harmoniforhold.

Mølleområdet er i dag et udpræget landbrugs- og produktionslandskab. På billedet ses et af de moderne
landbrugsbyggerier i det flade fjordlandskab, med de eksisterende vindmøller i baggrunden.
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4.4 Vindmøllers visuelle påvirkning
Harmoniforholdet er en betegnelse for forholdet
mellem størrelsen på mølletårn og møllevinger.
Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter
skal i forhold til de hidtidige retningslinjer i
kommuneplanerne ligge inden for 1:1,1 og
1:1,35. Harmoniholdet for den foreslåede
vindmøllemodel her (Vestas V126) har et
harmoniforhold på 1:1,45. Planforslaget giver
desuden mulighed for en opstilling med endnu
større rotorer, for eksempel en Siemens-mølle
med et harmoniforhold på 1:1,53 (SWT 130).
I Vesthimmerlands Kommune vil der i
forbindelse med projektforslaget blive
udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændrer
kravene til vindmøllernes harmoniforhold,
så harmoniforholdet for vindmøllerne ved
Nørrekær Enge skal være på mindst 1:1,1, og
størrelsesforholdet (harmonikravet) mellem
tårnhøjde og rotordiameter fremstår ens i
vindmølleområdet og harmonisk i sammenhæng
med omgivelserne. I Aalborg Kommunes
forslag til kommuneplantillæg for nærværende
projektforslag vil retningslinjerne for vindmøllers
harmoniforhold tilsvarende ændres. Begge
kommuner vil således tillade opstilling af
vindmøller med en rotordiameter på op til 131
meter.
Et ændret harmoniforhold vil have betydning
for mølleparkens udseende som helhed. Der er
derfor gennemført supplerende visualiseringer af
alternative mølletyper (117 meter rotor samt 130
meter rotor) for at vurdere den landskabsvisuelle
betydning af at tillade møllemodeller med en øget
rotordiameter. Visualiseringerne kan ses i afsnit
4.5.
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Konsekvenszoner
Vindmøller på op til 150 meters totalhøjde
vil have en væsentlig visuel indflydelse på
omgivelserne og kan ses på stor afstand.
Vindmøllens påvirkning af landskabet aftager
dog gradvist i forhold til afstanden. Det er derfor
hensigtsmæssigt at operere med forskellige
konsekvenszoner.
Den landskabelige vurdering tager udgangspunkt
i Miljøministeriets anbefalinger fra januar
2007 for opstilling af store vindmøller på land.
Anbefalingerne for opstilling af større vindmøller
fremgår af rapporten Store vindmøller i det
åbne land udgivet af Skov- og Naturstyrelsen. I
denne opstilles tre konsekvenszoner for store
vindmøller: nærzone, mellemzone og fjernzone.
Konsekvenszonernes rækkevidde afhænger
af møllernes totalhøjde, for vindmøller på 150
meters totalhøjde er det hensigtsmæssigt at
arbejde med følgende definitioner:
Nærzone (0 – 4,5 km):
Nærzonen er defineret som det område, hvor
vindmøllerne er det dominerende element i
landskabsbilledet og deres proportioner tydeligt
overgår andre landskabselementer.
Mellemzone (4,5 – 10 km):
Mellemzonen er defineret som det område,
hvor vindmøllerne er fremtrædende elementer i
landskabet, men er i skalamæssig balance med de
øvrige landskabselementer.
Fjernzone (6,5 - km):
Fjernzonen er defineret som det område, hvor

vindmøllerne fortsat er synlige i landskabet,
men hvor de er underlagt andre, mere
dominerende landskabselementer og ikke påvirker
landskabsoplevelsen i væsentlig grad.
Synlighedsfaktorer
Vindmøller på op til 150 meter højde kan være
synlige på noget længere afstande, op til 10-15
km, men synligheden er væsentlig mindsket. På
længere afstande er det svært at adskille møllerne
fra andre landskabselementer, og de opleves som
en udefinerbar del af baggrunden. Når afstanden
bliver tilstrækkelig stor, kan vindmøllerne ikke
længere ses. Ud over afstanden til møllerne har
en række andre faktorer indflydelse på deres
synlighed.
Vindmøllens farve, proportioner og udseende har
betydning for, hvor synlig den er på forskellige
afstande. Forhold omkring bemaling og refleksion
er beskrevet i afsnit 3.4.
Luftens sigtbarhed betyder også meget for
vindmøllers synlighed i landskabet. Sigtbarheden
afhænger af vejrforholdene. På meget klare dage
kan vindmøller være synlige på store afstande.
De fleste dage af året er dog i større eller mindre
grad påvirket af skydække, og møllerne vil derfor
være væsentligt mindre synlige. Man kan ikke sige
noget entydigt om, hvor langt man kan se under
forskellige sigtbarhedsforhold, men mange dage
af året vil møllerne ikke være synlige på afstande
længere end 5-7 km. Synsevnen har dog også
betydning her, og ’gode øjne’ vil givetvis kunne
genkende landskabselementer på større afstande.
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Visualisering af hovedforslaget med 40 nye 150 meter høje vindmøller - udsyn fra Nørrekærsvej gennem den centrale del af mølleparken
Se den særskilte visualiseringsrapport med samtlige visualiseringer i stort billedformat
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Jordens krumning har ikke afgørende betydning
for synligheden af vindmøller på denne størrelse.
Man skal langt væk, omkring 18-20 km, før
større dele af vindmøllen vil være skjult under
horisontlinjen.
Landskabets udformning betyder meget for
vindmøllers synlighed. Terrænforhold og
landskabselementer spiller her en stor rolle.
Selv i områder tæt på store møller, kan de
være helt skjulte, hvis der for eksempel ligger
bakkepartier i vejen, eller hvis der er meget skov
eller læhegnsbeplantning i området. Omvendt kan
åbent, fladt terræn åbne for muligheden for lange
udsyn, og særligt over vandflader – store søer,
fjord eller hav – kan vindmøller være synlige på
større afstande end over land.
Møllevingernes rotation
Når møllen er i drift, skaber møllevingernes
roterende bevægelse i sig selv en øget synlighed,
og møllerne er - særligt på længere afstande –
mere iøjefaldende i landskabet, når de kører, end
når de står stille.
Størrelsen på rotordiameteren er afgørende for
den hastighed, vingerne roterer med. Ældre,
mindre mølletyper roterer typisk meget hurtigt,
og bevægelsen kan virke noget forstyrrende i et
ellers roligt landskabsbillede. Nye, meget store
vindmøller roterer derimod langsomt – for de
foreslåede mølletyper i dette projektforslag højst
17½ omgange pr. minut - og dette opleves som
en mere rolig, ’afslappet’ bevægelse, som generelt
virker mindre forstyrrende i landskabsbilledet.
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Belysning
Vindmøllerne skal afmærkes med belysning af
hensyn til lufttrafikken, se også afsnit 8.3.
[Afventer tilbagemelding fra Trafikstyrelsen. Må
forvente krav om både faste røde, lavintensive
lys (på alle møller) samt middel- og/eller
højintensive lys på enkelte udvalgte. Hertil
kommer evt. installation af radarsystem. Der
tilføjes en beskrivelse om den forventede
visuelt/landskabelige effekt af belysningen, når
Trafikstyrelsens konkrete krav er kendte.]
Nettilslutningsanlæg
Nettilslutningsanlæggene, der forbinder
vindmøllerne til elnettet, vil i sig selv medføre
lokale visuelt-landskabelige påvirkninger. Nye
kabelforbindelser udføres alle som nedgravede
kabler og vil ikke have nogen visuel betydning.
Særligt den nye 150 kV station ved Aarsvej,
vest for mølleområdet, samt den nye 150/33 kV
station i selve vindmølleområdet må derimod
forventes at have en vis synlighed. De mest
synlige, massive dele af anlægget har typisk
en højde på op til 4-7 meter mens enkelte
masteanlæg, lynafledermaster, vil have højder
på forventet op til ca. 25 meter. Med disse
bygningshøjder vurderes transformerstationerne
typisk at være synlige inden for 1-2 km
afstand, og de vil, i åbne landområder som her,
virke visuelt markante set fra de nærmeste,
omkringliggende områder i op til 5-600 meters
afstand. Der er udarbejdet visualiseringer af den
nye 150 kV station ved Aarsvej samt af hver af
de fem alternative placeringsmuligheder for en

ny 150/33 kV station i selve vindmølleområdet
for at give et indtryk af nettilslutningsanlæggenes
visuelt-landskabelige betydning for området.
Visualiseringer
Der er udarbejdet et større antal visualiseringer
af projektforslaget for at give en indtryk af den
visuelle påvirkning ved at opføre en ny, udvidet
vindmøllepark. Enkelte visualiseringer er vist her,
men der henvises til den tilhørende bilagsrapport
for det samlede materiale.
Visualiseringerne af hovedforslaget med 40 nye
vindmøller er vist fra i alt 36 fotostandpunkter,
dels i og omkring selve vindmølleområdet, og
dels på større afstand fra de omkringliggende
landområder. Herudover er der udarbejdet
supplerende visualiseringer for dels alternative
mølletyper og dels de fire alternative
opstillingsscenarier med henholdsvis 34, 36, 28
og 37 nye vindmøller. Endelig er der udarbejdet
visualiseringer af de nye stationsanlæg,
der er nødvendige for nettilslutning af
vindmølleanlægget. Visualiseringerne af
projektforslaget er en væsentlig del af grundlaget
for den samlede vurdering af de landskabsvisuelle påvirkninger.
De samlede visualiseringer kan ses i den særskilte
delrapport: Visualiseringsrapport, Miljørapport for
vindmøller ved Nørrekær Enge II.
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Visualisering af hovedforslaget med 40 nye 150 meter høje vindmøller - udsyn fra bakken ved Næsborg Kirke
Se den særskilte visualiseringsrapport med samtlige visualiseringer i stort billedformat

Påvirkning af landskabet

109

4.5 Samlet vurdering
Den nye udvidede vindmøllepark vil være
den hidtil største af sin art i Danmark. Med
parkens størrelse og udbredelse kan det ikke
undgås, at vindmøllerne vil have en betydelig
visuel påvirkning af en række omkringliggende
landområder.
Udvidelsen vurderes at medføre de betydeligste
visuelle ændringer i de åbne omkringliggende
landskaber på indtil 3-4 km afstand fra
vindmølleparken. Mod nord vil det sige set fra
selve Limfjorden og fra de åbne lavtliggende
landområder omkring Aggersund, Haverslev og
Attrup, på nordsiden af fjorden. Mod syd, øst og
vest vil synligheden have størst betydning set
fra de landområder, der vender ud mod de flade
åbne inddæmmede landområder ved Nørrekær
Enge, dvs. fra landområderne omkring Tolstrup og
Næsborg mod vest, omkring Brøndum, Hemdrup
og Krastrup mod syd samt omkring Kølby, Vår og
Stavn mod sydøst og øst.
Både nye og eksisterende vindmøller vil være
fuldt synlige set fra selve Nørrekær Enge området,
hvor de visuelt helt vil dominere det flade åbne
landskab. Vindmøllerne opstilles i et inddæmmet
landbrugslandskab, som i forvejen er præget
af både store retlinede markstykker, snorlige
veje, kanaler og hegn samt af store, spredte
landbrugsanlæg. Det underliggende landskab
har på den måde allerede et produktions- og
landbrugsmæssigt præg, som ikke nødvendigvis
står i modsætning til høje tekniske strukturer
som vindmøller. Særligt når vindmøllerne som
her også er stramt organiseret i et fast grid med
ensartede indbyrdes afstande. Det meget store,
åbne landskabsrum giver god plads til de høje
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vindmøllestrukturer, med en skala, som vurderes
som velegnet til store tekniske strukturer som
disse. Størrelsen af den udvidede vindmøllepark
vil gøre det til en markant anderledes oplevelse
at bevæge sig igennem og opleve Nørrekær
Enge området, men vindmølleparkens æstetik
og tekniske karakter vurderes ikke at stå i
modsætning til landskabets eksisterende
landbrugsindustrielle præg.
Vindmøllerne opstilles i et gridmønster, med
ensartede indbyrdes afstande. Det velordnede
opstillingsmønster bidrager til et relativt roligt
landskabsbillede. Sammenholdt med den
eksisterende vindmøllepark med 13 vindmøller
på én række, kan det dog ikke undgås, at det
store antal vindmøller opstillet på flere rækker
generelt vil opleves som noget mere visuelt
kompliceret end den eksisterende vindmøllepark.
Forskellen i størrelsen på vindmøllerne, de
eksisterende vindmøller er 127 meter høje og
de nye vindmøller 150 meter høje, vurderes
ikke at have afgørende betydning. Forskellen i
størrelserne vil kunne fornemmes, når man ser
ind på vindmølleparken, men de vil ikke være
videre iøjefaldende og vurderes derfor heller
ikke at have videre betydning for oplevelsen af
landskabsbilledet som helhed. Det væsentligste
for et velordnet visuelt indtryk er her, at de
nye vindmøller er opstillet i et gridsystem, som
matcher placeringerne for de 13 eksisterende
vindmøller.
Med en rotordiameter på 126 meter har den
foreslåede møllemodel en forholdsvis stor rotor i
forhold til vindmøllens totalhøjde. Møllevingerne
vil derfor fremstå som uforholdsmæssigt ”lange” i

forhold til tilsvarende vindmølletyper med mindre
rotorer på 110-120 meter. På baggrund af de
udførte visualiseringer vurderes dette at være en
mindre visuel detalje, set i forhold til mølleparkens
samlede synlighed i omgivelserne som helhed.
Landområderne mod vest: Havgård, Tolstrup og
Næsborg
Den nye vindmøllepark vil være markant synlig
set fra de nærmeste naboområder mod vest, dvs.
fra den østvendte skråning omkring Næsborg og
fra det lavtliggende landskab omkring Havgård,
Vadet og over mod Aggersund. Set herfra vil
vindmøllerne opleves på relativ kort afstand,
og i det flade, åbne terræn vil den udvidede
vindmøllepark helt dominere landskabsrummet
mod øst. Udsigten er i forvejen væsentligt
præget af vindmøller i form af de 13 eksisterende
vindmøller, men udbyggelsen vil klart øge
indtrykket af vindmøller og øge den visuelle
påvirkning ud i et større område mod syd, ned
mod Næsborg.
Fra selve Næsborg By vil vindmøllernes
synlighed være begrænset, da bygninger og
beplantning spærrer for meget af udsynet. Man
skal helst ud i den nordøstlige kant af byen, hen
omkring Næsborg Kirke, for at få udsyn ud over
mølleparken. Set herfra vil udsigten ud over
Nørrekær Enge området til gengæld være markant
præget af den nye udvidede vindmøllepark.
Vindmøllerne vil være tydeligt synlig fra selve
kirkeområdet, gennem en åbning i beplantningen
mod nordøst, men ellers er det primært på
nordsiden, uden for selve kirkeområdet, at
man får det bedste, mest uforstyrrede udsyn
ud over landskabet mod nordøst. Set herfra
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vil vindmøllerne helt udfylde det flade, åbne
landbrugslandskab længere ind over land.
Opstillingen i et simpelt gridsystem medvirker
til at give anlægget en vis visuel orden, men
det kan ikke undgås, at det noget større antal
vindmøller vil gøre landskabsudtrykket noget
mere kompliceret og teknisk domineret set herfra.
Udbyggelsen af vindmølleparken vurderes ikke
at have væsentlig betydning for indsynet mod
Næsborg Kirke. Et væsentligt indsigtspunkt er fra
syd, for eksempel ad Rute A29, og set herfra øger
de nye vindmøller ikke den visuelle påvirkning
af landskabsrummet omkring kirken udover
den påvirkning, som allerede findes fra de 13
eksisterende vindmøller i dag.
I områderne omkring Tolstrup og Brøndum, på
den anden side af bakkeformationen omkring
Næsborg, vender terrænet væk fra Nørrekær Enge
området. Set herfra vil bakkeformationerne foran
derfor typisk spærre for det meste af udsynet
mod landområderne i øst, og vindmøllerne vil
have en ret begrænset synlighed.
Landområderne mod sydøst: Kølby og Vår
I de nærmeste landområderne mod sydøst vil
vindmøllerne først og fremmest være synlige fra
den nordvestvendte skråning omkring Kølby, fra
kanten af Vår Skov og Vår Mark og, til dels fra
den nordvestvendte skråning omkring Farstrup.
Udvidelsen af vindmølleparken vil medføre en
betydeligt kortere afstand fra de nærmeste
vindmøller og landområderne i denne retning,
og det vil bidrage til en væsentligt øget visuel
påvirkning set fra de mere åbne områder her.
Samlet set er der dog tale om et relativt lille
landområde og relativt få omkringliggende

bebyggelser, som vil visuelt berøres af dette.
Langs Vårvej og Vår Skovvej findes en del
bebyggelser og beplantning, som i sig selv
skærmer for meget af udsynet, og vindmøllerne vil
ikke være synlige fra selve Vår Skov.
Set fra Kølby vil terrænet nordvest for byen,
og byens huse i sig selv spærre for udsyn
mod mølleområdet, og vindmølleparken vil
ikke være videre synlige fra selve Kølby. Man
skal derfor helst ud i den nordlige udkant af
byen, langs Bollerupvej, eller op på toppen af
bakken nordøst for byen for at få udsyn ud
over vindmølleområdet. Set herfra vil de nye
vindmøller virke betydeligt større og noget mere
dominerende i landskabsbilledet end de 13
eksisterende vindmøller, der ses længere ude
bagved. Den skovklædte Marbjerg står som et
ret markant landskabselement i lokalområdet,
og de nye vindmøller vil fra nogle vinkler bidrage
til at fratage bakkeformationen noget af dennes
selvstændige signifikans i landskabsbilledet.
Typisk vil man også ved ankomsten til Kølby
opleve den nye udvidede møllepark, hvor
vindmøllerne vil være markant synlige i
landskabsrummet mod nord. Det store antal
møller breder sig over en stor del af horisonten
forude og vil klart medvirke til et teknisk præg. De
store møllestrukturer kan dog passe udmærket
ind i det flade landbrugslandskab, der præger
landskabsbilledet nordvest for byen.
Landområderne nord for Limfjorden
Det flade, inddæmmede fjordlandskab breder sig
også i de nærmeste landområder nord for fjorden,
og vindmølleparken vil være markant synlig
set fra Aggersund i vest og i et bælte syd for

Bejstrupvej, over mod Haverslev og frem til Attrup
i øst. Udsigten mod syd er i forvejen markant
præget af vindmøller i form af de 13 eksisterende
vindmøller, der står nærmest op mod kystlinjen.
De nye vindmøller vil derfor ikke øge højden
eller have større betydning for udbredelsen
af vindmølleparkens synlighed set herfra. Det
noget større antal vindmøller i den nye udvidede
møllepark vil dog klart øge indtrykket af et teknisk
landskab mod syd. Man fornemmer gridsystemet,
som binder den nye udvidede møllepark visuelt
sammen, men projektforslaget vil under alle
omstændigheder medvirke til et mere kompliceret
teknisk landskabsbillede end den nuværende
simple opstilling på én række.
På lidt længere afstand kommer man hurtigt
op i de lidt mere bakkede landskaber nord for
Limfjorden. Set herfra vil terrænet ofte skygge
for udsigten ned mod fjorden og vindmøllerne.
Ind imellem kan både nye og eksisterende
vindmøller være delvist synlige fra nogle af
de lidt højereliggende terræner, men uden at
udvidelsen af vindmølleparken vurderes at have
større betydning for oplevelsen af de lokale
landskaber. Fra enkelte markante bakketoppe,
såsom Bonderup Høje, er der særdeles god
udsigt mod fjorden i syd, og den nye udvidede
vindmøllepark vil være klart tydelig i horisonten.
På de større afstande er der typisk en god balance
mellem vindmøllerne og det øvrige fjordområde
i baggrunden, som visuelt giver god plads til
oplevelsen af nære, omkringliggende bakkede
kulturlandskab.
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Aggersund, Løgstør og rute A29
Aggersund-broen er et regionalt
trafikknudepunkt. Fra broen er der, når man kører
i sydgående retning, frit udsyn ud over Limfjorden
og vindmølleparken mod øst. Set herfra vil
projektforslaget væsentligt øge indtrykket af
vindmøller. De 13 eksisterende vindmøller har
i forvejen en væsentlig synlighed, men med
den betydelige udvidelse vil den nye møllepark
nærmere opleves som et stort teknisk landskab
end som en enkelt møllegruppe. Man fornemmer
den gennemgående gridstruktur, som binder
vindmølleparken sammen og giver anlægget en
vis helhed, og de store strukturer kan passes
nogenlunde ind i det store, åbne landskabsrum
omkring fjorden. Mange af bebyggelserne i
Aggersund By er orienteret ud mod det åbne
fjordlandskab og vil tilsvarende få udsyn mod de
nye vindmøller, ligesom de har udsyn mod den
eksisterende møllerække i dag.

dog jævnligt være synlige henover terræn og
bebyggelser i landskabet øst for vejen, og udsynet
mod de mange kun delvist synlige vindmøller kan
bidrage til et stedvist uroligt landskabsbillede.
Fra nord vil vindmølleparken først for alvor blive
synlig, når man når ned omkring det flade, åbne
kystlandskab lige nord for Aggersund.

