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1 VVM – redegørelse

Indhold
I nærværende VVM-redegørelse er der taget udgangs-
punkt i den nyeste viden om store vindmøller og deres 
miljøpåvirkninger og det er søgt, så godt som muligt, 
at imødekomme nogle af de spørgsmål og indsigelser, 
der blev rejst i forbindelse med høringerne i den første 
VVM-proces i 2006.

Afsnit 1 giver en beskrivelse af projektet, antallet af møl-
ler og lysmarkeringsmaster, og deres størrelse og design 
samt placeringsforslag for møller, master, adgangsveje m.v.

Afsnit 2 indeholder miljøvurdering af møllerne i drifts-
fasen, herunder støj og skygge samt forslag til overvåg-
ning og kontrol af møllerne i driftsfasen.

Miljøvurderingen omfatter endvidere påvirkning af 
menneskers sundhed, sikkerhed ved færdsel i nærheden 
af møllerne og en særlig undersøgelse af de nye møllers 
påvirkning med lavfrekvent støj. 

Afsnit 3 beskriver og vurderer møllernes påvirkning 
af landskabet, kultur og turisme sammenlignet med de 

nuværende forhold. Kapitlet indeholder 21 visualiserin-
ger af de nye møller og lysafmærkningsmaster. Lysaf-
mærkningen er også vist i form af natvisualiseringer.

Afsnit 4 omhandler projektets mulige påvirkninger på 
områdets natur, fugle, dyr og planter.

Afsnit 5 beskriver aktiviteterne i anlægsfasen, nedtag-
ning af de eksisterende møller, etablering af adgangsve-
je og opsætning af nye møller samt de miljøpåvirknin-
ger disse aktiviteter kan give anledning til.

Afsnit 6 behandler foreslåede alternativer til projektet.
Afsnit 7 omhandler socioøkonomiske konsekvenser 

af projektet samt forhold, som det ikke har været muligt 
at behandle i VVM-redegørelsen.

Til VVM-redegørelsen er knyttet et antal baggrunds-
rapporter og -notater samt bilag. En liste over disse samt 
referencer findes bagest i redegørelsen.Kort 1.1 Luftfoto med placering af de syv nye møller

Google-earth kort med placering af de 7 nye møller
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Beskrivelse af projektet
I det nye projektforslag er det på en række punkter søgt 
at imødekomme de forslag og indsigelser, som fremkom 
i den tidligere VVM-proces. Det nedenfor beskrevne for-
slag repræsenterer en miljømæssigt set en ”worst case” 
med hensyn til møllernes antal, størrelse og miljøpåvirk-
ning. Det vil sige, at der kan blive tale om at opstille fær-
re eller lidt mindre møller.

Det er forudsat, at alle de 25 eksisterende møller i om-
rådet - de 24 møller i Kappel Vindmøllepark samt vind-
møllen ved Trannessegård - nedtages inden den første 
nye mølle stilles op. Herudover nedtages 2 DONG Ener-
gy-ejede møller, som står 2½ – 3 km fra området.

Det nye forslag til antal møller og mølleplaceringer er 
illustreret på kort 1.1 samt på kort 1.2.

Det maksimale antal møller er reduceret fra 9 til 7 
møller. Til gengæld er møllerne blevet større og højere. 
I projektforslaget er der regnet med 4 møller med en to-
talhøjde på ca. 156 m, 2 møller på ca.175 m og 1 møl-
le på maks. 200 m. Vindmøllerne vil overholde kravet 
om maksimalt størrelsesforhold mellem tårn og rotor på 
1:1,35, således som det anbefales i vejledning nr.9296 af 
22.5.2009 om planlægning for og landzonetilladelse til 
opstilling af vindmøller.

Møllerne er placeret med en række med 5 møller langs 
kysten og 2 møller bag denne række. De 3 største møller 
placeres i midten af yderste række og de 4 mindre for en-
derne af kystrækken og bag denne. På denne måde op-
nås størst mulig afstand til beboelser og ligeledes redu-
ceres støjbidragene ved beboelserne fordi de største og 
mest støjende møller står længst væk.