Hovedvej A29 er regionens vel nok væsentligste
trafikrute, og mange vil primært opleve
vindmølleparken set herfra. Udover fra selve
broen over Aggersund, vil vindmøllerne også
stedvist være synlige fra en del andre steder langs
vejstrækningen, særligt fra sydlig retning. Den
udvidede vindmøllepark kan være synlig så langt
sydfra som fra Rønhøj Plantage, og vil jævnligt
komme til syne fra de højereliggende bakkepartier
omkring Vindblæs og Skarp Salling. Typisk vil det
samlede anlæg virke stort på trods af afstanden,
men der er samtidig en rimelig balance med det
omkringliggende landskab. Fra de nærmeste
dele af vejstrækningen, hvor man passer forbi
Brøndum og Tolstrup, ligger vejen relativt lavt
i terræn. Med deres højde vil vindmøllerne

Landsbyer og landområder mod syd og øst
Landområderne mod syd og øst er præget af
ret kuperede landskaber, som ofte skjuler for
udsynet mod vindmøllerne. Da afstandene til
vindmølleområdet hurtigt bliver store, skal man
derfor helst op på højtliggende punkter med gode
udsigtsforhold for at få udsyn frem mod den nye
udvidede vindmøllepark.
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Vindmøllerne vil ikke være synlige fra det meste
af Løgstør By og ikke have nogen visuel betydning
for bymiljøet her. Man skal helst et stykke øst
for byen, for eksempel ud ad Tolstrupvej, før
vindmølleparken for alvor begynder at blive synlig.
Set fra landområderne her kan den nye udvidede
vindmøllepark stedvist være markant synlig bag
det bakkede terræn. Selv om de eksisterende
vindmøller typisk er synlige i forvejen, vil det
noget større antal vindmøller bidrage til et mere
markant teknisk præg i landskabsbilledet mod
nordøst.

Skarp Salling ligger højt i landskabet, og særligt
fra kirken i byens nordøstlige udkant er der en
fremragende udsigt ud over landområderne i
og omkring Nørrekær Enge. Den nye udvidede
vindmøllepark vil væsentligt øge indtrykket af
vindmøller set herfra. Vindmøllerne står dog
samtidig nogenlunde roligt og ordnet i landskabet

forude, og der er en nogenlunde balance med det
omkringliggende landskab. Vindmøllerne vurderes
ikke at have betydning for indsynet mod Skarp
Salling Kirke.
Rute 567 er en anden væsentlig trafikrute
gennem landområderne syd for Nørrekær Enge.
Ved Hemdrup løber vejen gennem det helt
flade, åbne landskab, med frit udsyn ud over de
inddæmmede enge mod nord. Set herfra vil den
nye, udvidede møllepark opleves som et markant
teknisk anlæg, der væsentligt øger indtrykket
af vindmøller i forhold til den eksisterende
møllerække. De høje strukturer står dog samtidig
meget solidt i det helt flade landbrugslandskab.
Vindmøllerne vil ikke have nogen synlighed
af betydning fra selve Farstrup By, hvor
bakkepartierne nordvest for byen skærmer af for
udsyn. Vindmøllerne vil derimod være synlige
fra området sydøst for Farstrup By, fra Rute 567,
hvor man også har udsyn frem mod Farstrup
By og Farstrup Kirke. Den visuelle påvirkning af
kirke og bymiljø vurderes kun at have begrænset
betydning set herfra, dels fordi udsigten i forvejen
præget af blandt andet en højspændingsledning,
og dels fordi indsynet mod byen og den kun
delvist synlige kirke ikke opleves som videre
markant. Vindmøllerne vil ikke være synlige
fra selve kirkeområdet, som ligger inde i selve
Farstrup By.
Længere mod øst brydes landskabet af Halkær
og Nibe Bredning. Det åbne fjordlandskab
giver mulighed for meget langstrakte udsyn fra
østkysten af bredningerne, og vindmøllerne vil
være synlige så langt væk fra som fra Nibe og

Påvirkning af landskabet

Miljørapport for Vindmøller ved Nørrekær Enge II

Klitgård på 12-14 km afstand. Mølleparkens
størrelse betyder, at den, på trods af afstanden,
breder sig over en god del af horisonten. På de
store afstande vurderes dette dog at have mindre
landskabsmæssig betydning, dels på grund af
møllernes beskedne størrelse i landskabets
baggrund, og dels på grund af sigtbarheden,
som på mange dage vil hindre udsyn frem mod
mølleområdet ved Nørrekær Enge.
Limfjorden
Ligesom de eksisterende vindmøller er det i
dag, vil også den nye udvidede vindmøllepark
være markant synlig set fra selve Limfjorden.
Udover de nærmeste dele af fjorden lige
nord for mølleområdet, kan synligheden af
vindmølleparken også have landskabsmæssig
betydning på større afstande, for eksempelvis
lystsejlere, fra både øst og vestlig retning. Fra
vest vil vindmølleparken være synlig, hvis vejret
tillader det, fra meget store afstande langt ude
i Løgstør Bredning og frem mod Aggersundbroen. Fra øst vil vindmøllerne være synlige fra
Nibe og Gjøl Bredning ind mod Egholm. De 13
eksisterende vindmøller står længst ud mod
kysten og har i forvejen en væsentlig synlighed fra
store dele af Limfjordsområdet i dag. Udvidelsen
af vindmølleparken vil ikke i sig selv ændre
væsentligt på dette. Det noget større antal
vindmøller vil dog i højere grad opleves som et
stort teknisk landskab og kan bidrage til mere uro
i landskabets baggrund. Fra de fleste af de nævnte
områder af fjorden her er der tale om ganske store
afstande frem mod mølleparken, og vindmøllernes
visuelle betydning for oplevelsen af landskabet
som helhed vurderes som begrænset.

Særlige landskaber
En stor del af de foreslåede vindmøller ligger
indenfor områder, der er udpeget som særligt
værdifulde landskaber og/eller kystnærhedszone
i kommuneplanerne for Vesthimmerland og Aalborg Kommuner. Ifølge retningslinjerne skal de
udpegede områder så vidt muligt friholdes for
større byggeri og tekniske anlæg. Projektforslaget
vil markant ændre det eksisterende landskabsbillede inden for de udpegede landskaber, og det
vurderes, at projektforslaget med 40 nye vindmøller på nogle punkter er i kontrast til retningslinjerne for udpegninger af særlige landskaber.
Der lægges her vægt på, at der er tale om et anlæg af en sådan størrelse, at det har en væsentlig
samfundsmæssig nødvendighed, samt at projektforslaget i høj grad er forsøgt indtænkt i landskabsbilledet med en så simpel og ordnet opstilling, som muligt. Herudover vurderes det, at flere
forhold af visuelt-landskabelig betydning ikke står
i modsætning til de gældende retningslinjer for
området: Der er tale om et område, hvor der i forvejen står nyere opførte store vindmøller i form af
de 13 eksisterende vindmøller. Generelt skærmer
vindmøller ikke af for udsyn; de vil påvirke udsigten og landskabsbilledet som helhed men vil ikke
ændre på, at landskabet fortsat vil have en åben
karakter med lange kig. Der er tale om et udpræget landbrugs- og produktionslandskab, hvor
nye tekniske strukturer såsom vindmøller kan ses
som en naturlig del af landområdets funktionelle
brug og visuelt-landskabelige karakter.
Fredninger og kulturmiljøer
Vindmøllerne opføres udenfor de udpegede
kulturmiljøer omkring Vår Skov, men på den
korte afstand kan de ikke undgå at have en

væsentlig indirekte visuel indflydelse ind i det
lokale kulturmiljø. Kulturmiljøet dækker samlet set
over ret forskelligartede landskabstyper, og den
visuelle påvirkning af hver af disse vil være meget
forskellig. I de dele af det udpegede kulturmiljø,
der ligger nede i selve det flade engområde,
vil både nye og eksisterende vindmøller være
markant synlige. Som fra de fleste øvrige områder
langs kanten af Nørrekær Enge vil vindmøllerne
virke væsentligt dominerende i det nære
landskabsrum, men samtidig passe udmærket ind
i det flade, åbne landbrugslandskab. Fra de åbne
landområder op ad bakken, omkring Vår Mark,
vil vindmøllerne ofte være synlige bag spredte
træer og bygninger, og både nye og eksisterende
vindmøller vil generelt bidrage til en urolig
landskabsbaggrund mod nordvest. Den visuelle
påvirkning fra de nye vindmøller skal dog ses i
lyset af, at kulturmiljøet i dette område i forvejen
er under væsentlig visuel indflydelse af blandt
andet en del større landbrugsanlæg. Vindmøllerne
vil ikke være synlige eller have egentlig betydning
for oplevelsen af skovområderne omkring Vår
Skov, centralt i det udpegede kulturmiljø.
Både nye og eksisterende vindmøller vil
ligeledes være synlige fra kulturmiljøet omkring
Aggersund. Den nye vindmøllepark vil således
være et markant visuelt indslag, når man kører ad
Aggersundbroen i sydlig retning. Vindmøllernes
placering et godt stykke øst for broen betyder
dog også, at de ikke forstyrrer selve oplevelsen
af broen og overkørslen set fra Rute 29. Set
fra områderne vest og nordvest for broen
vil de nye vindmøller bidrage til at fjerne lidt
af Aggersundbroens visuelle betydning som
et selvstændigt landemærke, ligesom de 13
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eksisterende vindmøller til dels gør det i dag.
Den nye udvidede vindmøllepark vurderes ikke
at have væsentlig betydning for kulturmiljøer og
fredninger omkring Aggersborg, som både ligger
på lidt længere afstand og primært er orienteret
ned mod den nærmeste del af fjorden, lidt væk fra
Nørrekær Enge området.
De nye vindmøller har ikke egentlig betydning
for oplevelsen af selve Marbjerg-området, som i
dag er tæt tilvokset med skovbeplantning. Set fra
områderne syd for bakkeformationen, særligt fra
det nordlige Kølby og i et bælte gennem det åbne
landskab ned mod Hemdrup, vil den nye udvidede
vindmøllepark derimod være tydeligt synlige
bag bakkeformationen. Set fra disse områder
vil de nye vindmøller bidrage til at fratage
bakkeformationen noget af dennes selvstændige
signifikans i landskabsbilledet.
Eksisterende vindmøller
Hovedforslaget forudsætter, at fem eksisterende
vindmøller i landområderne vest for Nørrekær
Enge nedtages. Dette vil i sig selv reducere den
visuelle påvirkning fra disse vindmøller. Generelt
viser visualiseringerne, at effekten af dette vil
være ret begrænset, særligt for de to østlige
nedtagningsmøller, da antallet af nye vindmøller
betyder, at disse klart vil overgå de eksisterende
i synlighed og udbredelse. Særligt for de tre
nedtagningsmøller vindmøller øst for Løgstør
er situationen dog lidt anderledes. Der er ikke
medtaget visualiseringer i miljørapporten, hvor
disse tre møller indgår, da der ikke er konstateret
standpunkter af betydning fra områderne
heromkring, hvor de nye vindmøller ved Nørrekær
Enge vil være tydeligt synlige. Nedtagningen af
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de tre eksisterende vindmøller må dog under alle
omstændigheder forventes at medføre et visuelt
mere forenklet landskabsbillede set fra de nære
landskabsrum øst for Løgstør.
Den nye udvidede vindmøllepark vil, ligesom
de 13 eksisterende vindmøller i området
i dag, opleves i visuelt samspil med flere
omkringstående vindmøller, hvoraf de fleste
står i landområdet på nordsiden af Limfjorden.
Generelt er der tale om mindre møllegrupper
med vindmøller af ældre dato og begrænset
størrelse. På kort sigt vil udvidelsen af
mølleparken ved Nørrekær Enge med væsentligt
flere nye vindmøller ikke bidrage positivt til et
simpelt, landskabsmæssigt udtryk i forhold til
disse eksisterende vindmøller. Projektforslaget
ændrer dog ikke ved, at samspillet mellem
de 13 eksisterende Nørrekær Enge møller og
de omkringstående møllegrupper i forvejen
bidrager til et uroligt landskabsbillede fra nogle
vinkler og afstande. På længere sigt må de
omkringstående møllegrupper alle forventes
nedtaget. Med kun én stor samlet møllepark, vil
der være tale om et noget mere samlet, forenklet
visuelt indtryk, set i sammenligning med den
større mængde mindre spredte møllegrupper,
der findes i regionen omkring Nørrekær Enge
i dag. I den mellemliggende overgangsperiode
vurderes samspillet mellem de eksisterende,
omkringstående vindmøllegrupper og den nye
udvidede møllepark ved Nørrekær Enge som af
begrænset visuel betydning for landskabet som
helhed. Det er først og fremmest den nye store
møllepark ved Nørrekær Enge, som i sig selv vil
have visuel betydning for landskabsoplevelsen.

En anden større vindmøllepark for 20 stk. 150
meter høje er under planlægning ved ThorupSletten. Der er relativ god afstand mellem de
to mølleområder, godt 7 km. Generelt viser
de udarbejdede visualiseringer, hvor begge
mølleparker indgår, at samspillet mellem de to
vindmøllegrupper fungerer visuelt ubesværet
og vil understøtte et roligt og relativt enkelt
landskabsbillede.
Nye transformerstationer
Den nye 150 kV station placeres ud mod
Hovedvej A29, og anlægget vil være synligt fra
en længere åben strækning fra omkring Tolstrup
i syd, frem mod Aggersund i nord. Anlægget
omgives af grøn beplantning, og efterhånden som
denne vokser til, vil det først og fremmest være
det omgivende grønne hegn, som vil opleves
som et nyt element i landskabsbilledet her.
Anlægget og beplantningen har en betragtelig
udbredelse, og vil opleves som et relativt markant
landskabselement i det flade, åbne landskab.
Overordnet set vurderes den nye 150 kV station
dog ikke at ændre afgørende på oplevelsen af det
eksisterende landskab, hvor højspændingsanlæg i
forvejen er en del af landskabsbilledet.
For alle de fem alternative placeringsforslag til
en 150/33 kV station gælder, at de ligger inde i
selve det flade åbne englandskab ved Nørrekær
Enge, og stationsanlægget kan forventes at
være tydeligt synligt set fra de omkringliggende
landområder. Fra de nærmeste, omkringliggende
områder vil stationsanlægget opleves som
et ret markant teknikanlæg. Sammenholdt
med de betydeligt større omkringstående
vindmøller vurderes dette dog ikke at have større
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betydning for oplevelsen af området som helhed.
Stationsanlæggets tekniske præg vil understreges
af, at der ikke forventes etableret beplantning
omkring stationen. Det halvåbne, tekniske
udtryk kan dog passe fint ind i det eksisterende
produktionslandskab. Anlæggets udseende og
visuelle betydning for nærområdet vurderes ikke
at adskille sig væsentligt for de fem placeringer
A, B, C, D eller E. Dog kan placering A til en
vis grad forventes at give 150/33 kV stationen
en lidt større visuel betydning for færdende i
lokalområdet, da det med denne placering vil
være det første anlæg man møder, hvis man
kører ind i den nye vindmøllepark fra vest, ad
Nørrekærsvej. For placering C, som på flere sider
er omgivet af eksisterende hegn, kan stationen
forventes at være mere skjult bag beplantning fra
særligt nord og øst.
Alternative opstillingsscenarier
Projektforslaget vil, uanset opstilling, vil medføre
en markant visuel påvirkning af landskabet i og
omkring Nørrekær Enge.
34 møller-scenariet vil reducere den visuelle
påvirkning ned mod det lavtliggende engområde
mod syd. Set fra for eksempel Næsborg Kirke
vil det medvirke til en mere friholdt udsigt
i østlig retning og dermed også friholde
landskabsområderne længere mod syd for et
indtryk af tekniske anlæg. Set fra kirkeområdet og
mod nordøst, ud mod det centrale Nørrekær Enge
og den nye vindmøllepark, vil betydningen heraf
dog være ret begrænset. Set fra lidt større afstand
af mølleparken og mod syd, det nærmeste typiske
betragtningspunkt er fra Aalborgvej, vil forskellen
fra hovedforslaget med 40 nye vindmøller i 4

rækker være ret begrænset. Det samme gælder
for områderne lige sydøst for parken, ned mod
Kølby, hvor 34 møller-scenariet under alle
omstændigheder vil medføre en væsentlig visuel
påvirkning. Dog bemærkes det, at det kan være
en lille visuel fordel, at vindmølle nr. 40, som står
længst mod sydøst, bortfalder ved 34 møllerscenariet. Fra de fleste øvrige, omkringliggende
landskaber, herunder fra nordsiden af Limfjorden
vurderes der ikke at være videre visuel forskel på
hovedforslaget og et 34 møller-scenarie.
36 møller-scenariet vil øge afstanden til
mølleparken set fra vest, og dermed også
reducere den visuelle påvirkning af de nære
områder heromkring. Udsigten mod øst vil dog
under alle omstændigheder være væsentligt
præget af vindmøller, også ved 36 møllerscenariet. I forhold til hovedforslaget med
40 møller vil også dette scenarie reducere
mølleparkens visuelle påvirkning af set fra
området omkring Næsborg Kirke. 36 møllerscenariet vil ikke mindske den visuelle påvirkning
mod syd, men vil til gengæld reducere den visuelle
påvirkning fra den centrale del af mølleområdet,
i nordøstlig retning, da vindmøllerne, som står
nærmest på kirken, bortfalder i dette scenarie. Fra
de øvrige, omkringliggende landskaber vurderes et
36 møller-scenarie at medføre meget begrænset
eller slet ingen visuelt-landskabelig forskel fra
hovedforslaget.
28 møller-scenariet vil øge afstanden til
mølleparken betydeligt set fra vest og sydvest,
og dermed også reducere den visuelle påvirkning
af områderne omkring Havgård og Næsborg.
Scenariet vil, sammenlignet med hovedforslag og

øvrige scenarier, medføre den største reducering
af vindmøllernes synlighed set fra bakkepartiet
omkring Næsborg Kirke. Vindmøller vil dog under
alle omstændigheder, også for dette scenarie,
være en væsentligt del af landskabsbilledet
ind mod Nørrekær Enge. Set fra syd, fra lidt
større afstand af mølleparken, fornemmer man
det væsentligt reducerede antal vindmøller
sammenlignet med hovedforslaget. Overordnet
set vurderes den landskabsvisuelle forskel dog
at være begrænset, og også 28 møller-scenariet
vil opleves som et væsentligt synligt teknisk
anlæg set fra landområderne her. Fra de øvrige,
omkringliggende landskaber vurderes 28 møllerscenariet at medføre ret begrænsede visueltlandskabelig forskelle fra hovedforslaget, dog
kan det være en lille visuel fordel for områderne
omkring Kølby, at den sydlige møllerække og
særligt vindmølle nr. 40, som står længst mod
sydøst, bortfalder.
37 møller-scenariet vil øge afstanden til
mølleparken set fra de nærmeste landområder
mod øst. Generelt er synligheden fra mange
lokalområder og ejendomme omkring Vår Mark
og Vår Skov dog i forvejen begrænset af en del
skov- og hegnbeplantning ned mod Nørrekær
Enge området. Den visuelle effekt af 37 møllerscenariet vurderes derfor primært at have
betydning for oplevelsen af de nærmeste, åbne
markstykker sydøst for mølleparken, men i
noget mindre grad for udsigten set fra de øvrige
lokalområder og ejendomme her. De udarbejdede
visualiseringer peger på, at 37 møller-scenariet vil
medføre meget begrænset eller slet ingen visueltlandskabelig forskel fra hovedforslaget set fra de
øvrige, omkringliggende landskaber.
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0-alternativ
Ved 0-alternativet bortfalder de visuelle
påvirkninger, der er beskrevet her. Området
omkring Nørrekær Enge vil dog fortsat være
væsentligt præget af vindmøller i form af
møllerækken med de 13 eksisterende vindmøller
langs kysten op mod Limfjorden. Særligt set fra
Limfjordsområdet vil fjordlandskabet således også
ved 0-alternativet være betydeligt visuelt påvirket
af vindmøller, om end der oftest vil være tale om
et mere simpelt, visuelt indtryk af teknisk anlæg.
Ligeledes vil vindmøller også ved 0-alternativet
være en væsentlig del af landskabsbilledet i selve
det flade inddæmmede englandskab omkring
Nørrekær Enge.
0-alternativet medfører, at 5 eksisterende
vindmøller i landområderne øst for Nørrekær
Enge fortsat vil være i drift i en årrække. Disse vil
i sig selv have en vis lokal visuel indflydelse på de
omkringliggende landskabsrum, blandt andet på
grund af den noget hurtigere rotationshastighed.
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5. Påvirkning af natur
5.1 Internationale beskyttelsesinteresser
Nørrekær Enge udgør et stort inddiget eng‐
og vådområde, der nu har karakter som
landbrugsområde. Området bestod indtil ca. 1840
af enge og en sø ved navn Krastrup Sø. Endnu i
dag forekommer de dyrkede marker meget våde,
bl.a. med blankt vand i sprøjtesporene samt
mindre hjørner af de dyrkede marker som er for
fugtige til opdyrkning. Områdets nordligste del
(det nuværende vindmølleområde) er intensivt
dyrket. Områdets sydlige del er mere blandet, idet
der mellem de dominerende vintersædsmarker
er markante indslag af græsmarker, hvoraf
flere er delvist oversvømmede om foråret, og
et stort område med energipil. Hele området
er gennemskåret af talrige drængrøfter med
urtebevoksning og sporadiske forekomster af
tagrør. Brøndum Kanal og Dybvad Å løber gennem
områdets centrale del (se kort s. 117).
I det følgende redegøres for de naturinteresser,
som er identificeret i og omkring projektområdet
og projektets mulige effekter på disse vurderes.
Vurderingsgrundlaget baserer sig på en
kombination af eksisterende data tilgængeligt via
Kommunen, hjemmesider, rapporter og en række
gennemførte feltundersøgelser i forbindelse
med projektet. Feltundersøgelserne omfattede
kortlægning af områdets yngle- og rastefugle
i 2014 og 2015 (Nielsen 2014, 2015a,b) og
områdets flagermus i 2014 (Kjellingbro &
Drachmann 2014).
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Som en del af projektforslaget for nye
vindmøller skal der også etableres tilhørende
nettilslutningsanlæg. Disse anlægs forventede
effekt på naturforhold er beskrevet særskilt i
afsnit 5.8.

I europæiske regi findes to typer af
naturbeskyttelsesområder: Habitatområder og
EF- Fuglebeskyttelsesområder. Habitatområder
er udpeget med baggrund i EU-Habitatdirektivet
og fuglebeskyttelsesområder med baggrund i
EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, der samlet har
til formål at beskytte arter og naturtyper, der
er vurderet som særligt beskyttelseskrævende
på europæisk niveau. Habitatområder og
fuglebeskyttelsesområder indgår i det
sammenhængende europæiske, økologiske
netværk, som betegnes Natura 2000. Visse
af fuglebeskyttelsesområderne er endvidere
udpeget som Ramsarområder, som er beskyttede
vådområder med særlig betydning for vandfugle.
Projektområdet ligger umiddelbart vest for
Natura 2000-område nr. 15, som inkluderer både
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 1 "Ulvedybet
og Nibe Bredning" og Habitatområde nr. 15
"Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal"
og ca. 3 km øst for Natura 2000-område nr.
16 "Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg",
som inkluderer Habitatområde nr. 16 "Løgstør
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg" og EFfuglebeskyttelsesområderne nr. 8 "Kysten fra
Aggersund til Bygholm Vejle", nr. 12 "Løgstør
Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage", nr.
13 "Østlige Vejler", nr. 19 "Lønnerup Fjord" og
nr. 20 "Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør
Røn". Derudover ligger Natura 2000-område
nr. 19, som inkluderer Habitatområde nr. 21
"Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs
Hede ", ca. 6 km syd for projektområdet, se kort
s. 121. Udpegningsgrundlaget for de nævnte
internationale naturbeskyttelsesområder fremgår
af Tabel 5.1 og 5.2 side 118-119.

Dybva

Naturbeskyttelse omkring mølleområdet

dÅ

Målestok 1:35.000

Kil
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Kil

så

Nye vindmøller ved Nørrekær Enge
Eksisterende vindmøller ved Nørrekær Enge
Beskyttede vandløb
Å-beskyttelseslinje
Beskyttet natur:
Eng
Hede
Mose
Overdrev
Sø
Strandeng

URLAND
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Tabel 5.1. Udpegningsgrundlaget for Habitatområde
nr. 15 ”Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup
Ådal”, nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”
og nr. 21 ” Lundby Hede, Oudrup Østerhede og
Vindblæs Hede” gældende fra 2013.

Art/Naturtype
Kildevælds-vindelsnegl Vertigo geyeri
Hedepletvinge Euphydryas aurinia
Havlampret Petromyzon marinus
Bæklampret Lampetra planeri
Flodlampret Lampetra fluviatilis
Stor vandsalamander Triturus cristatus cristatus
Damflagermus Myotis dasycneme
Odder Lutra lutra
Spættet sæl Phoca vitulina
Gul stenbræk Saxifraga hirculus
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
* Kystlaguner og strandsøer
Større lavvandede bugter og vig
Rev
Enårig vegetation på stenede strandvold
Flerårig vegetation på stenede strande
Klinter eller klipper ved kysten
Vegetation af kveller eller andre én-årige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
Strandenge
* Indlandssaltenge
Forstrand og begyndende klitdannelser
* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (gråklit og grønsværklit)
* Kystklitter med dværg-buskvegetation (klithede)
Kystklitter med havtorn
Kystklitter med gråris
Fugtige klitlavninger
Indlandsklitter med lyng og visse
Indlandsklitter med lyng og revling
Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Brunvandede søer og vandhuller
Vandløb med vandplanter
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter)
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
* Skovbevoksede tørvemoser
* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Kode
1013
1065
1095
1096
1099
1166
1318
1355
1365
1528
1110
1140
1150
1160
1170
1210
1220
1230
1310
1330
1340
2110
2130
2140
2160
2170
2190
2310
2320
2330
3130
3140
3150
3160
3260
4010
4030
5130
6210
6230
6410
6430
7120
7140
7220
7230
9110
9160
9190
91D0
91E0

H15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

H16
X

H21
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

Tabel 5.2. Udpegningsgrundlaget for EFfuglebeskyttelsesområde nr. 1 ”Ulvedybet og Nibe
Bredning”, nr. 8 ”Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle”,
nr. 12 ”Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage”,
nr. 13 ”Østlige Vejler”, nr. 19 ”Lønnerup Fjord” og nr. 20
”Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn” gældende
fra 2013 med angivelse af om arterne er udpeget som
ynglefugl (Y) eller trækfugl (T, Tn) og efter hvilke kriterier
de er udpeget (F1-6). Arter der er observeret under
feltundersøgelserne i projektområdet er markeret med
gråt.

Art/Naturtype
Rørdrum Botaurus stellaris 1
Hvid stork Ciconia ciconia 1
Skestork Platalea leucorodia 1
Pibesvane
Cygnus columbianus 1
Sangsvane Cygnys cygnus 1
Rørhøg Circus aeruginosus 1
Blå kærhøg Circus cyaneus 1
Hedehøg Circus pygargus 1
Fiskeørn Pandion haliaetus 1
Vandrefalk Falco peregrinus 1
Plettet rørvagtel
Porzana porzana 1
Engsnarre Crex crex 1
Trane Grus grus 1
Klyde Recurvirostra avosetta 1
Pomeransfugl
Charadrius morinellus 1
Hjejle Pluvialis apricaria 1
Almindelig ryle Calidris alpina 1
Brushane
Philomachus pugnax 1
Dværgmåge
Hydrocoloeus minutus 1
Fjordterne Sterna hirundo 1
Havterne Sterna paradisaea 1
Splitterne Sterna sandvicensis 1
Dværgterne Sterna albifrons 1
Sortterne Chlidonias niger 1
Knopsvane Cygnus olor 2
Sædgås Anser fabalis 2
Kortnæbet gås
Anser branhyrhynchus 2
Grågås Anser anser 2
Lysbuget knortegås
Branta bernicla hrota 2
Pibeand Anas penelope 2
Krikand Anas crecca 2
Hvinand Bucephala clangula 2
Toppet skallesluger
Mergus serrator 2
Blishøne Fulica atra 2
1 Arter på bilag 1, jf. artikel 4, stk. 1
2 Arter, jf. artikel 4, stk. 2

F1

F8

F12

F13
Y (F1)

Y (F1)
T (F2, F4)

Tn (F2)
T (F2, F4)

T (F2, F4)

T (F2, F4)
Y (F1)
Tn (F2)

Tn (F2)
Y (F1)
Tn (F2)

F19

T (F2, F4)
T (F2, F4)

Tn (F2)
Tn (F2)
Y (F1)

F20
Y (F1)
Y (F1)
Tn (F2)
T (F2, F4)
T (F2, F4)
Y (F1)
Tn (F2)

Tn (F2)
Y (F1)
Y (F1)

Y (F1)

T (F2, F4)
Y (F1)
Y (F1)

Y (F1)
Y (F1)
Y (F3)
Y (F3)

Y, Tn (F1, F2)
Y, T
(F1, F2, F4)
Tn (F2)

Y (F1)

Y (F1)

Y (F1)

Tn (F2)

T (F2, F5)
Y (F1)
Y (F1)

T (F2, F4)
Y (F1)
Y (F1)

Y (F1)

Y (F1)

Y (F1)
Y (F3)

Y (F1)
Y (F3)

Y (F1)

Y (F1)

Y (F3)

T (F4)
T (F4)

T (F4)

T (F4)

T (F4)
T (F4)

T (F4)
T (F4)

T (F4)

T (F4)

T (F4)

T (F4)
T (F4)
T (F4)
T (F4)
T (F4)

T (F4)

T (F6)
T (F4)
T (F4)

T (F4)
T (F4)
T (F4)
T (F4)

T (F4)

Habitatområderne
Grundet projektets karakter og afstanden til
de tre beskyttede habitatområder vurderes
vindmøllerne ikke at påvirke naturtyperne på
udpegningsgrundlaget for disse (se tabel 5.1).
Udledninger fra eventuelle grundvandssænkninger
i forbindelse med anlæggelsen af vindmøllerne
vurderes ikke at påvirke de våde naturtyper i de
nærmeste habitatområder, da dette håndteres i
anlægsfasen, så forurenende stoffer ikke udledes i
grøfte- og åsystemerne.
Midlertidige grundvandssænkninger i forbindelse
med etableringen af betonfundamenter for
vindmøllerne kan nogle gange udgøre en
potentiel risiko for udvaskning af okker. Forud
for arbejde med fundamenter vil der blive
foretaget hydrotekniske undersøgelser. Hvis disse
undersøgelser viser tegn på okker, vil der blive
iværksat et overvågningsprogram af vand, som
pumpes op ved arbejde med betonfundamenter
og om nødvendigt iværksat rensning, der vil
forhindre udledning af okker til områdets grøfter
og vandløb. Eventuel okker vil kunne opsamles
i specielt indrettede udfældningscontainere,
jordbassiner, eller udfældning kan hindres
ved reinjicering af grundvandet i et lukket
system. Monopælfundamenter kræver ikke
udgravning og støbning, og anlægget af denne
fundamentstype vil derfor heller ikke medføre
grundvandssænkninger.
De eneste af arterne på udpegningsgrundlaget
for habitatområderne, som kan være relevante
for projektet, er havlampret (H15 og H16),
bæklampret (H15), flodlampret (H15),
damflagermus (H16) og odder (H15 og H16; Tabel
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5.1). De tre lampretarter er ikke blevet eftersøgt
i projektområdets grøfte- og åsystemer, så deres
forekomst i området er ukendt, men det kan ikke
udelukkes at en eller flere af arterne lever her.
For at undgå eventuelle påvirkninger af en mulig
bestand af lampretter skal vand, der håndteres i
anlægsfasen overvåges og renses, hvis det viser
sig at indeholde okker eller andre miljøskadelige
stoffer, således at disse ikke tilføres områdets
grøfte- og åsystemer.
Damflagermus blev registreret i projektområdet,
men vindmølleprojektet vurderes ikke at få
væsentlige konsekvenser for denne art (se afsnit
5.5).
Odder forekommer i området og benytter i
noget omfang kystzonen og Dybvad Å i såvel
sprednings- som fourageringssammenhæng
(Laubek et al. 2007). Odderen er typisk nataktiv,
og det meste af arbejdet i forbindelse med anlæg,
drift og skrotning af møllerne vil typisk foregå i
dagtimerne, og arbejdet vurderes derfor ikke at
udgøre en væsentlig og/eller langsigtet påvirkning
af områdets odderbestande.
EF-Fuglebeskyttelsesområderne
Landskabet hvor vindmøllerne placeres er
hovedsagelig agerland, hvilket bevirker at
primært arter med tilknytning til agerland
direkte vil kunne påvirkes gennem forstyrrelse
fra møllerne. Blandt fuglearterne omfattet af
udpegningsgrundlaget for de nærliggende EFfuglebeskyttelsesområder blev 15 af arterne
(Tabel 5.2) observeret under feltundersøgelserne
i projektområdet (Nielsen 2014, 2015a,b).

Disse arter benyttede i større eller mindre grad
området til rast og fouragering, og vindmøllernes
påvirkning af fuglene på udpegningsgrundlaget
for fuglebeskyttelsesområderne behandles i afsnit
5.4.
Arter på Habitatdirektivets bilag IV
EU-Habitatdirektivets artsbeskyttelse omfatter en
generel beskyttelse af bl.a. yngle- og rasteområder
for en række arter, opført på direktivets bilag IV.
Artsbeskyttelsen er ikke begrænset til bestemte
områder, men gældende overalt, hvor de
pågældende arter lever naturligt. Artsbeskyttelsen
indebærer, at planer og projekter ikke må føre til
ødelæggelse eller beskadigelse af bilag IV-arters
yngle- og rasteområder, som medfører negative
effekter på den økologiske funktionalitet af
området.
Af arter på habitatdirektivets bilag IV blev der
kun med sikkerhed registreret flagermus indenfor
projektområdet (Kjellingbro & Drachmann
2014), og alle de i Danmark forekommende
flagermusarter er omfattet af bilag IV.
Forekomsten af flagermus og vindmøllernes
eventuelle effekter herpå behandles og vurderes i
afsnit 5.5.
Odder, som også er på Habitatdirektivets bilag
IV, er behandlet ovenfor under afsnittet om
internationale naturbeskyttelsesområder.
Der er ikke blevet eftersøgt padder i de få
vandhuller, som findes i projektområdet (se
kort s. 117), så det kan ikke helt udelukkes, at
der kan leve bilag IV-padder som spidssnudet

H15: Nibe Bredning, Halkær Ådal
og Sønderup Å

Internationale naturbeskyttelsesområder
Målestok 1:150.000

F8 / R4: Kysten fra Aggersund
til Bygholm Vejle

4,5 km

10 km

H16: Løgstør Bredning,
Vejlerne og Bulbjerg
F12 / R4: Løgstør Bredning, Livø,
Feggesund og Skarrehage
F13 / R4: Østlige Vejler
H21: Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

F8 / R4: Kysten fra Aggersund
til Bygholm Vejle

4,5 km

F1 / R4: Ulvedybet og Nibe Bredning

H15: Nibe Bredning, Halkær Ådal
og Sønderup Å
10 km

H16: Løgstør Bredning,
Vejlerne og Bulbjerg
F12 / R4: Løgstør Bredning, Livø,
Feggesund og Skarrehage
Nye vindmøller ved Nørrekær Enge
Eksisterende vindmøller ved Nørrekær Enge

H21: Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

Zonegrænser (4,5 / 10 km)
Fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000)
Ramsarområder (Natura 2000)
Habitatområder (Natura 2000)
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5.2 Nationale beskyttelsesinteresser
frø i området. Anlægget af møllerne og de
tilhørende vejanlæg og arbejdsarealer vil dog
ikke direkte påvirke vandhullerne (se afsnit 5.2),
og dermed heller ikke forringe paddernes mulige
levesteder. I forbindelse med arbejdskørslen
under anlægs-, drifts- og skrotningsfasen kan
der omkomme vandrende padder, ligesom der
i forbindelse med arbejdet kan forekomme
forstyrrelser af paddernes raste- og yngleområder.
Trafikmængden taget i betragtning og med en
antagelig begrænset kørsel i døgnets mørke
timer, hvor de primære vandringer finder
sted, vurderes arbejdets mulige påvirkning
af områdets paddeforekomster ubetydelig.
Gravearbejder i forbindelse med etablering af
betonfundamenter vil ske med meget skrå anlæg
(1:1) langs fundamentsgrav. Dette betyder at
dyrene kan komme op af udgravningen ved egen
kraft. Nedgravning af kabler sker med brug af
slæbe/gravekasser. Det betyder at risikoen for
nedfaldende dyr i udgravningerne er begrænset.
Dels fordi kun korte strækninger er åbne af
gangen, og dels fordi gravekasserne ofte stikker
ovenud af jorden og derfor fungerer som hegn for
dyr, som bevæger sig på tværs af graverenden.
Der forventes derfor ingen langsigtede negative
effekter for områdets paddearter som følge af
projektet.
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Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter en
række naturtyper mod ændringer i tilstanden,
f.eks. i form af bebyggelse, opdyrkning, anlæg,
tilplantning, dræning og opfyldning. Inden
for projektområdet er der kun registreret et §
3-beskyttet vandhul og tre beskyttede vandløb,
som løber gennem området (se kort s. 117 og
124).
Det § 3-beskyttede vandhul ligger ca. 90 meter
nordvest for vindmølle nr. 28 (se kort s. 117),
og hverken adgangsveje eller arbejdsarealer
kommer til at berøre dette vandhul (se kort over
adgangsveje mv. s. 27), som derfor ikke vil blive
påvirket af vindmølleprojektet.
Projektområdet krydses desuden af tre
beskyttede vandløb (Brøndum Kanal, Dybvad Å
og Kilså), og langs Dybvad Å er der tilknyttet en
åbeskyttelseslinje (se kort s. 125). I henhold til
naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, må der ikke
placeres bebyggelse og anlæg, anlægges veje,
terrænændringer mv. inden for en afstand af
150 meter fra søer eller vandløb. Den planlagte
placering af vindmølle nr. 20, 31 og 40 ligger
alle sammen indenfor åbeskyttelseslinjen,
mens vindmølle nr. 9 anlægges 154 meter
fra bredden af Dybvad Å og arbejdsarealerne
kommer derfor til at overskride linjen. Anlæg af
disse fire vindmøller indenfor eller meget nær
åbeskyttelseslinjen vil kræve dispensation fra
Aalborg Kommune iht. naturbeskyttelseslovens §
65 stk. 2.
Vindmølle nr. 6 anlægges 16 meter fra Brøndum
Kanal og vindmølle nr. 29 anlægges 23 meter
fra Kilså. Et anlæg af disse to møller baseret
på en løsning med traditionelle betondæk kan

ikke undgå at påvirke de to vandløb. For at
undgå negativ påvirkning fra møllefundamenter
og arbejdsarealer ved disse to møller foreslås
det at omlægge vandløbene på en kortere
strækning nær møllerne. I begge tilfælde
skal vandløbene sikres mod tilledning af
miljøfremmede stoffer. Hvis disse omlægninger
gennemføres, vil vandløbene ikke yderligere
påvirkes af vindmøllerne, hverken under
etablering, drift eller nedtagning. Vandløbenes
naturlige dyre- og planteliv er ikke undersøgt
nærmere, men på baggrund af vandløbenes
fysiske forhold og omgivelser formodes det,
at de tilknyttede arter vil være almindelige
og udbredte arter. Afværgeforanstaltninger
i form af omlægning af vandløbene over en
kortere strækning kan sikre åernes nuværende
biologiske værdi, idet det nuværende plante- og
dyreliv vurderes hurtigt at ville genindvandre til
området. Omlægning af vandløbene vil kræve
dispensation fra Vesthimmerlands Kommune efter
naturbeskyttelseslovens § 3, en reguleringssag
efter vandløbsloven samt VVM-anmeldelse.
De planlagte adgangsveje til de nye møller
vil krydse vandløb og grøfter ved en række
punkter rundt i mølleområdet, herunder også
beskyttede vandløb. Generelt er der tale
om kraftigt regulerede vandløb/kanaler, der
vurderes at have begrænsede naturinteresser.
Adgangsveje og kabelføringer skal anlægges,
så integriteten og funktionen af de beskyttede
vandløb, der krydses, ikke vil blive påvirket.
Krydsning af vandløb kræver særskilt tilladelser
jf. Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven,
og her kan kommunerne stille særlige krav
for at sikre hensynet til naturbeskyttelsen og
vandføringsevnen i vandløbene.