Afstanden mellem møllerne bliver ca. 2,3 – 3,4 gan-
ge møllernes rotordiameter, svarende til 290 – 430 m.

Fordi møllerne bliver over 150 m høje skal parken for-
synes med master til lysafmærkning af hensyn til luftfar-

ten. Masterne skal være på højde med den største møl-
le, dvs. 200 m høje.

På kort 1.2 er vist placering af møller, master og ad-
gangsveje.

Nedlæggelse af beboelser
Opstillingen af forsøgsvindmøllerne vil betyde nedlæg-
gelse af et antal beboelser, hvor afstandskrav, antal skyg-
getimer og/eller støjgrænser ikke vil kunne overholdes. I 
forbindelse med den tidligere VVM-proces blev der ind-
gået frivillige købsaftaler med ejerne af disse ejendom-
me. Disse aftaler vil blive genforhandlet og de ejendom-
me, som ikke var omfattet af de tidligere aftaler, vil lige-
ledes blive kontaktet om en købsaftale, hvis udformnin-
gen af det endelige projekt gør det nødvendigt. 

I det aktuelle hovedforslag drejer det sig om beboel-
serne på Frisevænge og Trannessegård samt beboelser-
ne i Ravnegravene, i alt op til10 ejendomme. For bebo-
elserne på Frisevænge og Trannessegård er der indgået 
aftaler, og disse er derfor ikke omfattet af vurderinger-
ne af miljøpåvirkninger.

Kort 1.3 Boliger, der forventes at skulle nedlægges

Kort 1.2 Placering af møller, master og adgangsveje

Kort som viser boliger, der 
forventes at skulle nedlægges. 

Boligen i den orange cirkel 
var ikke omfattet af de  

tidligere købstilbud.
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Figur 1.1 Forskellig design på danske og udenlandske vindmøller

Møllernes størrelse og design
Nedenstående tabel 1.1 viser de maksimale dimensioner 
for de 7 møller som ønskes placeret ved Kappel og i fig. 
3.3 side 33 er møllernes størrelse sammenlignet med kend-
te elementer i landskabet. Møllernes totalhøjde vil såle-
des blive 3 – 4 gange større end de eksisterende møller.

Møllen består af et tårn, en rotor og en nacelle (mølle-
hat). Tårnet består af et stålrør med en diameter på 4 – 6 
meter i bunden og omkring 3 meter i toppen. Den præci-
se diameter afhænger af, hvilken mølletype der vælges. 
Tårnet er sammensat af 2 – 3 stålrørselementer. Rotoren 
består af et nav, hvorpå der er fastgjort 3 vinger. Vinger-
ne er fastgjort i lejer, der muliggør, at vingernes vinkel 
automatisk reguleres i forhold til vinden.

Farven på alle udefra synlige mølledele vil være ly-
segrå, og møllerne vil desuden være refleksionsbehand-
lede. Møllerne vil have positiv omløbsretning med uret 
set fra luv, og alle væsentlige tekniske installationer vil 
være placeret inde i møllen, således at vindmøllen frem-
står som en enkel og homogen konstruktion. 

 Størrelser og design på vindmøllerne er ikke endeligt 
fastlagt. I visualiseringerne af de fremtidige forhold (af-
snit 3), er der arbejdet med forskelligt design på møller-
ne, som er fastlagt ud fra de vindmølletyper, der i dag 
findes på det internationale marked. De tjener som ek-
sempel, men det kan ikke udelukkes, at der vil kunne 
komme yderligere modeller. Vindmøllerne adskiller sig 
primært fra hinanden på udformningen af møllehuset, 
nacellen; men også vingerne og tårnene kan være mere 
eller mindre spinkle i deres konstruktion.

Adgangsveje 
Der etableres en 6 m bred adgangsvej til møllerne. Den 
eksisterende adgangsvej langs kysten bag diget anven-
des også til de nye møller, bortset fra, at den nuværende 
adgang via Skansegård sløjfes og en tilknytning til Ve-
sternæsvej etableres ca. 100 m længere mod øst. Til møl-
le nr. 6 etableres adgangsvejen fra Tranessegård og til 
mølle nr. 7 langs markskel fra vejen bag diget.