Det § 3-beskyttede vandhul nær vindmølle nr. 28
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5.3 Øvrige udpegninger og beskyttelser

5.4 Påvirkning af fugle

Der er ikke kendskab til, eller forventning om,
regelmæssig forekomst af arter, der er opført på
den danske rødliste, som truede i projektområdet.
Rødlisten er en liste, der indeholder en aktuel
vurdering af de danske dyre- og plantearters risiko
for at forsvinde fra Danmark.

Vindmøllers påvirkninger af fugle kan inddeles
i tre typer: Kollisioner, forstyrrelser og
barriereeffekter. Kollisioner med vindmøller
har næsten altid en dødelig udgang for fugle
også selvom de kun bliver skadet af kollisionen.
Risikoen for at fugle kolliderer med vindmøller
afhænger af en lang række faktorer såsom:

I forbindelse med økologiske forbindelser må
ændring i arealanvendelsen, f.eks. ved etablering
af nye større anlæg, ikke i væsentlig grad
forringe dyre- og plantelivets muligheder for
spredning. I Aalborg Kommune er der udpeget
en økologisk forbindelse langs Dybvad Å, som i
store træk svarer til åbeskyttelseslinjen, se kort
s. 125. Fugle og flagermus benytter ikke den
økologiske forbindelse i udpræget grad under
deres spredning gennem landskabet (Kjellingbro
& Drachmann 2014, Nielsen 2014, 2015a,b), og
projektets møller, arbejdsarealer og adgangsveje
indenfor den økologiske forbindelse vil derfor
ikke komme til at påvirke disse to artsgruppers
spredningsmuligheder i området. Den økologiske
forbindelse synes primært at have betydning for
spredningen af mindre dyrearter (pattedyr, fisk og
insekter) og planter, og deres muligheder for at
benytte den økologiske forbindelse i forbindelse
med spredning i landskabet vurderes ikke at
blive forhindret som følge af vindmølleprojektets
aktiviteter.
Den fredede morænebakke Marbjerg ligger
umiddelbart øst for projektområdet, men den
nærmeste vindmølle (nr. 40) anlægges over 100
m fra fredningen, og vindmølleprojektet kommer
således ikke til at påvirke det fredede landskab.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Art; især artens evne til at undvige er vigtig
(f.eks. Chamberlain et al. 2006)
Placering af møller i forhold til
fugleforekomster.
Enkeltmøller kontra vindmølleparker
Møllestørrelse; især størrelse og højde af
rotoren
Flyvehøjder
Vejrforhold
Topografiske forhold
Synlighed; farver og bemaling kan have
betydning for fuglenes mulighed for at opfatte
hurtigt bevægende vingespidser

For de fleste fuglebestande betyder enkelte
dræbte fugle ingenting på bestandsniveau, men
hvis møllerne står steder, hvor store dele af en
fuglebestand har sin daglige gang i en periode,
det være sig store andele af en trækvejsbestand
eller en lokal ynglebestand, kan små procentvise
kollisioner få en effekt på en bestand. Gæs og
svaner anses for at være rigtig gode til at undvige
vindmøller, mens visse arter af svømmeænder,
måger, terner og rovfugle har vist sig meget
hyppigt at kollidere med møllevingerne (Dürr
2015).

Forstyrrelser
Etablering af vindmøller kan medføre forstyrrelser
for rastende og fouragerende fugle i det
omkringliggende landskab. Forstyrrelser kan
dog også få indvirkning på fordeling af ynglende
fugle i landskabet. Visse fuglearter kan både på
land og til havs opfatte vindmøller som farlige,
så de holder en vis afstand til vindmøllerne,
hvilket medfører af en given fugleart kan miste
fødesøgningshabitat. Arter af gæs, svaner, hjejle
og vibe undgår typisk arealer indenfor en afstand
af 150-400 m fra møllerne (Hötker et al. 2005).
Det har dog vist sig, at arterne efter en årrække
delvist kan vænne sig til vindmøller og søge
føde mellem møllerne (Larsen & Madsen 2000,
Madsen & Boertman 2008). Britiske studier af
vinterforekomster af almindelige agerlandsfugle
som f.eks. sanglærke og gulspurv viste ingen
effekt af de fouragerende fugles fordeling i
forhold til vindmøller (Deveraux et al. 2008).
Effekterne i forhold til ynglefuglene er dog mindre
kendte. Tyske undersøgelser viste, at ynglefugle
er mindre følsomme end rastefugle (Reichenbach
& Steinborn 2011). Arter som vibe og stor
regnspove viste signifikant bestandstilbagegang
inden for en afstand på hhv. 100 og 250 m
til møllerne, mens der for en række arter som
sanglærke og engpiber ikke kunne dokumenteres
ændringer i ynglebestandene i forhold til
afstandene til vindmøllerne. Undersøgelser fra
det nordlige Portugal har dog vist at sanglærke var
iblandt de hyppigst kolliderende arter, og at der
var en betydelig kønsbetinget dødelighed, da ca.
90 % af de døde fugle var hanner. Dette menes
at hænge sammen med hannernes karakteristisk
sangflugt, som giver dem større risiko for at
kollidere med møllevingerne (Morinha et al.
2014).

Beskyttede vandløb og å-beskyttelseslinjer ved mølleområdet
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Barrierer
Større vindmølleparker som anlægges på
trækfugles rute gennem landskabet (f.eks. langs
kystlinier, i større ådale eller ved søsystemer) kan
skabe barrierer for trækfuglene (Masden et al.
2009).
Eksisterende forhold
Ynglefugle
Forekomsten af ynglefugle indenfor
projektområdet blev kortlagt i 2014 og 2015,
hvor der blev registreret op til 75 par viber, op
til 151 par sanglærker, 68 par gule vipstjerter, 1
par sydlig blåhals og 25-33 syngende bomlærker
(Nielsen 2014, 2015b). Der var ikke nogen af
ynglefuglearterne på udpegningsgrundlaget for
de seks EF-Fuglebeskyttelsesområder (se tabel
5.2), som ynglede umiddelbart i eller omkring
projektområdet, men både skestork, rørhøg
og brushane blev observeret i projektområdet
(Nielsen 2014, 2015a,b).
Rastefugle
Tolv af trækfuglearterne på udpegningsgrundlaget
for de nærliggende EF-Fuglebeskyttelsesområder
blev observeret i projektområdet under
fugleundersøgelserne i 2014 og 2015 (Tabel 5.2).
Heraf var det primært sangsvane, kortnæbbet
gås og hjejle, og i meget mindre grad knopsvane,
pibesvane, grågås, sædgås, lysbuget knortegås,
krikand, blishøne, blå kærhøg og vandrefalk, som
benyttede området til rast og fouragering (Nielsen
2014, 2015a,b).
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Sangsvane rastede med over 300 individer
i både februar og december 2014, hvor de
fouragerede på vintersædmarker i området.
Om foråret fouragerede de i en afstand af
200-600 m fra de nuværende møller, mens
denne afstand var 100-1800 m om efteråret.
Overnatning skete på Limfjorden akkurat
nord for diget på Limfjordens åbne vandflade.
Flyvningerne til og fra overnatning skete i lav
højde (typisk under 70 m), så flyveruterne
var de korteste mellem fouragering og
overnatningspladsen, og flyvningerne foregik ofte
mellem møllerne. I modsætning til sangsvane,
rastede pibe- og knopsvane kun i området med
meget få individer (Nielsen 2014, 2015a,b).
Sangsvaneforekomsterne i Nørrekær Enge
kan med baggrund i observationer af såvel
ringmærkede fugle som observationer af lokale
trækbevægelser konstateres at hænge meget
nøje sammen med bestanden som holder til
omkring Nibe-Gjøl Bredninger og Ulvedybet.
Sammenlignet med forekomsten af sangsvaner
i disse områder er mængden af sangsvaner i
Nørrekær Enge af mindre betydning (Laubek et
al. 2007), og Nørrekær Enge i sig selv er derfor
ikke af international eller national betydning som
rasteområde for sangsvaner.
Kortnæbbet gås og bramgås var de to hyppigste
gåsearter, som rastede og fouragerede i området
med op til henholdsvis 5090 og 4450 individer
om foråret. I flokkene sås regelmæssigt enkelte
blisgæs og sædgæs, og der blev også set en
dværggås i marts 2014, mens lysbuget knortegås
kun blev observeret med to individer i slutningen
af januar 2014. Fra marts og gennem første
halvdel af april rastede store blandede gåseflokke

i området og især på marker med vintersæd. De
fouragerende flokke holdt sig i udpræget grad
på mere end 1000 m fra nærmeste vindmølle,
men enkelte flokke, typisk af mindre størrelse,
sås fouragere meget tæt på møllerne (< 150 m
fra nærmeste mølle). Fuglene overnattede på
henholdsvis Bygholm Vejle (18 km mod nordvest)
og i Nibeområdet (13 km mod øst) og benyttede
i udpræget grad ind‐ og udflyvning til og fra
overnatning, henholdsvis nær de vestligste og
østligste vindmøller. Flyvehøjden i forbindelse
med overnatningstræk varierede meget, men
med flest flokke i 30-110 m højde. Mange flokke
sås også flyve over og mellem vindmøllerne.
Særligt bemærkelsesværdigt var en flok på 4000
individer, som i 62 m højde passerede mellem to
af de vestlige møller i skumringen (Nielsen 2014).
Afstanden på knap 500 m mellem hver mølle
virkede således tilstrækkeligt til at selv store
flokke kunne passere dem forsvarligt.
Danmark har særlige beskyttelsesforpligtigelser
for lysbuget Knortegås, som er en
del af udpegningsgrundlaget for EFfuglebeskyttelsesområde nr. 1, 8 og 12, da
hovedparten af denne arts samlede bestand
overvintrer i Danmark. Lysbuget knortegås i
Nibe-Gjøl Bredning er overvejende tilknyttet
ålegræsbedene i fjorden og strandengene.
Kun lejlighedsvist ses arten på kulturenge og
vinterafgrøder i forbindelse med højvandsperioder
eller barfrostperioder, hvor de lavvandede dele
af fjorden er frosset til. De lysbugede knortegæs
benytter derfor heller ikke mølleområdet
ved Nørrekær Enge som hverken raste- eller
fourageringsområde i nævneværdigt omfang,
da der, som nævnt ovenfor, kun blev registreret

Økologiske forbindelser i og nær mølleområdet
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to rastende individer i området i løbet af
feltundersøgelserne i 2014 og 2015.
Hjejle blev kun observeret fåtalligt fordelt på få
flokke om foråret 2014, hvor den største flok var
på 100 individer. Flokkene rastede i en afstand
af 145-1000 fra møllerne om foråret. Arten var
mere regelmæssig og talrig om efteråret, hvor der
blev set op til 3970 rastende hjejler i midten af
november. Om efteråret rastede flokkene helt ned
til under 100 m fra den nærmeste mølle (Nielsen
2014, 2015a).
Krikand og blishøne blev observeret meget
fåtalligt på fugtige/våde habitater i området, mens
de to rovfugle på udpegningsgrundlagene for
EF-Fuglebeskyttelsesområderne, blå kærhøg og
vandrefalk, også kun blev observeret med enkelte
rastende individer i løbet af feltundersøgelserne.
Udover arterne på udpegningsgrundlagene for
de seks fuglebeskyttelsesområder, blev der
observeret to havørne den 7. januar og en havørn
den 28. januar 2014.
Vurdering af vindmøllernes påvirkning af fugle
Ynglefugle
Skestork, rørhøg og brushane var, som
nævnt, de eneste af ynglefuglearterne på
udpegningsgrundlaget for de nærliggende EFFuglebeskyttelsesområder (Tabel 5.2), som blev
observeret i projektområdet. Alle tre arter kan
teoretisk kollidere med vindmøllerne under deres
lokale bevægelser i området. I den forbindelse
kræver skestork særlig opmærksomhed, da
hovedparten af den danske ynglebestand findes i
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EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 1, og de foretager
hyppige fourageringstræk fra ynglekolonien i
Nibe Bredning til Bygholm Vejle og strandengene
ved Aggersborg Vildtreservat. En daglig trafik
af flyvende skestorke kan derfor forventes i
perioden marts-august forbi mølleområdet, men
næppe gennem mølleområdet. I alt tre flokke
blev observeret under feltundersøgelserne i
foråret 2014, hvor alle passerede langs kystlinjen
på afstande af henholdsvis 221, 451 og 236 m
til nærmeste nuværende mølle, og i en højde
på henholdsvis 40, 55 og 31 m (Nielsen 2014).
Skestorkene ser således ud til at passere området
ved Nørrekær Enge langs kysten og parallelt med
møllerækkerne, og deres risiko for at kollidere
med vindmøllerne vurderes derfor at være lav.
Der blev kun set enkelte rørhøge, som
fouragerede i lav højde (3-5 m) over
området (Nielsen 2014, 2015a,b). Udover
at være på udpegningsgrundlaget for EFFuglebeskyttelsesområde nr. 13 og 20, er
rørhøgen også på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets
bilag 1. Arten fouragerer typisk lavt over jorden,
og forventes ikke at være specielt i risiko for at
kollidere med vindmøllerne. Ynglende hedehøge,
som er nært beslægtede med rørhøgen og
udviser samme flugtadfærd, er vist ikke at blive
påvirket negativt af vindmøller (Hernández-Pliego
et al. 2015). Desuden benytter rørhøgen kun
projektområdet til fouragering i meget lave antal,
så området er ikke af speciel betydning for rørhøg.
Vindmølleprojektet vurderes derfor ikke at påvirke
rørhøgen eller dens nationale bevaringsstatus
negativt.

Brushane blev kun observeret meget fåtalligt
under ynglefugleundersøgelserne i maj 2015
(Nielsen 2015b), og denne art vurderes derfor
ikke at være i særlig høj risiko for at kollidere med
vindmøllerne.
I løbet af den relativt kortvarige anlægs- og
nedtagningsfase vil vindmølleprojektet potentielt
kunne forstyrre forekomsten af ynglefugle i
området, mens vindmøllerne i driftsfasen ikke
vurderes at forstyrre eller fortrænge områdets
lokale ynglefugle. Ynglefuglenes risiko for at
kollidere med vindmøllerne vurderes at være
størst for vibe og sanglærke, da disse arter
flyver aktivt rundt i området i forbindelse med
deres fouragering, territorie- og parringsflugt,
hvor de periodevis kan have manglende
opmærksomhed på vindmøllerne. I 2014 og
2015 blev der registreret op til 75 vibeterritorier
i området omkring vindmøllerne ved Nørrekær
Enge (Nielsen 2014, 2015b), og i forbindelse
med vibernes territorieflugt kan de have en
risiko for at kollidere med møllerne. Vibe er ikke
en særligt beskyttet fugleart, men arten har
de seneste 4-6 år været i massiv tilbagegang
i mange landbrugsområder. Det kan således
ikke udelukkes, at vindmøllerne kan have en
effekt på den lokale vibebestand. Den store
sanglærkebestand, som yngler i området, kan
potentielt også blive påvirket på grund af
kollisioner med møllerne, da især hannerne har
vist sig sårbare overfor kollisioner med vindmøller
(Morinha et al. 2014).

Påvirkning af natur
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Rastefugle
Rastefuglene i området vil kortvarigt kunne
blive påvirket af forstyrrelserne i forbindelse
med anlægs- og demonteringsarbejdet, men
dette vurderes ikke at få væsentlige langsigtede
konsekvenser for områdets rastefugle. Projektets
væsentligste effekter på rastefuglene forventes
at være i driftsfasen, hvor vindmøllerne både kan
resultere i øget dødelighed på grund af kollisioner,
forstyrrelseseffekter i form af fortrængning
fra egnede fødesøgningshabitater og mulige
barrierereffekter, som følge af vindmølleparkens
relativt store udstrækning.
Den betydelige udvidelse af vindmølleparken
ved Nørrekær Enge med op til 40 nye møller
vil medføre en betydelig stigning i områdets
totale rotorareal, og dermed en forventelig
højere kollisionsrisiko for områdets rastefugle.
Rastefuglenes kollisionsrisiko i forbindelse
med vindmølleprojektet ved Nørrekær Enge
omfatter primært risiko for kollisioner af svaner
og gæs, der overnatter på fjordområderne og
fouragerer på markerne i dagtimerne, samt fugle
der foretager trækbevægelser mellem de EFfuglebeskyttelsesområder.
Både i forbindelse med lokale bevægelser mellem
overnatnings- og fourageringsområder, som i
forbindelse med bevægelser af mere regional
karakter, foregik bevægelserne af svaner og gæs
ofte indenfor rotorhøjde af de nuværende og
planlagte møller (Nielsen 2014, 2015a). Svaner
og gæs anses, som nævnt, for at være gode til at
undgå kollisioner med vindmøller, hvilket også
blev observeret i løbet af feltundersøgelserne
i 2014 og 2015, hvor selv store flokke af gæs

behændigt og uskadt fløj mellem møllerne i
rotorhøjde. Som følge af den betydelige stigning
i områdets samlede rotorareal, må der forventes
en øget risiko for tab af enkelte individer af svaner
og gæs på grund af kollisioner. Sammenlignet med
de nærliggende EF-fuglebeskyttelsesområder
tjener området dog ikke i betydende omfang
som rasteplads for gæs og svaner, og det
vurderes derfor, at en øget mortalitet på grund af
kollisioner aldrig kan blive høj nok til at påvirke
udpegningsarternes bevaringsstatus i EFFuglebeskyttlesesområderne.
Hjejle er en god flyver, men i et stort studie
på 55 nordtyske vindmølleparker var hjejle på
listen over de 15 hyppigst kolliderede arter.
Studiet viste ikke nogen sammenhæng mellem
flyveaktiviteten og antallet af kollisioner
(Grünkorn et al. 2016). Man må således forventes,
at rastende hjejler i projektområdet er i risiko
for at kollidere med vindmøllerne. Der raster
dog relativt få hjejler indenfor projektområdet
sammenlignet med antallet i de nærliggende
fuglebeskyttelsesområder. Selv hvis der vil
forekomme en øget mortalitet på områdets
rastende hjejler, som følge af kollisioner, så
vurderes vindmølleprojektet derfor ikke at
påvirke hjejlen eller dens bevaringsstatus i EFfuglebeskyttelsesområderne negativt.
Havørn er kendt for at have en ret høj risiko for at
kollidere med vindmøller (Dürr 2015), men arten
optræder meget fåtalligt i Nørrekær Enge, og
projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke
de lokale og regionale havørnebestande negativt
som følge af kollisioner.

Overordnet set må kollisionsrisikoen for områdets
rastefugle, som nævnt, forventes at stige på
grund af den kraftige stigning i det samlede
rotorareal i området. Det vurderes dog ikke at få
væsentlige negative effekter på populationerne
af udpegningsarterne i de nærliggende
fuglebeskyttelsesområder.
Det berørte projektområde rummer allerede i dag
vindmøller som i forstyrrelsesmæssig henseende
lægger beslag på markerne i nærområdet, og
denne forstyrrelseseffekt, i form af fortrængning
af rastefugle fra egnede fødesøgningshabitater,
vil blive betydeligt større med udvidelsen af
vindmølleparken med op til 40 nye møller. Det
vil primært være svaner, gæs og hjejler, som
forventes at kunne blive fortrængt fra egnede
fourageringsområder. Disse arters brug af
området afhænger af markernes aktuelle afgrøder,
og møllernes forstyrrelseseffekt af de nævnte
arter kan således variere fra år til år. Som nævnt
ovenfor, er mængden af svaner, gæs og hjejler
som benytter området til fouragering relativt lille
i forhold til disse arters antal i de nærliggende EFfuglebeskyttelsesområder. Forstyrrelseseffekterne
på de lokale rastefugle vurderes derfor ikke
at komme til at påvirke udpegningsarternes
bevaringsstatus i Fuglebeskyttelsesområderne.
Radarstudier fra Nysted havmøllepark (Kahlert
et al. 2004, Desholm & Kahlert 2005) og Klim
Fjordholme (S. Waagner, pers. komm.) har vist
at gæs og ænder har en kraftig undvigerespons
overfor større ansamlinger af vindmøller, hvilket
minimere kollisionsrisikoen. For at undgå store
vindmølleparker kan fuglene blive nødt til at flyve
større afstande under deres bevægelser i lokalog regionalområdet, hvorved vindmølleparken
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5.5 Påvirkning af flagermus
kommer til at virke som en barrierer i landskabet.
Udvidelsen af vindmølleparken ved Nørrekær
Enge med op til 40 nye møller vil potentielt kunne
resultere i en sådan barrierereffekt medfølgende
øget energiforbrug for de berørte fuglearter.
Ligesom med kollisionsrisiko og forstyrrelser,
forventes en eventuelt barrierereffekt dog
ikke at få langsigtede negative konsekvenser
for udpegningsarterne i de nærliggende
fuglebeskyttelsesområder, da deres forekomster
er relativt lave indenfor projektområdet.

I forhold til vindmøller menes især habitattab
og kollisioner at kunne påvirke flagermus. Der
foreligger ingen undersøgelser vedrørende tab
af habitat som følge af opsæt¬ning og drift af
vindmøller, men det formodes generelt at være
uvæsentligt i forhold til et områdes økologiske
funktionalitet (Brinkmann et al. 2011). Kvaliteten
af et levested for flager¬mus kan dog forringes
betydeligt, hvis vigtige nøglebiotoper som
f.eks. yngle- og rastekvar¬terer og jagtområder
ødelægges, hvilket på sigt potentielt vil kunne
påvirke et områdes økologiske funktionalitet
negativt (Bach & Rahmel 2004, Rodrigues et al.
2008, Rydell et al. 2011).
Øget dødelighed som følge af kollision med
vindmøller anses aktuelt for at være den
væsentligste potentielle påvirkning af et områdes
bestande af flagermus. De fleste flagermusarter
findes dræbt ved vindmøller, men omfanget
heraf varierer fra art til art. Svenske og tyske
undersøgelser har vist, at især arter, som jager
i det frie luftrum samt arter, der vandrer over
længere afstande fra sommer- til vinterkvarterer,
dræbes af vind¬møllers rotorblade (Ahlén
2002, Dürr & Bach 2004, Rydell et al. 2011).
Flagermusene kan i denne forbindelse enten dø
eller såres ved direkte kollision med rotorbladene
eller dø som følge af lungelæsioner og/eller indre
blødninger forårsaget af trykforskelle omkring de
roterende vindmøllevinger (Grodsky et al. 2011).
Hvorfor flagermus kolliderer med vindmøllernes
roterende blade vides ikke med sikkerhed, men
flere årsager diskuteres (Ahlén 2002, Kunz et al.
2007, Rydell et al. 2011):
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•
•
•
•

Jagt nær vindmøllerne: Flagermusene jager
insekter, der tiltrækkes af de lune tårne og
møllehatte.
Afsøgning af vindmøllernes tårne efter yngle-/
rastekvarterer.
Fejlvurdering af rotorbladenes hastighed.
Turbulenser og forskelle i lufttryk omkring
rotorbladene.

Eksisterende forhold
Aktiviteten af flagermus nær vindmøller stiger
sædvanligvis gradvist gennem sommerhalvåret
og rummer i reglen størst aktivitet i månederne
august og september (Baagøe & Jensen 2007,
Brinkmann et al. 2011). Dette skyldes dels
mange dyr i terrænet efter årets ynglesæson,
og dels at der foregår et gennemtræk af
individer på vandring fra sommerkvarterer til
overvintringssteder. Feltundersøgelserne til denne
vurdering af vindmøllernes effekt på flagermus i
området blev derfor udført i juli-september 2014
(Kjellingbro & Drachmann 2014).
Til registrering af den relative flagermusaktivitet i
området blev der opsat 3-5 flagermusdetektorer
(Song Meter SM2BAT+, Song Meter SM3BAT
(Wildlife Acoustics Inc., USA) og Batcorder 3.0
(ecoObs GmbH, Tyskland)), som automatisk
registrerede og optog aktivt kaldende flagermus
fra solnedgang til solopgang på de følgende dage:
25.-30. juli (5 nætter), 27.- 29. august (2 nætter)
og 2.-6. september (4 nætter). Detektorernes
placering var primært i markskel og grøfter i en
højde af 3-5 meter, og jævnt fordelt igennem
projektområdet, se kort side 133.

Underssøgelse af flagermusforekomster i og nær mølleområdet
Målestok 1:35.000

Nye vindmøller ved Nørrekær Enge
Nye vindmøller ved Nørrekær Enge
Eksisterende vindmøller ved Nørrekær Enge
Eksisterende vindmøller ved Nørrekær Enge
Kortlægningsrute
Kortlægningsrute
Placering af automatiske detektorer
Placering af automatiske detektorer
Flagermusarter:
Flagermusarter:
Brunflagermus
Brunflagermus
Myotis og skimmelflagermus
Myotis og skimmelflagermus
Nyctaloid
Nyctaloid
Skimmelflagermus
Skimmelflagermus
Sydflagermus
Sydflagermus
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Udover den automatiske registrering, blev
der kortlagt aktive flagermus indenfor en
omkreds af en kilometer omkring de planlagte
vindmølleanlæg (se kort s. 131) ved hjælp af en
håndholdt flagermusdetektor (Pettersson D240x).
Kortlægningerne fandt sted fra ca. en halv time
før solnedgang til ca. en time før solopgang
den 25., 27. og 29. juli. Pga. af lavere natlige
temperaturer og dermed kortere aktivitetsperiode
fandt kortlægningerne i sensommerperioden
den 2.- 5. september sted fra ca. en halv time
før til ca. seks timer efter solnedgang. For at
kunne afdække hele området i løbet af en nat,
blev der hovedsagligt kortlagt fra bil med en
maksimal hastighed på 25 km/t. Uvejsomme
strækninger blev kortlagt til fods. Ved steder, der
formodedes at være særligt interessante habitater
for flagermus (læhegn, vandløb, skovkanter
og bygninger) blev der desuden foretaget
punktuelle lytninger på mindst 10 minutter. For
at finde mulige kolonier, blev der i løbet af de
tre undersøgelsesnætter i slutningen af juli søgt
efter sværmende flagermus i dæmringen samt
lyttet intenst ved de få ejendomme beliggende i
projektområdet.
Sonogrammer af alle indsamlede
ultralydsoptagelser af flagermus blev analyseret
ved hjælp af softwareprogrammerne bcAdmin
3.0, bcAnalyze 2.0 og batIdent 1.5 (ecoObs
GmbH, Tyskland), hvorved de forskellige arter i
området ofte kunne identificeres. I nogle tilfælde
var det vanskeligt at artsbestemme de optagne
ultralydskald med sikkerhed. Dette gjaldt især for
slægten Myotis, men også for brun-, skimmelog sydflagermusen, hvor ultralydene i visse
situationer kunne ligne hinanden så meget, at
en entydig artsbestemmelse ikke var mulig på
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baggrund af ultralydsoptagelserne alene. Nogle af
flagermusoptagelserne blev derfor inddelt i de to
overordnede grupper: Myotis og Nyctaloid (brun-,
skimmel- eller sydflagermus).
Ud fra ultralydsoptalelserne var det ikke muligt
at bestemme det nøjagtige antal flagermus, som
benyttede området til fouragering og spredning.
Nogle arter kan have passeret uden at kalde,
mens nogle optagelser kan have været af det
samme individ, som har passeret detektoren flere
gange. Antallet af registreringer var således ikke et
direkte mål for antallet af individer i området, men
gav et billede af flagermusaktiviteten i området
(registreringer/nat).
Der blev registreret syv forskellige arter
af flagermus i området (brunflagermus,
sydflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus,
dværgflagermus, damflagermus og
vandflagermus). Damflagermus er i den danske
rødliste kategoriseret i kategorien VU (Vulnerable/
sårbar), da den danske bestand er forholdsvis lille,
og hovedparten af bestanden overvintrer på kun
fire lokaliteter (jyske kalkgruber). Damflagermusen
synes dog ikke at være i tilbagegang i Danmark.
De øvrige seks arter er relativt almindelige og
er derfor kategoriseret i kategorien LC (Least
Concern/mindst bekymrende).
I alt blev der registreret 230 kontakter i de
tre undersøgelsesperioder via de automatiske
flagermusdetektorer, hvoraf 169 registreringer
med sikkerhed kunne artsbestemmes (se tabel
5.3). De fleste registreringer blev fastholdt ved
D3 (94 registreringer), der var placeret ca. midt i
projektområdet ved dræningskanalen ”Brøndum
Kanal” og de færreste ved D2 (seks registreringer),

der stod i kanten af en åben mark uden vegetation
i den østlige del af området, se kort s. 131.
I løbet af de seks kortlægninger med håndholdt
detektor blev der registreret 18 kontakter, der i
otte tilfælde kunne bestemmes med sikkerhed
på artniveau til skimmel-, brun- og sydflagermus.
I otte tilfælde var en skelnen mellem disse tre
arters ultralydskald ikke mulig (Nyctaloid) og i to
tilfælde kunne kun slægten Myotis bestemmes (se
tabel 5.4).
Der blev ikke fundet nogen tegn på kolonier
indenfor projektområdet. Mulige (sommer)
kvarterer i de omkringliggende landsbyer/
ejendomme for de arter, der holder til i bygninger,
som f.eks. syd- og damflagermus, må antages.
Vurdering af vindmøllernes påvirkning af
flagermus
I løbet af de tre undersøgelsesperioder i
sensommeren/efteråret blev der fundet syv
flagermusarter indenfor projektområdet, hvilket
efter nordjysk standard må anses for at være
en relativ høj artsdiversitet. Projektområdet
domineres af store åbne landbrugsarealer med
få ejendomme og spredt vegetation og må
generelt antages ikke at være specielt attraktivt
for flagermus, da det hverken rummer egnede
strukturer for yngle- eller rastekvarterer eller
væsentlige fourageringsområder. En del vandløb
og vandførende grøfter indenfor projektområdet
samt dets kystnære beliggenhed (Limfjorden) øger
dog attraktiviteten, især for arter som dam- og
vandflagermus, der er tæt knyttet til habitater
med åbne vandflader.
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Tabel 5.3. Antal samlede registreringer ved alle automatiske detektorpositioner i de tre registreringsperioder, antal relative registreringer pr. nat, relative
fordeling af samlede registreringer i procent samt antal registreringer ved de forskellige detektorpositioner (D1-D5).

Art/slægt/gruppe

Registreringer i alt

Registreringer pr. nat

Relativ fordeling (%)

D1

D2

D3

Sydflagermus
Nyctaloid
Troldflagermus
Dværgflagermus
Brunflagermus
Myotis
Skimmelflagermus
Damflagermus
Vandflagermus

47
38
37
36
31
23
9
6
3

1,21
0,97
0,95
0,92
0,79
0,59
0,23
0,15
0,08

20,43
16,52
16,10
15,65
13,48
10,00
3,91
2,61
1,30

6
6
6
7
1
1
4
2
1

1
1
2
2

39
11
5
17

Total

230

5,90

100,00

34

6

13
5
3
1
94

D4

D5

3
12
1
5
5

1
17
12
9
25
4
1
1

26

70

Tabel 5.4. Antal registreringer med håndholdt detektor.

Art/slægt/gruppe

25. juli

27. juli

Nyctaloid
Sydflagermus
Skimmelflagermus
Myotis
Brunflagermus

2
3

4

Total

5

2
2
8

Anlægs- og nedtagningssfasen
Selve arbejdet med at opstille og senere nedtage
møllerne vurderes ikke at føre til øget dødelighed
for flagermusene på grund af kollisioner, da
flagermusene let vil kunne undgå maskiner
og materiel benyttet under både anlægs- og
nedtagningsfasen.

29. juli
1

2. september

3. september

4. september

2

8
4
3
2
1

1
1

1

3

1

Ved undersøgelserne kunne der hverken
dokumenteres ynglesteder eller vigtige
fourageringssteder for flagermus. Brun-, troldog vandflagermus holder i sommerhalvåret til
i hule træer, mens syd- og skimmelflagermus
udelukkende benytter bygninger. Også damog dværgflagermus foretrækker bygninger som
sommerkvarterer. Der blev lyttet ved potentielt

Totalt

0

18

egnede ejendomme indenfor projektområdet
på tre datoer samt søgt efter sværmende dyr
i skumringen, men der kunne ikke konstateres
flagermusaktivitet. Det vurderes derfor på
den baggrund, at ejendommene ikke rummer
yngleforekomster af flagermus. Der var heller
ikke gamle træer med hulheder, der kunne
fungere som kolonier. Der må dog formodes at
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være opholdssteder for bl.a. sydflagermusen i de
omkringliggende landsbyer/bebyggelser. Eventuel
nedtagning af ejendomme eller vegetation i
projektområdet vurderes ikke problematisk i
forhold til flagermus, dog anbefales det i denne
forbindelse umiddelbart inden fjernelsen, at
foretage kontrol af relevante ejendomme/
vegetation, for sikkert at kunne udelukke
tilstedeværelsen af flagermus.
Arbejdet i forbindelse med anlæggelse og
nedtagtagning af møllerne vil derfor ikke føre
til kollisioner af flagermus eller ødelæggelse af
flagermusenes sommer- og vinterkvarterer i
området. Vindmøllerne vurderes således ikke
at påvirke hverken flagermusenes overlevelse
eller reproduktion negativt i løbet af anlægs- og
skrotningsfasen.
Driftsfasen
I driftsfasen kan vindmøllerne potentielt
udgøre en risikofaktor for flagermus, der jager
nær møllevingerne, og risikoen for kollisioner
har særligt relevans for arter, der fouragerer i
store højder og/eller som trækker over store
afstande. I denne undersøgelse drejede det sig
især om arterne dværg-, trold- brun-, syd- og
skimmelflagermus, som alle forventes at have
en øget risiko for at kollidere med vindmøllers
rotorblade (Møller et al. 2013). Da alle fundne
arter kun blev registreret i lavt til meget lavt antal,
må det formodes, at de primært forekommer i
projektområdet som strejfende eller trækkende
individer, og kollisionsrisikoen vurderes derfor at
være ubetydelig.
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Vand- og damflagermus forekommer flere
steder langs det vestlige Limfjordsområde
og Thy (Baagøe & Jensen 2007). Endvidere
grænser projektområdet i vest op til
habitatområdet ”Løgstør Bredning, Vejlerne og
Bulbjerg” (H16), der bl.a. har damflagermusen
som udpegningsgrundlag. De to arter må
derfor formodes at forekomme i og omkring
projektområdet i hele sommerhalvåret. Da de
planlagte vindmøller kommer til at stå tæt på
disse arters jagtområder ved kysten og over
fjorden, må det antages, at begge arter jævnligt vil
fouragere nær vindmøllerne. De to arter antages
dog at have en relativ lav kollisionsrisiko, da de
begge typisk fouragerer lavt over landskabet
(Møller et al. 2013). Damflagermusen er en
dansk ansvarsart og som den eneste af de
registrerede arter rødlistet som sårbar, og
kræver derfor særlig opmærksomhed. Arten
blev udelukkende fastholdt i de automatiske
detektorer, hvor den blev registreret i alt seks
gange. Halvdelen af registreringerne blev optaget
ved detektorposition D3, der var placeret ved
dræningskanalen “Brøndums Kanal”, som fører ud
i Limfjorden. De sporadiske registreringer indenfor
projektområdet må formodes at stamme fra
enkelte individer, der strejfer omkring i området
under den natlige jagt. Taget damflagermusens
store aktionsradius i betragtning, kan det antages
at dyrene kommer fra de omkringliggende
landsbyer udenfor projektområdet, og at
de på vej til deres foretrukne jagtlokaliteter
gennemstrejfer området. Muligvis benytter arten
dræningskanalen, hvor D3 var positioneret, som
ledelinje ud til Limfjorden, hvor den formodes at
jage.

Mulige afværgeforanstaltninger
For at mindske tiltrækningseffekten på insekter
og dermed kollisionsrisikoen for flagermus ved
vindmøllerne anbefales følgende:
•

•
•
•

At fjerne vegetation som f.eks levende hegn,
der potentielt kan fungere som ledelinje
hen til møllerne, hvis møllerne placeres i
nærheden af disse.
At der generelt undlades beplantning af
tilfartsveje og omkring vindmøllerne.
At undlade permanent belysning af møllerne
med hvidt lys, da dette og særligt blåligt-hvidt
lys er kendt for at tiltrække insekter.
At der benyttes rødt lys til afmærkning af
vindmøllerne, da dette vurderes ikke at
have nogen tiltrækkende effekt på insekter.
Såfremt vindmøllerne afmærkes med hvidt
eller blåligt-hvidt lys, anbefales det at benytte
hvidt lys og at dette er glimtende.
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5.6 Andre påvirkninger af
dyre- og planteliv
De to fredede orkidearter plettet gøgeurt og
purpurgøgeurt er tidligere registreret med
henholdsvis 80 og 50 planter i området vest
for Dybvad Å umiddelbart syd for åens udløb i
Limfjorden mellem de nuværende møller nr. 10
og 11 (Laubek et al. 2007). Hvorvidt disse to
arter også findes på andre egnede voksesteder
indenfor projektområdet er ikke blevet undersøgt.
Under anlægsfasen bør der derfor tages hensyn
til eventuelle andre orkideforekomster, hvor
vindmøller opsættes på egnede voksesteder,
således at ødelæggelse af aktuelle voksesteder
forhindres.
Områdets øvrige dyreliv omfatter en række
almindelige arter tilknyttet det dyrkede agerland,
beplantninger og mindre vandløb. Blandt
pattedyr var rådyr den hyppigst observerede art i
området. Skønt der ikke er ret mange tilgængelige
undersøgelser af vindmøllers påvirkning af
landpattedyr tyder flere undersøgelser på,
at krondyr, rådyr, ræv og hare ikke påvirkes
væsentligt af vindmøller i drift (de Lucas et al.
2005, Walter et al. 2006). Olesen (1994) redegør
for pattedyrs evne til at tilvænne sig forstyrrelser
og fremhæver, at hvis forstyrrelsen forekommer
med tidsmæssig og geografisk uforudsigelighed
eller meget sjældent, kan det ikke forventes, at
dyr tilvænner sig forstyrrelseskilden. Områdets
pattedyr kan således forventes at blive forstyrret
kortvarigt af aktiviteterne under anlægsfasen.