Forløbet af adgangsvejene er vist på kort 1.2.

Møllerne opstilles på et areal, som permanent udgør 
ca. 25 x 40 m for hver mølle og som befæstes helt eller 
delvist. Arbejdsarealet i anlægsfasen kan være større.

Master
I hver ende af parken opstilles en gittermast på ca. 200 
m til lysafmærkning af hensyn til flytrafikken.

Masterne vil være gittermaster, idet bardunerede ma-
ster er vurderet at være mere dominerende i nærområ-
det og i øvrigt beslaglægger et større område landbrugs-
jord end gittermasterne til bl.a. fundering af barduner.

Afstand til naboer 
I Vindmøllecirkulæret (Miljøministeriets cirkulære nr. 
9295 af 22.5.2009 om planlægning for og landzonetil-
ladelse til opstilling af vindmøller) fastsættes det, at af-
standen mellem vindmøller og nabobeboelser skal være 
minimum 4 gange møllens totalhøjde.

Ved  vindmøllers talhøjde forstås højden målt til vin-
gespids, når spidsen er højest over terræn. Afstanden mel-
lem vindmøller og nabobeboelse måles efter byggelov-
givningens regler, dvs. vandret fra mølletårnets yderste 
begrænsning til nabobeboelsens nærmeste bygningsdel 
uden hensyn til terrænforskelle. 

Som det fremgår af nedenstående tabel 1.2 vil afstands-
kravet kunne overholdes ved alle beboelser, bortset fra 
de beboelser, som forudsættes nedlagt. De røde tal mar-
kerer afstanden til nærmeste mølle.

I tilfælde af, at der kun opstilles 5 møller i en række 
langs kysten, vil afstande også kunne overholdes i punk-
terne F, H, J, I og K i Ravnegravene.

Forskellig design på 
danske og udenlandske 
vindmøller, som de findes 
i dag og muligvis vil blive 
ved Kappel.

Tabel 1.1 Møllernes forventede maksimale effekter  
 og dimensioner
Mølle nr. 1, 5, 6 og 7 2 og 4 3 Eksisterende 

møller
Effekt MW 4 – 5 MW 6 MW 8 MW 0,45 MW
Tårnhøjde 93 m 103 m 119 m 32 m
Rotordiameter 126 m 140 m 160 m 35 m
Totalhøjde 156 m 173 m 199 m 50 m
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Disse master på Prøvestationen Høvsøre er 165 m høje.

Figur 1.2 Mastedesign og masterne på Prøvestationen Høvsøre Kort 1.4 Afstand på fire gange møllehøjde

Eksempel 2 (worst case) med 4 x afstanden fra møllerne markeret med røde cirkler.

De røde tal markerer afstanden til nærmeste mølle.

Tabel 1.2 Afstande til naboer
Markering på 
kort

Lokalitet/mølle 
nr.

1 2 3 4 5 6 7 Afstandskrav 
overholdt

A Sommerhuse 1373 1676 1997 2289 2530 1865 2270 Ja
B Højbakkegård 1094 1270 1464 1643 1810 1126 1442 Ja
C Vesternæs 1718 1719 1712 1686 1694 1233 1240 Ja
D Ved Riddertofte 2109 1822 1485 1137 848 1446 1046 Ja
E Gottesgabe 1851 1726 1574 1404 1291 1144 899 Ja
F Ravnegravene 1055 1016 1010 1034 1116 537 691 Nej
G Ravnegravene 1297 1250 1215 1189 1220 735 769 Ja
H Ravnegravene 1082 1004 953 939 998 473 564 Nej
I Ravnegravene 1339 1238 1140 1055 1043 673 590 Nej
J Ravnegravene 1068 948 852 804 851 380 417 Nej
K Ravnegravene 1283 1150 1017 905 883 569 430 Nej
L Ravnegravene 1210 1031 848 696 664 455 211 Nej
M Ravnegravene 1237 1035 820 630 569 478 127 Nej
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Nettilslutning
Møllerne skal forbindes til det overordnede el-net med 
et eller flere jordkabler.