5.7 Alternative opstillingsscenarier
34 møller-scenariet
34 møller-scenariet beskriver en situation,
hvor den sydligste række med seks vindmøller
udgår, og opstillingen dermed består af i alt 34
nye vindmøller. Dette scenarie vil medføre en
mindre kollisionsrisiko og forstyrrelseseffekt
for områdets yngle- og rastefugle, da antallet
af vindmøller i området reduceres. Ligesom
kollisionsrisikoen for flagermus potentielt vil
reduceres. Overordnet set vil 34 møller-scenariet
dog ikke have en markant anderledes effekt på
områdets dyreliv end hovedforslaget, da det
kun er seks vindmøller som udgår, og ingen
af disse er placeret særligt følsomme steder.
Vindmølle nr. 40, som er planlagt anlagt indenfor
åbeskyttelseslinjen, udelades i dette alternativ, og
der vil således kun blive anlagt tre møller indenfor
åbeskyttelseslinjen.
For alle de her nævnte scenarier gælder
generelt, at påvirkninger reduceres i grove
træk proportionelt med antallet af møller som
nedtages.
36 møller-scenariet
36 møller-scenariet beskriver en situation, hvor
de fire vestligste vindmøller (nr. 1, 14, 25 og
35) mod Næsborg- og Havgård-området udgår,
og opstillingen dermed består af i alt 36 nye
vindmøller. Dette scenarie vil, ligesom 34 møllerscenariet, medføre en mindre kollisionsrisiko
og forstyrrelseseffekt for områdets yngle- og
rastefugle, da antallet af vindmøller i området
reduceres. Kollisionsrisikoen for flagermus vil
ligeledes potentielt blive reduceret. Overordnet
set vil 36 møller-scenariet dog ikke have en
markant anderledes effekt på områdets dyreliv
end hovedforslaget, da det kun er fire vindmøller
som udgår, og ingen af disse er placeret særligt
følsomme steder.

28 møller-scenariet
28 møller-scenariet beskriver en situation, hvor de
to vestligste vindmøller i hver række (mølle nr. 1,
2, 14, 15, 25 og 26) og hele den sydligste række
(mølle nr. 35-40) udgår, og opstillingen dermed
består af i alt 28 nye vindmøller. Dette scenarie
vil, ligesom de ovenfor nævnte scenarier, medføre
en mindre kollisionsrisiko og forstyrrelseseffekt
for områdets yngle- og rastefugle, da antallet af
vindmøller i området reduceres. Kollisionsrisikoen
for flagermus vil ligeledes potentielt blive
reduceret. Vindmølle nr. 40, som er planlagt
anlagt indenfor åbeskyttelseslinjen, udgår i dette
alternativ, og der vil således kun blive anlagt tre
møller indenfor åbeskyttelseslinjen. Overordnet
set vil 28 møller-scenariet heller ikke have en
markant anderledes effekt på områdets dyreliv
end hovedforslaget, da ingen af de 12 vindmøller
som udgår er placeret særligt følsomme steder.
37 møller-scenariet
37 møller-scenariet beskriver en situation, hvor
de tre østligste vindmøller (nr. 13, 24 og 34)
udgår, og opstillingen dermed består af i alt
37 nye vindmøller. Dette opstillingsscenarie
vil også medføre en mindre kollisionsrisiko
og forstyrrelseseffekt for områdets yngle- og
rastefugle, da antallet af vindmøller i området
reduceres, og kollisionsrisikoen for flagermus vil
ligeledes potentielt blive reduceret. Overordnet
set vil 37 møller-scenariet dog ikke have en
markant anderledes effekt på områdets dyreliv
end hovedforslaget, da det kun er tre vindmøller
som udgår, og ingen af disse er placeret særligt
følsomme steder.
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5.8 0-alternativet

5.8 Nettilslutning

Ved 0-alternativet, der indebærer, at det
fremlagte projektforslag ikke realiseres, og
de eksisterende møller drives videre i deres
forventede restlevetid, vil de beregnede
potentielle reduktioner i udledningen af
drivhusgassen CO2 og de luftforurenende stoffer
SO2 og NOX udeblive, og dermed også det
positive bidrag til opbremsning af drivhuseffekten
og forbedring af menneskers sundhed. Samtidig
vil den vurderede forøgede påvirkning af
områdets naturinteresser udeblive.

I forbindelse med vindmøllernes tilslutning
til elforsyningsnettet etableres der et
nettilslutningsanlæg bestående af en 150 kV
station, en 150/33 kV station (på én af 3 mulige
placeringer) samt et 150 kV kabeltracé (se kort
s. 137 og nærmere beskrivelser i afsnit 2.4).
Transformerstationerne anlægges i det åbne
agerland, og vil ikke direkte påvirke beskyttede
naturtyper eller truede arter. Anlægsarbejdet
i forbindelse med stationerne kan eventuelt
medføre mindre behov for midlertidige
grundvandssænkninger i områder med høj
grundvandvandsstand, men det er almindeligvis
ikke et stort problem. Der forventes derfor ingen
væsentlige påvirkninger, som følge af eventuelle
grundvandssænkninger, af de §3-naturområder
som primært findes nær 150 kV-stationen, der
etableres ved Aarsvej, se kort s. 137.
Ønsket om at undgå beplantning omkring 150/33
kV stationen er forståeligt ud fra et landskabeligt
perspektiv, men rummer konflikter i forhold
til forstyrrelser af rastefugle og prædation.
Tilstedeværelse af grønne hegn omkring stationen
kan medføre en større undvigeafstand for
rastende fugle, som hjejler, gæs og svaner, end
hvis den står uden beplantning. Grønne hegn vil
også kunne give udsigtsposter og ynglepladser
for krager og skader, som kan få negativ effekt på
blandt andet yngleforekomsterne af viber.
Den endelige placering af 150 kV kabeltracéet
er endnu ikke fastlagt, men der er fastlagt et
undersøgelsesbælte, inden for hvilket, der skal
findes plads til denne, se kort s. 137. Inden
for dette undersøgelsesbælte findes der 10
beskyttede §3-områder i form af en eng, tre
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moser, et overdrev og fem søer/vandhuller
samt fire beskyttede vandløb. De beskyttede
naturtyper ligger hovedsageligt i den vestlige
del af undersøgelsesbæltet mellem Aarsvej og
Mersvej uden for selve vindmølleområdet (se
kort s. 137). Placeringer af kabler bør fastlægges,
indenfor det udpegede undersøgelsesbælte,
således at de passerer så få af §3-områderne som
muligt. Det er dog muligt, uagtet linjeføringen, at
vælge anlægsmetoder som minimerer eller helt
undgår at påvirke §3-naturområder og vandløb.
Kan det ikke lade sig gøre at dreje kabler uden om
disse områder, kan kabler underskydes og således
helt undgå at påvirke de øvre jordlag som rummer
beskyttelsesinteresserne.
På strækninger med højt grundvandsspejl
tørholdes kabelgrav og muffegrav midlertidigt,
som beskrevet i kapitel 2. Der vil være tale om
helt lokale grundvandssænkninger af meget
begrænset varighed (1-2 dage), som ikke vurderes
at påvirke områdets beskyttede natur væsentligt,
ligesom truede eller særligt følsomme arter heller
ikke påvirkes af etableringen af 150 kV stationen,
150/33 kV stationen eller 150 kV kabeltracéet.

Målestok 1:35.000

dum Kanal

Placeringen af transformatorstationer, transmissionsledninger og beskyttede naturområder.

Dybva
dÅ

Kil

så

Brøndum Kanal

dÅ

Dybva

Kil

så

Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Beskyttet natur:

Eksisterende vindmøller ved Nørrekær Enge

Eng

Transmissionskorridor
Mulige placeringer, transformerstationer
Placering af koblingsstation

Hede
Mose
Overdrev
Sø
Strandeng

Beskyttede vandløb
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5.9 Samlet vurdering
Vindmølleprojektet vurderes ikke at medføre
væsentlige påvirkninger af arter eller
naturtyper på udpegningsgrundlaget for
de nærmeste EU-habitatområder eller EFfuglebeskyttelsesområder.
Af arter på habitatdirektivets bilag IV
forekommer der kun med sikkerhed odder og
flagermus indenfor projektområdet. Alle danske
flagermusarter er omfattet af bilag IV. Odderen
er typisk nataktiv, og det meste af arbejdet i
forbindelse med anlæg, drift og skrotning af
møllerne vil typisk foregå i dagtimerne, og
arbejdet vurderes derfor ikke at udgøre en
væsentlig og/eller langsigtet påvirkning af
områdets odderbestande. Forekomsten af
flagermus ved Nørrekær Enge var lav, hvilket
er forventeligt i et åbent og relativt træfrit
kulturlandskab som projektområdet. Da der
derudover ikke berøres nogen væsentlige yngle-,
raste- eller fourageringsområder, forventes
det ikke at vindmølleprojektet vil påvirke
områdets økologiske funktionalitet væsentligt
for de flagermusarter, der blev konstateret i
projektområdet. Det vurderes på den baggrund,
at områdets forekomster af flagermus ikke
vil være til hindring for gennemførelse af
vindmølleprojektet.
Etablering og drift af vindmøller og adgangsveje
kommer ikke til at påvirke §3-beskyttede
naturområder indenfor projektområdet. Fire af
vindmøllerne (nr. 9, 20, 31 og 40) planlægges
anlagt indenfor åbeskyttelseslinjen langs Dybvad
Å, hvilket vil kræve dispensation fra Aalborg
Kommune iht. naturbeskyttelseslovens § 65 stk.
2. Derudover planlægges mølle nr. 6 og 29 anlagt
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så tæt på henholdsvis Brøndum Kanal og Kilså,
og anlægget af disse to møller ikke kan undgå at
påvirke de to vandløb. For at undgå påvirkning
fra møllefundamenter og arbejdsarealer ved
disse to møller anbefales det at omlægge
vandløbene på en kortere strækning nær
møllerne. Hvis disse omlægninger gennemføres,
vil vandløbene ikke yderligere påvirkes af
vindmøllerne, hverken under etablering, drift eller
nedtagning. Omlægning af vandløbene vil kræve
dispensation fra Vesthimmerlands Kommune efter
naturbeskyttelseslovens § 3, en reguleringssag
efter vandløbsloven samt VVM-anmeldelse.
Dyr og planters muligheder for at benytte den
økologiske forbindelse langs Dybvad Å til deres
spredning gennem landskabet vil ikke blive
forhindret på grund af vindmølleprojektet, da den
økologiske forbindelse primært ser ud til at blive
benyttet af mindre dyrearter og planter.
De registrerede ynglefugle indenfor
projektområdet var alle mere eller mindre
almindeligt forekommende arter, og blandt disse
vurderes især vibe og sanglærke at være i risiko
for at kollidere med vindmøllerne. Det kan således
ikke udelukkes, at vindmøllerne kan have en
effekt på den lokale vibe- og sanglærkebestand.
Rastefuglene i området vil kortvarigt kunne
blive påvirket af forstyrrelserne i forbindelse
med anlægs- og demonteringsarbejdet, men
dette vurderes ikke at få væsentlige langsigtede
konsekvenser for områdets rastefugle.
Udvidelsen af vindmølleparken ved Nørrekær
Enge med op til 40 nye møller vil medføre en

betydelig stigning i områdets totale rotorareal, og
dermed en forventelig højere kollisionsrisiko for
områdets rastefugle. Svaner, gæs og hjejle var de
hyppigst forekomne rastefugle i projektområdet,
og alle tre artsgrupper forventes at være gode til
at undgå kollisioner med vindmøller. Derudover
forekom de i relativt lave antal ved Nørrekær
Enge sammenlignet med deres forekomster
i de nærliggende fuglebeskyttelsesområder.
Den øgede kollisionsrisiko som følge af det
øgede rotorareal vurderes derfor ikke at få
væsentlige negative effekter på populationerne
af udpegningsarterne i de nærliggende
fuglebeskyttelsesområder.
Udvidelsen af vindmølleparken med op til 40
nye møller kan medføre, at arter som svaner,
gæs og hjejler bliver fortrængt fra egnede
fourageringsområder. Som nævnt ovenfor, er
mængden af svaner, gæs og hjejler som benytter
området til fouragering relativt lille i forhold
til disse arters antal i de nærliggende EFfuglebeskyttelsesområder. Forstyrrelseseffekterne
på de lokale rastefugle vurderes derfor ikke
at komme til at påvirke udpegningsarternes
bevaringsstatus i Fuglebeskyttelsesområderne.
Etablering af en 150 kV station, en 150/33
kV station samt et 150 kV kabeltracé for
vindmøllernes tilslutning til elforsyningsnettet
vurderes ikke at påvirke områdets beskyttede
§3-områder og vandløb væsentligt, da det er
muligt at etablere nettilslutningsanlæg således, at
påvirkninger af disse minimeres eller helt undgås.
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Påvirkning af natur
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6. Miljø og forurening
6.1 Luftforurening og klima

6.2 Ressourcer og affald

6.3 Grundvandsinteresser

Vind er en vedvarende energikilde, og udnyttelsen
af vindenergi til produktion af elektricitet er
forbundet med betydelige miljømæssige fordele.

Livscyklusanalyser af vindmøller viser, at
energibalancen ved vindkraft er særdeles god.
En moderne stor vindmølle vil i løbet af 3-6
måneder normalt have produceret den mængde
energi der forbruges ved dens fremstilling,
opstilling, drift og bortskaffelse (Energistyrelsen).
Forholdet mellem energiforbrug og –produktion
vil med udgangspunkt i en ’tilbagebetalingstid’
på 6 måneder og en levetid på 20 år være 1:40.
Livscyklusanalyser af miljøbelastningen fra dansk
el og fjernvarme viser, at vindkraften, udover at
være den reneste af de danske energiteknologier,
også har det laveste energiforbrug pr. produceret
kWh (Ref. /6.2/).

Hele vindmølleområdet er beliggende i et område
med såkaldt begrænsede drikkevandsinteresser,
der er betegnelsen for områder med lavest
prioritet for drikkevand. De nærmeste områder
med (alm.) drikkevandsinteresser ligger mod
sydøst, på den anden side af Vårvej samt mod
sydvest, omkring Næsborg og Tolstrup, begge på
god afstand af de nærmeste vindmøller.

Elektricitet produceret på kraft- og
kraftvarmeværker ved afbrænding af fossile
brændsler som kul, olie og naturgas medfører
udledning af drivhusgassen CO2, der er
medvirkende til den globale opvarmning, og
luftforurenende stoffer som SO2 og NOX, der kan
føre til forsuring og eutrofiering af naturen og
have sundhedsskadelige effekter for mennesker.
Produktion af elektricitet med vindmøller er fri for
sådanne udledninger, og kan derfor ved erstatning
af fossile energikilder spare miljø og mennesker
for en række negative påvirkninger.
Miljørapport 2011-16 fra Energinet.dk angiver
at 41 % af produktionen af el i Vestdanmark i
2015 skete ved ikke-vedvarende energikilder,
hvoraf størstedelen var ved afbrænding af kul
(Ref. /6.1/). Det fremgår samtidig at termisk elproduktion i 2015 udledte 786 g CO2, 0,16 g SO2,
0,66 g NOX for hver produceret kWh el.
Med baggrund i disse tal, og projektets
forventede produktion gennem en 20-årig
levetid, kan det beregnes, hvor store udledninger
projektforslaget potentielt vil kunne spare miljøet
for, se tabel side 141.
Blandt andet på grund af usikkerheden forbundet
med fremskrivningen af projektets levetid, skal
mængderne ses som størrelsesordener, snarere
end eksakte tal.
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Forbruget af ressourcer til et vindmølleanlæg
er beskedent. Udover stål og glasfiber
som de væsentligste materialer i selve
møllekonstruktionen, består anlægget primært af
sand og grus til veje og fundamenter, samt beton
og jern til armering. Med undtagelse af glasfiberen
vil langt størstedelen af de øvrige materialer
i forskelligt omfang kunne genanvendes efter
afviklingen af anlægget. Efter idriftsættelse vil
alt overskydende materiale og udstyr, der ikke
er nødvendigt for vindmøllernes eller det øvrige
anlægs drift, blive ryddet og fjernet. Affald fjernes
og bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.
Se afsnit 2.5 for mere omkring genanvendelse af
materialer efter endt levetid.

Etableringen af en ny transformerstation,
samt en del af kabelforbindelserne til og fra
stationen vil ligge i et område med almindelige
drikkevandsinteresser.
Der er desuden enkelte indvindingsboringer i
området. Midlertidig oppumpning af grundvand,
der foregår mindre end 300 meter fra en
indvindingsboring/brønd, hvorfra der indvindes
mere end 3.000 m3 pr. år kræver forudgående
tilladelse fra kommunen.
Vindmølleanlæggets betydning for grund- og
drikkevand
Det vurderes ikke, at driften af vindmøllerne
vil udgøre nogen forureningstrussel i forhold
til drikkevandsinteresserne i området, dels på
grund af afstanden fra de påtænkte møller til
indvindingsboringerne, og dels på grund af den
minimale risiko for forurening forbundet med
aktiviteten.
Forureningsrisikoen består primært i spild af
smøre- og hydraulikolie fra møllerne, og tab af
olie eller brændstof fra køretøjer. Der er systemer
til opsamling af olie inde i møllerne, og omfanget
af sandsynlige spild fra køretøjerne er lille, og vil
hurtigt kunne opdages og bortgraves.

Påvirkning af klima og miljø
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Beregnede årligt og totalt sparede emissioner for projektforslaget,
med udgangspunkt i energistatistik fra Energinet.dk (forventet
levetid 20 år). Agivet i tons.
Energinet.dk: Metode‐ og Datagrundlaget for Miljørapport
2011‐2016

Særligt for en løsning med fundamenter af
betondæk (se mere om fundamenter i afsnit
2.2) er det sandsynligt at man vil støde på
vand under anlægsfasen, som skal pumpes
bort fra anlægsgraven under arbejdet. Forud
for påbegyndelsen af anlægsarbejderne vil der
skulle gennemføres geotekniske undersøgelser,
som kan give et mere præcist billede af de
konkrete jordbundsforhold i anlægsområdet. I den
forbindelse vil der blandt andet blive gennemført
prøveboringer omkring hver vindmølle, som kan
give et overblik over det konkrete anlægsarbejde,
der skal gennemføres for at etablere fundamenter,
og dermed vil de også bidrage med viden om de
forholdsregler, der kan være nødvendige i forhold
til beskyttelse af grundvandet.
Kommunerne skal anmodes om og give tilladelse
til en midlertidig grundvandssænkning, såfremt de
samlede vandmængder overstiger 100.000 m3 jf.
Vandforsyningsloven. På baggrund af erfaringerne
ved etablering af de 13 eksisterende vindmøller
ved Nørrekær Enge, vurderes det som sandsynligt,
at der skal anmodes om tilladelse til dette. I
forbindelse med denne kan der stilles særlige
forholdsregler for grundvandssænkninger.
Okker
På baggrund af erfaringerne fra anlæg af de
13 eksisterende vindmøller i området må det
påregnes, at der kan være risiko for okker
i grundvandet. Dette skal udfældes til et
acceptabelt niveau før udledning til grøfter og
vandløb i området, og udledningen kræver en
særskilt tilladelse jf. Miljøbeskyttelsesloven.
Det anbefales at etablere et program til
kontrolmålinger, herunder udarbejdelse af en

driftsjournal for hver grundvandssænkning.
Driftsjournalen bør indeholde oplysninger
om start og slut for grundvandssænkning
(pumpning), resultater af feltanalyser (ferrojern
koncentration ved start på pumpningen efter
eventuelle opsatte renseforanstaltninger og
efterfølgende kontrolmålinger), visuel inspektion
af udløbsarrangement (erosion og farve), udledte
vandmængder samt registrerede målinger af
jernindhold og pH.