SEAS-NVE forventes at etablere et 50 kV transformer-
anlæg med tilslutning til transformerstationen i Munke-
by. Anlægget placeres ved vej, men den endelig place-
ring afhænger bl.a. af linjeføringen til Munkeby. Areal-
behovet til transformeranlægget vil være i størrelsesor-
denen 1500 m2. DONG Energy vil muligvis placere elek-
triske anlæg der skal anvendes ved afprøvning af møl-
lerne i forbindelse med 50 kV anlægget.

Der påregnes etableret 1 – 2 bygninger der skal huse 
disse anlæg. Hver af bygninger vil få en grundflade på 
200 – 400 m2. Bygningerne vil så vidt muligt blive pla-

ceret i tilknytning til de eksisterende bygninger på Tran-
nessegård. De nye bygninger vil ikke blive synlige fra 
omgivelserne på grund af den eksisterende høje beplant-
ning omkring gården. Alternativt vil der blive etableret 
afskærmende beplantning omkring bygningerne.

Kort 1.5 Linjeføring for nettilslutning

Eksempel på bygning til transformeranlæg
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2 Miljøvurdering af møllerne i drift
I dette afsnit beskrives de forventede miljøpåvirkninger 
når møllerne er i drift, herunder støj og skyggepåvirkning 
samt påvirkning af menneskers sundhed og sikkerhed.

Støj
Generelt om støj
Enheden for lydeffektniveau (kildestyrke, støjemissi-
on) LWA er dB re 1 pW og enheden for lydtrykniveau 
(fx målt eller beregnet støjbidrag ved naboer) LAeq er 
dB re 20μPa.

Med andre ord beskrives den udsendte støj fra en kil-
de (emission) ved LWA og den ”modtagne” støj (immis-
sion) ved LAeq.

De fleste mennesker oplever en øgning af lydtrykni-
veauet på 10 dB som en fordobling af støjen og omvendt 
vil en 10 dB dæmpning af støjen af de fleste opleves som 
halvering af støjen. De fleste vil kunne høre en ændring 
af lydtrykniveauet på 3 dB, medens de fleste ikke vil 
kunne registrere en ændring på 1 dB.

Ovenstående håndregler gælder hvis man præsenteres 
for ændringerne af den samme støj øjeblikkeligt. Hvis 
ændringerne sker langsomt eller man sammenligner støj 
med forskellig frekvenssammensætning (fx rentoner og 
trafikstøj) kan den oplevede ændring i lydtrykniveauet 
være anderledes.

Måling og beregning af støj fra vindmøller
Støj fra vindmøller måles og beregnes efter Bekendtgø-
relse nr. 1518 af 14. december 2006 ”Bekendtgørelse om 
støj fra vindmøller” i det følgende kaldet ”støjbekendtgø-
relsen” eller ”bekendtgørelsen”. Målinger og beregninger 
foregår opdelt i 8 frekvensområder fra 63 Hz til 8000 Hz, 
da støjudbredelsen er forskellig, afhængig af frekvensen.

Resultaterne opgives normalt kun som totalniveauer 
dvs. summen af de 8 frekvensområder (heloktaver) for 
kildestyrken eller støjbidraget. Dette frekvensområde 
omfatter ikke hele det lavfrekvente område, der er defi-
neret som området fra 10 – 160Hz. Bekendtgørelsen kan 
derfor ikke benyttes hvis man ønsker at beregne LpA,LF-
bidrag (det lavfrekvente støjbidrag) fra en vindmølle. 

Beregningsmetoden i bekendtgørelsen giver oftest 
worst case resultater, da resultaterne gælder under me-
teorologiske forhold, hvor støjbidragene er størst (med-
vind, positiv temperaturgradient). Hvis der er flere end 
én vindmølle, vil resultaterne gælde for medvind fra al-
le vindmøller mod beregningspunktet, også selvom det-
te ikke fysisk er muligt.

Støjen fra møllen måles med en mikrofon på en pla-
de placeret på terræn, hvor vindhastigheden er lavest og 
hvor den vindgenerede støj i mikrofonen derfor er mindst. 
Der måles ved vindhastigheder omkring 6 og 8 m/s (al-
le vindhastigheder opgives som hastigheden målt i 10 
meters højde) og kildestyrken LWA,ref ved begge disse 
vindhastigheder beregnes på grundlag af oplysninger om 
de målte støjbidrag på pladen, målemikrofonens afstand 
fra møllen, navhøjde og terræntype. I boligområder og i 
områder, der anvendes til, eller er udlagt til institutions-
formål, sommerhuse, kolonihaver eller rekreativt formål, 
må støjbelastningen ikke overstige 37/39 dB(A). Til sam-
menligning vil den naturlige baggrundsstøj, som forårsa-
ges af vindstøj i beplantninger m.v., normalt ligge på 45 – 
50 dB(A) ved vindstyrker på 8 m/s (jævn til frisk vind).

Hvis støjen fra en mølle indeholder tydeligt hørba-
re ”rene toner”, vil den være mere generende, og kra-
vet til støjbidraget skærpes med 5 dB(A), f.eks. fra 44 
til 39 dB(A).

Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til møl-
lerne, af vindens retning, temperatur, lufttryk og luft-
fugtighed.

Grænseværdierne for støj fra vindmøller er ifølge be-
kendtgørelsen:

Baggrundsstøj
Oplevelsen af en støjkilde afhænger også af baggrunds-
støjens niveau, og selv om støjudsendelsen fra en vind-
mølle stiger med stigende vindhastighed, vil baggrunds-
støjen som regel ”overdøve” vindmøllestøjen når vind-
hastigheden når op på 8 – 12 m/s. 

Ved vindhastigheden 8 m/s vil vindmøllestøjen oftest 
være hørbar over baggrundsstøjen.

Figur 2.1 Støjbarometer, ”almindelig støj”

Tabel 2.1 Grænseværdier for støj fra vindmøller

[dB re 20μPa]
Vindhastighed i 10 meters højde

6 m/s 8 m/s
Udendørs opholdsarealer 42 dB(A) 44 dB(A)
Støjfølsomme arealer 37 dB(A) 39 dB(A)
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Som illustration er der i forbindelse med støjmålinger 
ved Kappel i 2008 målt baggrundsstøj niveauer:
• I vindmølleparken 100 meter fra møllerne: 45  –  50

dB(A) ved vindhastigheder på 8 – 10 m/s.
• Ved Vesternæsvej 56: 42 – 45 dB(A) ved vindha-

stigheder på 3 – 5 m/s.

Beregning af støjbidrag ved naboer
Der er beregnet støj for 7 møller med to forskellige møl-
letyper men samme placeringer. Endvidere er der udført 
beregninger med et eksempel med kun én række med 5 
møller nr. 1 – 5 langs kysten. Beregningerne er udført i 
programmet Wind-PRO version 2.6.0.235.

Da der er tale om forsøgsmøller, hvoraf flere ikke ek-
sisterer endnu, er støjudsendelsen fra de største møller 
estimeret ud fra kendskabet til støjudsendelsen fra kendte 
møller, dvs. Siemens og REpower møllerne (se tabel 2.2).

Beregningerne er udført ud fra den antagelse, at kun 
sommerhusområdet Vesternæs kan betragtes som støj-
følsomt område.

Kort 2.1 Placering af møller og beregningspunkter

Tabel 2.2 Mølletyper og kildestyrker anvendt i beregningerne
Eksempel 1 Eksempel 2

Nr. Mølletype Effekt MW
Kildestyrker Nr. Mølletype Effekt MW Kildestyrker

dB(A)   6 m/sek dB(A)   8 m/ sek. dB(A)   6 m/ sek. dB(A)   8 m/ sek.
1 REpower 5 107,4 108,6 1 REpower 5 107,4 108,6
2 Ny 6 108 109,2 2 Ny 6 108 109,2
3 Ny 8 109 110,3 3 Ny 8 109 110,3
4 Ny 6 108 109,2 4 Ny 6 108 109,2
5 REpower 5 107,4 108,6 5 REpower 5 107,4 108,6
6 Siemens 3,6 106,8 107,9 6 REpower 5 107,4 108,6
7 Siemens 3,6 106,8 107,9 7 REpower 5 107,4 108,6
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Som det fremgår af tabel 2.3 vil det være muligt, med 
de givne forudsætninger, at placere 7 vindmøller, sam-
tidig med, at støjgrænserne overholdes, hvis alle bebo-
elser i Ravnegravene nedlægges. 