Sparede emissioner

Såfremt det under anlægsfasen sikres, at der
ikke sker direkte udledning af grundvand med
for højt indhold af skadelige stoffer, herunder
okker, til vandløb, vurderes projektet ikke at
være til fare for grund- eller overfladevand. Evt.
påvirkning af beskyttede naturarealer som følge af
grundvandssænkning er beskrevet i kap. 5.

SWT 130

Pr. år

Levetid

CO2

356000 t

7,12 mio t

32,3 t

646 t

NOX

83,1 t

1662 t

CO2

333000 t

6,66 mio t

30,2 t

604 t

NOX

77,7 t

1554 t

CO2

358000 t

7,16 mio t

32,4 t

648 t

NOX

83,5 t

1670 t

CO2

309000 t

6,18 mio t

28 t

560 t

Nettilslutningsanlæggenes betydning for grundvand
Hovedparten af kabelanlægget befinder
sig i områder uden grundvandsinteresser.
Transformatorstation samt dele af de vestligste
kabelforbindelser til og fra denne ligger dog i
område med drikkevandsinteresser. Det vil sige, at
der ikke er direkte indvindingsoplande berørt.

NOX

72,1 t

1442 t

CO2

323000 t

6,46 mio t

29,3 t

586 t

NOX

75,4 t

1508 t

CO2

257000 t

5,14 mio t

Der vil i anlægsfasen være en risiko for uheld
som kan medføre spild af olie og drivmidler
fra entrepenørmateriel. Sådanne uheld vil dog
hurtigt kunne håndteres og afgravning af jord og
håndtering dette kan sikre mod nedtrængning
til grundvandsmagasin. Risikoen vurderes
dog lav og vil ikke adskille sig væsentligt fra
risikoen i forbindelse med almindelig markdrift.
Kablerne er alle XLPE-kabler, som er lavet af
faste materialer som plast og metaller og ikke

SO2

23,3 t

466 t

NOX

59,9 t

1198 t

CO2

331000 t

6,62 mio t

30,1 t

602 t

NOX

77,4 t

1548 t

Hovedforslag
SO2

V117
SO2

SO2

34-møller scenarie
SO2

36-møller scenarie
SO2

28-møller scenarie

37-møller scenarie
SO2

Beregnede besparelser er baseret på tal fra Metode‐ og
Datagrundlaget for Miljørapport 2011‐2016 (Energinet.dk):
CO2: 772 g pr kWh, SO2: 0,07 g pr kWh, NOX: 0,18 g pr kWh
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6.4 Samlet vurdering
f.eks. med olie-isolerede kabler med brug af
flydende materialer. Der er derfor ingen risiko
for grundvandsinteresser forbundet med kabler i
driftsfasen.
Ved de nye 150 kV og 150/33 kV stationer
kan der være risiko for afvaskning af
overfladebehandling på master og lignende.
Særligt zink kan afvaskes og medføre øgede
koncentrationer, som for overfladevand kan
være nær grænseværdiniveau. Zinken bindes
i betydeligt omfang i jordbunden hvor den
ophobes, men ventes i begrænset omfang nedsive
til grundvandet. Det er ikke muligt af kvantificere
afvaskningen fra de nye transformerstationer,
men i lyset af at arealerne ikke længere vil skulle
dyrkes, er det sandsynligt at ophøret af brugen
af svinegylle på arealet med deraf følgende zinkbelastning helt eller delvist kan kompensere for
zink-belastning fra stationerne.
Alt i alt vurderes transformerstationer og
kabler ikke at rumme væsentlige miljømæssige
påvirkninger af grundvandsinteresser.

Vind er en vedvarende energikilde, og udnyttelse
af vindenergi indebærer betydelige miljømæssige
fordele sammenlignet med produktion af
elektricitet ved afbrænding af fossile brændsler
som kul, olie og gas.
Ved at erstatte elproduktion ved fossile
brændsler med vindenergi spares miljøet for
store udledninger af drivhusgassen CO2, der er
medvirkende til den globale opvarmning, samt
udledninger af luftforurenende stoffer som SO2
og NOX. Det kan beregnes, at projektforslaget
med 40 nye vindmøller i hele dets levetid kan
spare miljøet for udledning af i størrelsesordenen
ca. 7,25 mio. tons CO2, ca. 1.480 tons SO2 og ca.
6.100 tons NOX.
For det alternative 34 møller-scenarie vil
mængden af sparede udledninger være mindre
som følge af den reducerede produktion.
Sammenholdt med de 40 vindmøller i
hovedforslaget vil 34 møller-scenariet mindske
mængden af sparede emissioner med ca. 950.000
tons CO2, ca. 200 tons SO2 og ca. 800 tons NOX,
hvilket må betragtes som et betydeligt tab. Også
for det alternative 36 møller-scenarie vil mængden
af sparede emissioner mindskes betydeligt med
ca. 660.000 tons CO2, ca. 140 tons SO2 og ca.
600 tons NOX,
Livscyklusanalyser af vindmøller viser, at
energibalancen ved vindkraft er særdeles god.
En moderne vindmølle vil i løbet af 3-6 måneder
normalt have produceret den mængde energi
der forbruges ved fremstilling, opstilling, drift og
bortskaffelse af møllen. Forbruget af ressourcer
til et vindmølleanlæg er beskedent. Udover stål
og glasfiber som de væsentligste materialer i
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selve møllekonstruktionen, består det primært
af sand og grus til veje og fundamenter, samt
beton og jern til armering. Langt størstedelen af
materialerne, glasfiber undtaget, vil i et eller andet
omfang kunne genanvendes efter afviklingen af
anlægget.
Samlet vurderes det ikke, at etablering og drift af
vindmøllerne vil udgøre nogen forureningstrussel
i forhold til drikkevandsinteresserne i området,
dels på grund af afstanden fra de påtænkte møller
til indvindingsboringerne og dels på grund af den
minimale risiko for forurening forbundet med
aktiviteten. Nettilslutningsanlæggene vurderes
ligeledes ikke at rumme væsentlige miljømæssige
påvirkninger af grundvandsinteresser.
0-alternativ
Ved 0-alternativet, dvs. at projektforslaget
ikke gennemføres, vil de ovenfor beskrevne
påvirkninger bortfalde. 0-alternativet indebærer,
at der fortsat vil være ældre eksisterende
vindmøller i drift i områderne vest for
vindmølleområdet. Disse vil i sig selv medføre
en begrænset positiv indvirkning på den
fortsatte reduktion af emissioner, som dog må
anses for helt ubetydelig sammenlignet med
projektforslaget.

Drikkevandsinteresser omkring mølleområdet
Miljørapport
for Vindmøller ved Nørrekær Enge II
Målestok 1:150.000

4,5 km

10 km

Påvirkning af klima og miljø

4,5 km

10 km

Nye vindmøller ved Nørrekær Enge
Eksisterende vindmøller ved Nørrekær Enge
Zonegrænser (4,5 / 10 km)
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
Områder med drikkevandsinteresser
Nitratfølsomme indvindingsoplande
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7. Sundhed
7.1 Reduktioner af emissioner
Opstillingen af nye vindmøller ved Nørrekær
Enge kan have betydning i forhold til menneskers
sundhed, både i positiv og negativ forstand.
I det følgende belyses dels projektforslagets
positive effekter i form af reduktionen af
skadelige partikler, og dels belyses potentielle
sundhedsmæssige belastninger, som særligt
vedrører støj- og skyggekastpåvirkninger hos
naboer til mølleområdet.

Som det fremgår af kapitel 6, vil produktionen
af vedvarende energi fra det nye mølleanlæg
bidrage til en reduktion i udledningen af CO2 og
andre skadelige partikler som SO2 og NOX – i det
omfang el fra vindkraft erstatter el fra fx kulfyrede
kraftværker. Luftforurening fra SO2, NOX og andre
skadelige partikler, som for eksempel flyveaske,
har lokal og regional skadevirkning for mennesker,
dyr og afgrøder. Opstillingen af vindmøller vil
derfor indirekte være til gavn for folkesundheden.
Man kan til dels sætte tal på sammenhængen
mellem sundhed og udledningen af skadelige
partikler. På mennesker kan sundhedsskaderne
som følge af luftforurening udgøre betydelige
økonomiske belastninger, og disse omkostninger
betaler den enkelte borger enten direkte som
personlige udgifter eller indirekte over skatten til
dækning af øgede udgifter til sundhedssektoren,
hospitaler, invalidepension mm.
Der er tidligere gennemført undersøgelser af
de samfundsøkonomiske omkostninger ved at
fortsætte med brug af fossile brændstoffer frem
for vedvarende energikilder som for eksempel
vindmøller. Det drejer sig om omkostninger
forbundet med eksempelvis drivhuseffekt (tørke,
oversvømmelser og stormskader), syreregn, smog,
arbejds- og sundhedsskader.
EU har tidligere (2001) gennemført undersøgelser
af de såkaldte 'eksterne omkostninger'
(omkostninger der ikke betales over elregningen),
som er forbundet med elproduktion fra
forskellige energiformer i de enkelte lande. I
forskningsprojektet ExternE – Externalities of
Energy er de eksterne udgifter i Danmark for
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elektricitet produceret på kulkraft beregnet til
30-52 øre pr. kWh. For vindkraft er de tilsvarende
udgifter beregnet til blot 0,75 øre pr. kWh (Ref
/7.1/).
DMU, Danmarks Miljøundersøgelser, har
ligeledes gennemført undersøgelser af, hvor
meget påvirkning af sundheden som følge af
kraftværkernes luftforurening koster (2004). DMU
har her prissat sygdomsvirkningen for et moderne
kulkraftværk i Danmark (med Fynsværket som
model) til 17 øre per kWh. (Ref. /7.2/) – uden
hensyntagen til tungmetallers evt. skadevirkning.
Vindenergi kan altså spare samfundet for store
udgifter til sundhed og miljø. De nye vindmøller
ved Nørrekær Enge II vil være det hidtil største
vedvarende energiprojekt på land i Danmark og
udgøre et betydeligt bidrag. Det vil overordnet
have positiv betydning for det enkelte menneskes
sundhed i form af mindre sygdom og et bedre
omgivende miljø

Sundhed
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7.2 Støj og skyggekast ved naboer
Vindmøller i drift udsender lyde, som for
moderne vindmølletyper først og fremmest
genereres af møllevingernes bevægelse gennem
luften. Det afhænger af lytteren om lyden
opfattes som generende støj eller ej; blandt
andre Miljøstyrelsen tager her udgangspunkt
i at betragte støj som uønsket lyd. Støj kan
potentielt have sundhedsskadelige virkninger på
mennesker og kan ved længere tids påvirkning
føre til egentlige helbredsproblemer. Særligt
trafikstøj er et velkendt og udbredt fænomen,
som ifølge WHO kan medføre gener som
kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær,
stress, forhøjet blodtryk, forøget risiko for
hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger (Ref.
/7.3/).
Påvirkninger over 65 dB(A) anses for et kritisk
niveau, og i Danmark er der faste eller vejledende
grænser for, hvor meget støj, der må være
fra industri, trafik og andre tekniske anlæg. I
eksempelvis villakvarterer varierer den vejledende
grænseværdi for støj fra virksomheder målt
udendørs fra 35 dB(A) til 45 dB(A) over ugen og
over døgnet. Grænsen er lavest om natten, da
man er mere følsom overfor lyd, når man skal
sove. Natnedsættelsen gælder ikke for vindmøller,
da deres produktion ikke kan følge en bestemt
døgnrytme. Støjgrænserne for andre typer støj
kan være væsentligt højere end for virksomheder;
eksempelvis er de vejledende grænseværdier for
vej- og togstøj i boligområder på henholdsvis 58
og 64 dB(A).

Støj
Sammenhængen mellem sundhed og støj fra
vindmøller
Støjkravet for vindmøller på maksimalt 44 dB(A)
ved 8 m/s og 42 dB(A) ved 6 m/s ved naboboliger
i åbent land er en bindende (ikke vejledende)
grænse, som ikke må overskrides. Støjniveauet
svarer til lidt mindre end sagte tale udendørs. Med
en vindhastighed over 8 m/s vil baggrundsstøjen
Den støj det kommer fra møllen
stammer fra lyden af vingen der
fra vindens susen i bevoksning og bebyggelse
passere forbi m
almindeligvis overgå støjen fra møllerne.
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En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen (2011)
påpeger, at støj fra vindmøller for nogle kan
medføre søvnforstyrrelser og symptomer på
stress, og at der sker en brat stigning i andelen af
søvnforstyrrelser hvis støjniveauet er lige over de
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Mennesker reagerer ganske forskelligt på
støjniveauer, og der er ikke tvivl om, at nogle
mennesker vil opleve støjen fra vindmøller som
generende, selv om den er på niveau med eller
lavere end de gældende støjgrænser. Andre vil
ikke opleve nogen egentlig gene. Man opererer i
denne sammenhæng med såkaldte ’tålegrænser’,
dvs. at den enkelte borger må acceptere en
rimelig mængde støj under hensyn til den
fælles samfundsmæssige interesse og udvikling.
Miljøstyrelsens grænseværdier er således fastlagt
på baggrund af, hvad der er miljømæssigt og
sundhedsmæssigt acceptabelt. Undersøgelser fra
Sverige og Holland har vist, at omkring 11,5 %
af beboerne vil opleve et støjniveau på 44 dB(A)
(8 m/s), som er støjgrænsen i det åbne land, som
stærkt generende. Omkring 4 % af beboerne vil
opleve et støjniveau på 39 dB(A) (8 m/s), svarende
til støjgrænsen for støjfølsomme områder, som
stærkt generende (Ref. /7.4/).
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gældende grænser. Undersøgelsen finder derimod
ikke, at der kan påvises direkte sammenhænge
mellem lidelser som fx stress, kroniske lidelser,
diabetes, højt blodtryk og hjertekar-sygdomme.
Overordnet karakteriseres vindmøller som
en støjkilde, der ”… ikke adskiller sig væsentligt
fra så mange andre støjkilder i vores dagligdag.
Lydtrykniveauerne er i den lave ende, set i forhold
til de lydpåvirkninger vi normalt udsættes for, og det
gælder også lavfrekvent støj.” (Ref. /7.5/).
Igangværende undersøgelser af sammenhængen
mellem støj og sundhed
Støjs påvirkning af helbredet er fortsat genstand
for nye studier og undersøgelser. I øjeblikket er
blandt andre Kræftens Bekæmpelse, i samarbejde
med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse,
i gang med en større undersøgelse om en
evt. sammenhæng mellem vindmøllestøj og
hjertekarsygdomme. Undersøgelsen er under
færdiggørelse, og forventes tilgængelig i 2017
(Ref. /7.6/).
En lignende undersøgelse fra Canada, under det
canadiske sundhedsministerium, er offentliggjort
i 2015. Undersøgelsens resultater peger på,
at der ikke er nogen sammenhæng mellem
vindmøllestøj og de undersøgte personers
målte eller selvrapporterede helbred. Dog
viser undersøgelsen en sammenhæng mellem
stigende irritation hos personer, som udsættes for
vindmøllestøj og andre effekter såsom skyggekast
og blink fra advarselslys på vindmøllerne, når
disse påvirkninger øges (Ref. /7.7/).
Ingen af de hidtidige eller igangværende
undersøgelser på området giver efter
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Miljøstyrelsens vurdering belæg for at ændre de
gældende støjgrænser for vindmøller, som senest
er reviderede med en ny Støjbekendtgørelse
i 2015. Bekendtgørelsens bestemmelser om
beregningsmetoder er på flere punkter udtryk for
en såkaldt’ værste tilfælde situation’; det gælder
især forudsætningen om, at vindhastigheden
er 8 m/s (hvor vindmøllen i teorien larmer
mest), og at der er medvind fra vindmøllen hen
imod beregningspunktet (så støjen ’bæres’ fra
vindmøllen frem mod beregningspunkt) – forhold,
som i praksis kun optræder i en mindre del af
tiden. Med den seneste bekendtgørelse har
Miljøstyrelsen samtidig indført grænseværdier
for lavfrekvent støj fra vindmøller, som sikrer, at
denne type støj, ligesom den ’almindelige’ hørbare
støj, ikke overstiger et acceptabelt niveau for de
omkringboende.
Ved en gennemførelse af projektforslaget
forudsættes det, at støjkravene, herunder også
støjkravene ift. lavfrekvent støj, er opfyldt hos
alle omkringliggende naboer. Der er i afsnit 3.2
nærmere redegjort for forhold omkring støj og
lavfrekvent støj fra vindmøller samt de beregnede
støjniveauer ved naboer.
Skyggekast ved naboer
Ligesom støjen kan skyggekast fra vindmøller
virke stressende og have betydning i forhold
til helbredet. Skyggekast, som bevæger sig
henover de omkringliggende terræner, og i nogle
tilfælde gennem vinduer til beboelsesrum, kan
skabe uro og stresse beboerne. I modsætning
til støjpåvirkninger forekommer skyggekast
fra vindmøller dog kun i meget begrænsede
tidsrum; desuden findes der effektive redskaber

til etablering af afværgeforanstaltninger, som kan
reducere generne.
Der er i afsnit 3.3 redegjort nærmere for
skyggekast ved naboerne til vindmøllerne. Af
beregningerne fremgår det, at der ved op til 3
naboer kan være tale om skyggekastniveauer
højere end kommuneplanens retningslinjer om
maksimalt 10 timers reelt årligt skyggekast.
Det kan derfor være nødvendigt at gennemføre
afværgeforanstaltninger for at reducere
skyggekastpåvirkninger ved de pågældende
naboer.
Møllerne kan leveres med komponenter, som
gør det muligt at foretage et såkaldt skyggestop,
dvs. at stoppe driften i de kritiske tidspunkter
for skyggekastet, og herved reducere generne
til et niveau som ligger indenfor de anbefalede
grænseværdier. Standsning af møllerne i de
kritiske perioder for skyggekastet vil give et
ubetydeligt produktionstab. Beregningerne af
skyggekast kan ikke dokumenteres yderligere, idet
retningslinjen er baseret på et statistisk ’normalår’,
som ikke lader sig efterprøve ved fysiske målinger
på stedet.

Sundhed
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7.3 Samlet vurdering
I det omfang el fra vindkraft erstatter el fra
specielt kulfyrede kraftværker, vil produktionen
af vedvarende energi fra det nye mølleanlæg
bidrage til en reduktion i udledningen af CO2 og
andre skadelige partikler som SO2 og NOX. Særligt
luftforurening fra SO2, NOX og andre skadelige
partikler som for eksempel flyveaske har lokal
og regional skadevirkning for mennesker, dyr og
afgrøder. Vindenergi kan altså spare samfundet
for store udgifter til sundhed og miljø, og det nye
mølleanlæg ved Nørrekær Enge II vil her udgøre et
betydeligt bidrag. Det vil overordnet have positiv
betydning for det enkelte menneskes sundhed i
form af mindre sygdom og et bedre omgivende
miljø.
Vindmøller i drift udsender lyde, som for moderne
vindmølletyper først og fremmest genereres
af møllevingernes bevægelse gennem luften.
Støj kan potentielt have sundhedsskadelige
virkninger på mennesker og kan ved længere tids
påvirkning føre til egentlige helbredsproblemer.
Derfor er der i Danmark faste eller vejledende
grænseværdier for, hvor meget støj, der må
være fra industri, trafik og andre tekniske anlæg.
Støjkravene for vindmøller er en bindende (ikke
vejledende) grænse, som ikke må overskrides,
og støjniveauet svarer til lidt mindre end sagte
tale udendørs. Mennesker reagerer ganske
forskelligt på støjniveauer, og der er ikke tvivl
om, at nogle mennesker vil opleve støjen fra
vindmøller som generende, selv om den er
på niveau med eller lavere end de gældende
støjgrænser, mens andre ikke vil opleve nogen
egentlig gene. Miljøstyrelsens grænseværdier er
fastlagt på baggrund af, hvad undersøgelser viser
er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt.

Ingen af de hidtidige eller igangværende
undersøgelser på området giver efter
Miljøstyrelsens vurdering belæg for at ændre de
gældende støjgrænser for vindmøller, som senest
er reviderede med en ny støjbekendtgørelse i
2015. Ved en gennemførelse af projektforslaget
forudsættes det, at støjkravene, herunder også
støjkrav ift. lavfrekvent støj, er opfyldt for alle
omkringliggende naboer.
Ligesom støjen kan skyggekast fra vindmøller
virke stressende og have betydning i forhold til
sundhed for de nærmeste naboer til vindmøllerne.
Der er gennemført skyggekastberegninger,
som viser, at der ved flere naboer er
overskridelser af vejledende grænseværdier
for maksimalt antal timer/år med skyggekast.
Det kan derfor være nødvendigt at gennemføre
afværgeforanstaltninger for at sikre, at
kommunernes retningslinjer for maksimalt
skyggekast ved naboer til vindmøller overholdes.
0-alternativ
Ved 0-alternativet, dvs. at projektforslaget
ikke gennemføres, vil de ovenfor beskrevne
indvirkninger på sundheden bortfalde. Det har her
særligt betydning ift. de negative påvirkninger fra
støj ved naboer, samt de positivt afledte effekter i
form af færre emissioner, som begge bortfalder.
0-alternativet indebærer, at 5 eksisterende
vindmøller i områderne vest for mølleområdet
fortsat fastholdes i drift. Det indebærer, at disse
vindmøller i sig selv vil medføre sundhedsmæssige
påvirkninger, positive og negative, i en årrække.

149

8. Andre forhold
8.1 Landbrugsarealer
Størstedelen af de berørte arealer, hvor
vindmøllerne vil blive opstillet, er omfattet af
landbrugspligt. Ved opstilling af vindmøller,
hvor der udarbejdes forslag til lokalplan, gælder
reglerne i cirkulære nr. 9174 af 19/04/2010 om
varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser
under kommune- og lokalplanlægning. Cirkulæret
foreskriver, at vindmøller skal opstilles på en
måde, så de er til mindst mulig gene for den
fortsatte landbrugsmæssige drift af arealerne. I
projektforslaget, se kort side 27, er adgangsvejene
frem til de nye vindmøller udlagt, så de typisk
enten følger eksisterende skel og veje eller
følger den korteste, lige vej mellem de enkelte
mølleplaceringer. De nye adgangsveje vil også
kunne bruges som adgang til de omkringliggende
marker og udover det begrænsede areal, de
optager, vurderes de ikke at ligge i vejen for den
almindelige markdrift.
Hvis arealerne til fundamenter og arbejdspladser
udstykkes, kræver dette en ophævelse af
landbrugspligten for disse arealer, hvorimod
møllerne kan opstilles på baggrund af en
leje-/brugsaftale og uden ophævelse af
landbrugspligten. Etablering og ret til brug af
adgangsveje kan fastlægges ved en tinglysning.
Der er redegjort for disse forhold i det tilhørende
lokalplanforslag, som også skal forelægges
NaturErhvervstyrelsen, der administrerer
landbrugsloven.
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8.2 Råstofområder
En gennemførelse af projektforslaget medfører,
at en række boliger i området nedlægges.
Det forventes, at en række ejendomme vil
blive nedrevet og arealerne retableret som
landbrugsjord. Dette vil være med til at begrænse
andelen af landbrugsjord, som udtages af drift,
ved en opstilling af nye vindmøller.

Landområderne vest for Aarsvej, herunder
det areal, hvor den nye 150 kV station ønskes
placeret, er udpeget som råstofgraveområde
i Forslag til Råstofplan 2016 for Region
Nordjylland.
Energinet.dk har indhentet information vedr.
planer for råstofindvinding hos Region Nordjylland
og indvinderen. Det er oplyst, at stationens
planlagte placering er udenfor det aktuelle
råstofindvindingsområde.

Andre forhold
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8.3 Lufttrafik

8.4 Radio- og telekæder

8.5 Materielle goder

Af hensyn til sikkerheden for lufttrafik, skal
vindmøller med en totalhøjde på 100-150 meter
lysafmærkes.

Vindmøller må ikke opstilles, så de forstyrrer
overordnede radiokæder og telefonforbindelser.
Normalt skal der friholdes en afstand på 200
meter på hver side af sigtelinjen for at sikre gode
sendeforhold.

Værditabsordning
Lovgivningen på området for vedvarende energi
indeholder, blandt flere andre nye tiltag, en
værditabsordning ved opstilling af nye vindmøller
på land. Værditabsordningen er i princippet
uafhængig af den øvrige planlægning for
mølleprojektet ved Nørrekær Enge II og varetages
ikke af Veshimmerlands og Aalborg Kommune,
men af Energinet.dk, på vegne af Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet.

[Afventer tilbagemelding fra Trafikstyrelsen. Må
forvente krav om både faste røde, lavintensive lys
(på alle møller) samt middel- og/eller højintensive
lys på enkelte udvalgte. Hertil kommer evt.
installation af radarsystem. Der tilføjes en
beskrivelse om Trafikstyrelsens konkrete
(tekniske) krav til belysning, når disse er kendte.

Der er rettet henvendelse til samtlige
teleoperatører, der kan have interesser i området:
Global Connect, TDC, Telenor, Telia, Teracom, 3
samt 3. parter ved Energinet.dk, og ingen har haft
bemærkninger til projektforslaget.

Med ordningen er mølleprojektets bygherre
forpligtet til at betale værditab til ejerne af
de omgivende ejendomme, som skønnes
at miste værdi som følge af opstillingen af
de nye vindmøller. Vurderingen sker af en
taksationsmyndighed under administration af
Energinet.dk. Taksationsmyndigheden, som
består af uvildige fagfolk og jurister, fastlægger
størrelsen af et evt. beløb, som bygherren er
forpligtet til at udbetale ved en gennemførelse af
projektet.
Der er ingen begrænsninger for, hvilke
ejendomme, eller på hvor lang afstand af
mølleprojektet, man kan gøre krav på erstatning i
forbindelse med værditab. Som udgangspunkt vil
alle naboer indenfor 6 gange møllernes totalhøjde,
svarende til 900 meter i dette projektforslag,
dog have krav på en gratis sagsbehandling ved
taksationsmyndighederne, hvorimod alle øvrige
ejendomme hver skal betale en sagsafgift.
Bygherren har pligt til at afholde et offentligt
møde, hvor der redegøres for mølleprojektets
betydning for de omkringliggende ejendomme.
Mødet skal som udgangspunkt afholdes i
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lokalplanens og kommuneplantillæggets
høringsperiode, og inden 4 uger før høringsfristen
udløber, dvs. mens denne miljørapport er i
offentlig høring.

vindmøller, og som kan yde tilskud til det lokale
foreningsliv og kulturelle eller informative
aktiviteter. Fonden kan også yde tilskud til
anlægsarbejder som styrker de landskabelige eller
rekreative værdier i kommunen.

Lokalt medejerskab
Lov om fremme af vedvarende energi giver
lokale borgere købsret til andele i nye
vindmølleprojekter. For nye vindmøller på
land, heriblandt mølleprojektet ved Nørrekær
Enge II, er bygherren forpligtet til at udbyde
mindst 20 % af ejerskabet som andele til lokale
borgere. Alle over 18 år, som bor indenfor 4,5
km afstand af vindmølleprojektet eller har bopæl
i Vesthimmerlands og Aalborg Kommune, har
mulighed for at købe andele. Hvis der er flere
ansøgere til køb af andele, end der er udbudte
andele, vil borgere med registreret adresse
indenfor 4,5 km af vindmølleprojektet have
forret på køb af op til 50 andele. Andele, som
ikke kan fordeles på anden vis, vil fordeles ved
lodtrækning. Andelene skal sælges til kostprisen
og skal tilbydes gennem annoncering og efter
afholdelse af et informationsmøde. Ordningen
administreres af Energinet.dk.

Ved en gennemførelse af projektforslaget
stilles således et beløb til rådighed på kr.
88.000 pr. 1 MW effekt, der opstilles, og som
via Vesthimmerlands og Aalborg Kommune
kan bruges til fremme af lokale aktiviteter og
rekreative anlæg. Vesthimmerlands og Aalborg
Kommune kan søge midlerne hos Energinet.dk,
når kommunen har valgt hvilke formål, midlerne
skal bruges til. Midlerne kan bruges som tilskud
til eksempelvis det lokale foreningsliv, kulturelle
eller informative aktiviteter eller anlægsarbejder,
som kan styrke de landskabelige eller rekreative
værdier. Med 88.000 kr. pr. MW installeret effekt,
svarer det til, at det ansøgte projekt udløser ca.
12,7 mio. kr. til disse formål.

Bygherren vil informere nærmere om muligheden
for køb af andele i projektet i forbindelse med
høringsfase og offentligt møde.
Grøn ordning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har i
forbindelse med den nye lovgivning på området
for vedvarende energi oprettet en ’grøn ordning’,
som finansieres gennem opstillingen af nye
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En ny lokal fond eller forening
Udover de ovennævnte ordninger, forventer
opstillerne (Vattenfall samt en gruppe lokale
lodsejere) ved en realisering af mølleprojektet
et årligt tilskud på 15.000 kr. pr. mølle, som
opstillerne ejer, til en fond eller forening, der skal
administreres af lokale foreninger i vindmøllernes
nærområde. Den præcise andel opstillerne ejer
vil først være kendt efter udbuddet af lokale
ejerandele, men vil for det ansøgte projekt være
på op til 600.000 kr. pr. år mølleparken er i drift.
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9. Overvågning, afværgeforanstaltninger og manglende viden
9.1 Overvågning og afværgeforanstaltninger
I dette afsnit redegøres for hvorledes
kommunerne vil overvåge de væsentlige
miljøpåvirkninger af planen. Vesthimmerland
og Aalborg Kommune har miljøtilsynet med
de vindmøller, der er placeret i hver af de
to kommuner og skal sikre, at miljøkravene
overholdes. Kommunerne er her forpligtet til
at udarbejde en plan for overvågning af, om
mølleejeren overholder miljøkravene. Heri kan
både indgå måling ved idriftssættelse og målinger
ved almindeligt tilsyn, dog højest én gang årligt.
Sikkerhed for befolkningen
Vindmøllens drift overvåges elektronisk af
operatøren for hurtigt at kunne gribe ind
ved tekniske problemer. Vindmøllen har et
indbygget styre- og overvågningsprogram, som
registrerer alle fejl og om fornødent stopper
møllen. Forandringer i vindmøllens støjniveau
og udseende vil sammen med andre uønskede
miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid
være en konsekvens af tekniske problemer i
møllen, se i øvrigt afsnit 2.8.
I henhold til bekendtgørelsen om teknisk
certificeringsordning for vindmøller er mølleejeren
forpligtet til at indberette udført service til
Energinet.dk, og ved større skader og skader af
sikkerhedsmæssig betydning har mølleejeren
pligt til at indsende oplysninger herom til
Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for
Vindmøller.
Tilsyn med arbejdsmiljø og -sikkerhed ved
opstilling af vindmøllerne og ved efterfølgende
serviceeftersyn og reparation varetages af
Arbejdstilsynet.
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Støj
Det er Vesthimmerland og Aalborg Kommune,
som med miljøtilsynet skal sikre, at støjkravene til
vindmøller, som fastsat i bekendtgørelse om støj
fra vindmøller samt i VVM-tilladelsen, overholdes.
Opfølgende kontrolmålinger/beregninger
af støjen fra de nye vindmøller i forbindelse
med indsætning i almindelig drift kan være et
godt supplement til de allerede gennemførte
beregninger. Dels kan kildestøjen fra den
enkelte mølletype ændre sig som led i
møllefabrikanternes løbende udvikling, i perioden
fra godkendelse til opstilling, og dels kan der være
(små) produktionsmæssige afvigelser fra mølle
til mølle. Støjbekendtgørelsen indeholder nøje
beskrivelser af, hvordan sådanne kontrolmålinger/
beregninger skal udføres. Vesthimmerland og
Aalborg Kommuner vil stille krav om, at der
udføres kontrollerende støjmålinger indenfor et
halvt år efter opstilling af vindmøllerne.
Klager fra naboer over støjen fra vindmøller i
almindelig drift kan medføre, at kommunens
miljøtilsyn kan pålægge ejeren af vindmøllen
at få foretaget en støjmåling, hvis miljøtilsynet
vurderer, at der er hold i klagen. Hvis kommunen
vurderer, at støjbelastningen er for stor, kan
ejeren pålægges at dæmpe støjen eller stoppe
møllerne, hvis kravene i Støjbekendtgørelsen eller
VVM-tilladelsen ikke er overholdt.

Hvis det efterfølgende miljøtilsyn viser, at
vindmøller mod forventning støjer mere end det
tilladte, er der – udover at standse møllerne flere mulige afværgeforanstaltninger omkring
nedsætning af kildestøj og evt. udskiftning af
møllekomponenter, som beskrevet i afsnit 3.2.
Skyggekast
Flere naboer kan påvirkes af skyggekast udover
de vejledende værdier, som beskrevet i afsnit
3.3. I VVM-tilladelsen vil der på baggrund af
skyggeberegninger blive stillet betingelser for
vindmøllernes skyggekast, således at ingen
nabobeboelser udsættes for mere end 10 timers
reelt skyggekast om året. Vesthimmerland og
Aalborg Kommuner stille krav om, at der foretages
en konkret nabospecifik skyggeundersøgelse for
de pågældende naboer, og på baggrund af denne
vil der stilles konkrete krav om miljøstop for den
eller de vindmøller, der forårsager skyggekastet.
Retablering
Ved ophør af vindmølledriften skal mølleejerne
inden 1 år fjerne vindmøllerne, herunder
fundamenter og tilhørende tekniske anlæg og
installationer. Fundamenter skal almindeligvis
fjernes i en dybde af mindst 1 meter i henhold
til miljømyndighedernes krav. Hvis ejeren af den
matrikel, hvorpå vindmøllen er opstillet, ønsker
at dele af fundamentet skal forblive liggende i
jorden, skal grundejeren søge om tilladelse hertil
efter den til enhver tid gældende miljølovgivning.
Dette medfører, at miljømyndigheden på
nedtagningstidspunktet tager stilling til, om
miljømyndigheden vil tillade at lade dele af
fundamentet blive liggende. Et eventuelt krav
om fuldstændig fjernelse af fundamentet vil blive
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9.2 Manglende viden
pålagt grundejeren. Det er således op til ejeren af
den pågældende matrikel at indgå en privatretslig
aftale med bygherren og mølleejerne om fjernelse
af vindmølle og fundament efter endt drift, for
eksempel i form af en bankgaranti.
Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket
inden ét år, kan kommunen lade arbejdet
udføre for grundejerens regning. Adgangsveje,
som udelukkende er etableret af hensyn til
vindmølledriften, og som ikke skal benyttes ved
den fortsatte landbrugsdrift i området, skal fjernes
og retableres til landbrugsjord. Nedlæggelse
af veje med betydning for offentlighedens
adgang til naturen kræver dog tilladelse fra
Vesthimmerland og/eller Aalborg Kommune i
henhold til Naturbeskyttelseslovens § 26a, og på
nedtagningstidspunktet vi kommunen tage stilling
til om vejene har opnået denne status.
Miljø og grundvand
På baggrund af den eksisterende viden om
jordbundsforhold og vandspejl i området må
det antages, at der, særligt for en løsning med
traditionelle betondæk, vil være behov for
at bortpumpe vand fra anlægsgravene under
anlægsfasen. Ved en sådan grundvandssænkning
anbefales det, at det oppumpede vand
kontrolleres for blandt andet okker for at
sikre, og at der gennemføres tilstrækkelige
afværgeforanstaltninger for at udfælde indholdet
til et acceptabelt niveau før videre lokal
udledning. Det anbefales at etablere et program
til kontrolmålinger med uddybende driftsjournaler,
som beskrevet i kapitel 6. Det samlede
overvågningsprogram bør godkendes af Aalborg
og Vesthimmerland Kommuner og følges op med

afrapportering. Der gøres i øvrigt opmærksom
på, at kommunerne skal anmodes om og give
tilladelse til en midlertidig grundvandssænkning,
såfremt de samlede vandmængder overstiger
100.000 m3 jf. Vandforsyningsloven.

Valg af møllemodel
Valget af møllemodel er ikke endeligt fastlagt med
denne Miljørapport; størrelser af møllevinger og
rotordiameter vil evt. variere indenfor rammerne
af en totalhøjde fra 149 til 150 meter, hvis det
endelige valg lander på en anden møllemodel.
Den tilhørende lokalplan opstiller betingelser for
opstillingen af vindmøllerne, som sikrer, at der
ikke vil være afvigelser af betydning – uanset valg
af mølletype.
De miljømæssige påvirkninger vurderes ikke
at være anderledes, selv om mølletype og
størrelser på vinger og tårn skulle være en smule
anderledes. En undtagelse er dog ift. beregninger
af produktions- og støjforhold, da de enkelte
møllemodeller kan opføre sig lidt forskelligt fra
hinanden. I så fald valget af møllemodel ender
med en anden end beskrevet her, skal der udføres
nye beregninger af støjbelastningen for at sikre,
at de lovgivningsmæssige krav og vejledende
værdier fortsat er overholdt. Herudover kan et
ændret harmoniforhold have visuel betydning,
hvis der opstilles en vindmølletype med en
væsentlig anden størrelse rotordiameter end
hvad, der er redegjort for i denne miljørapport.
Videre projektering
På dette stadie af planlægningen mangler fortsat
færdigprojektering af anlægsveje, arbejdsarealer
og fundamenter, og de præcise krav til opbygning
og funderingsforhold er derfor ikke kendte.
Hertil kommer valg af fundamentstype, som
ikke er afgjort. Der er i afsnit 2.3 redegjort
for de forventede miljømæssige påvirkninger
under anlægsfasen for hver af de to relevante
fundamentstyper, og ingen af de to løsninger
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vurderes at have væsentlige miljømæssige
konsekvenser.
På dette projektstadie er der endnu ikke
gennemført geotekniske undersøgelser i
anlægsområdet. Der foreligger derfor heller
ikke præcise informationer om niveauet
for grundvandsspejlet og evt. behov for
grundvandssænkninger under anlægsfasen. Der
er foreløbigt gennemført en indledende vurdering
af områdets jordbunds- og grundvandsforhold
i forhold til opstillingen af nye vindmøller.
Som en del af den senere projektering udføres
der konkrete prøveboringer ved de enkelte
mølleplaceringer, som kan give klarhed over de
konkrete anlægstekniske løsninger omkring hver
enkelt mølleplacering.
Hvis møllernes placering skulle ændres en smule
i den videre detailprojektering, ændrer det også
på de beregningsforudsætninger, der ligger til
grund for rapportens resultater. I tvivlstilfælde
vil der i så fald udføres supplerende opmålinger
af afstanden til nærmeste beboelsesejendomme
samt beregninger af støjbelastningen for at sikre,
at de lovgivningsmæssige krav er overholdt.
Den største usikkerhed knytter sig her til
beregninger af skyggekast ved naboer, som kan
være følsom over for selv meget små ændringer
i opstillingsmønstret, og en mindre ændring
af møllernes placering ved detailreguleringen
bør derfor følges af supplerende beregninger
af skyggekast. Møllerne vil under ingen
omstændigheder kunne flyttes udenfor de
vedtagne lokalplanrammer.
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