Hvis antallet af møller reduceres til en række med 5 
møller reduceres støjbidraget ved målepunkterne med  
1 – 1,5 dB(A) i punkterne A – D og med 3 dB(A) i punkt 
E. Ved de to nordlige beboelser i Ravnegravene (G og I) 
vil grænserne kunne overholdes.

Alle beregninger er vedlagt som bilag.

Kort 2.2 Støjberegning eksempel 2 ved vindhastigheden 6 m/s. Kort 2.3 Støjberegning eksempel 2 ved vindhastigheden 8 m/s
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Lavfrekvent lydtrykniveau 
dB(A)-LF

Lavfrekvent støj og beregninger af støj  
efter Nord2000-metoden
Der er ikke i støjbekendtgørelsen specielle krav til lav-
frekvent støj fra vindmøller, men da frygten for lavfre-
kvent støj har været et stort emne i debatten om de sto-
re vindmøller, har DONG Energy valgt at belyse emnet 
så udførligt som muligt ud fra den eksisterende viden.

Indledning 
DONG Energy har bedt DELTA beregne støjbidraget  
LAeq samt det lavfrekvente støjbidrag LpA,LF ved de nær-
meste naboer. Det skal understreges, at nedenstående er 
en stærkt forkortet version af notatet, som i sin helhed 
er vedlagt som baggrundsnotat. 

Figur 2.3 Støjbarometer, lavfrekvent støj

Tabel 2.3 Resultat af støjberegninger
Markering på kort 
2.2 og 2.3

Støjfølsomt 
område 
navn

Vindhastighed, 
m/sek.

Støjkrav 
dB(A)

Støjbidrag fra  
7 møller, dB(A) 
Eksempel 1

Støjbidrag fra  
7 møller, dB(A) 
Eksempel 2

Støjbidrag fra  
5 møller i én række, 
dB(A)

A Sommerhuse 6 
8

37 
39

36,7 
38,2

36,8 
38,4

35,8 
37,4

B Højbakkegård 6 
8

42 
44

40,5 
42

40,7 
42,2

39,1 
40,6

C Vesternæs 6 
8

42 
44

39,0 
40,5

39,2 
40,8

36,6 
38,2

D Ved Riddertofte 6 
8

42 
44

41,5 
42,9

41,7 
43,1

40,2 
41,7

E Gottesgabe 6 
8

42 
44

40,7 
42,2

41,1 
42,5

38,0 
39,5

F Ravnegravene 6 
8

42 
44

45,6 
46,9

45,9 
47,3

42,3 
43,7

G Ravnegravene 6 
8

42 
44

43,5 
44,9

43,8 
45,2

40,4 
41,9

H Ravnegravene 6 
8

42 
44

46,7 
48,0

47,1 
48,4

42,9 
44,3

I Ravnegravene 6 
8

42 
44

44,9 
46,2

45,2 
46,6

41,2 
42,7

J Ravnegravene 6 
8

42 
44

48,7 
50,0

49,1 
50,4

44,0 
45,4

K Ravnegravene 6 
8

42 
44

46,9 
48,2

47,3 
48,7

42,6 
44,0

L Ravnegravene 6 
8

42 
44

51,3 
52,6

51,8 
53,1

44,8 
46,2

M Ravnegravene 6 
8

42 
44

54,2 
55,4

54,5 
55,8

45,7 
47,0

Resultat af støjberegninger for to eksempler på mølletyper samt beregning for én række med 5 møller.  
Røde tal viser, hvor støjgrænserne ikke er overholdt.

Figur 2.2 Miljøstyrelsens foreslåede grænseværdier for  
 indendørs lavfrekvent støj
Anvendelse LpA,LF [dB]

Beboelsesrum, 
herunder i 
børneinstitutioner og 
lignende

Aften/nat 
(kl. 18 – 07) 20

Dag  
(kl. 07 – 18) 25

Kontorer, undervisningslokaler og 
andre lign. støjfølsomme rum 30

Øvrige rum i virksomheder 35
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Beregningerne af støjbidragene fra vindmøllerne er 
sket efter Nord2000-metoden, som afviger fra metoden i 
bekendtgørelsen, da denne giver mulighed for at beregne 
lavfrekvent støj (10 – 160 Hz) og variere de meteorolo-
giske forudsætninger. Resultaterne skal derfor betragtes 
som orienterende. Endvidere omhandler dette notat bå-
de LpA,LF beregnet inde og ude, selvom man i miljøsager 
normalt kun måler lavfrekvent støj indendørs. 

Lavfrekvent støj 
Lavfrekvent støj i miljøsagssammenhæng defineres som 
det A-vægtede støjniveau i området 10 – 160 Hz. Støj un-
der 20 Hz betegnes infralyd og omtales ikke her. Notati-
onen for det A-vægtede lavfrekvente støjniveau er LpA,LF.  
Der er følgende foreslåede grænseværdier for den lavfre-
kvente støj målt indendørs:

Grænseværdierne gælder for godkendelsespligtige 
virksomheder og anlæg og gælder støjen målt inden-
dørs hos naboer, da det er forbundet med store prakti-
ske problemer at måle støjen udendørs, og det oftest er 
indendørs, at lavfrekvent støj kan give gener. 

Lavfrekvent støj fra små og store vindmøller 
Den spektrale fordeling af lydenergien for store (>2 MW) 
og små vindmøller (<500 kW) er stort set identisk. Det 
betyder, at store vindmøller forholdsmæssigt udsender 

nogenlunde samme lydenergi i det lavfrekvente område 
som små vindmøller. 

Eksempler på målt og beregnet lavfrekvent støj 
I Figur 2.4 er vist et udvalg af målte og beregnede LpA,LF-
værdier grupperet i indendørs og udendørs. Resultaterne 
hidrører fra en tidligere undersøgelse af støjen fra bl.a. 
3,6 MW vindmøller. Eksemplerne er medtaget for at gi-

LpA,LF [dB re 20µPa]

ve et indtryk af hvilke niveauer af lavfrekvent støj, man 
kan udsættes for.

Vindmøllerne ved Kappel
Alle beregninger er foretaget for følgende kombination af 
vindmøller (Eksempel 2), der er støjmæssige worst case 
af de kombinationer, der har været overvejet.

Figur 2.4 Eksempler på lavfrekvent støjniveau

Eksempler på lavfrekvent støjniveau udtrykt ved LpA,LF. Tallene for vindmøllerne gælder for én mølle.

Tabel 2.4 Mølletyper benyttet i beregningerne
Eksempel 2

Nr. Mølletype Effekt 
MW

Kildestyrker
dB(A) 
6 m/ sek.

dB(A) 
8 m/ sek.

1 REpower 5 107,4 108,6
2 Ny 6 108,0 109,2
3 Ny 8 109,0 110,3
4 Ny 6 108,0 109,2
5 REpower 5 107,4 108,6
6 REpower 5 107,4 108,6
7 REpower 5 107,4 108,6
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Kort 2.4 Seks beregningspunkter
De 6 punkter A – E og G i hvilke støjbidraget fra de kom-
mende 7 vindmøller er beregnet. Punkterne er  
identiske med punkterne i beregningerne efter 
støjbekendtgørelsen.

Tabel 2.5 Beregnet udendørs støjbidrag LpA.LF og LAeq fra de 7 vindmøller
Markering på kort Område LpA,LF udendørs LAeq Grænseværdi for LAeq

6 m/s 8 m/s 6 m/s 8 m/s 6 m/s 8 m/s
A Sommerhuse 28 31 36 37 37 39
B Højbakkegård 32 35 40 41 42 44
C Vesternæs 31 34 38 40 42 44
D Ved Riddertofte 33 36 41 43 42 44
E Gottesgabe 32 35 40 42 42 44
G Ravnegravene 35 38 43 45 42 44
Tabel 2.5 Beregnet udendørs støjbidrag LpA.LF og LAeq fra de 7 vindmøller foretaget iflg. Nord2000-metoden. Beregningerne gælder ”Eksempel 
2”-opstillingen af vindmøllerne. Der er ikke medregnet et eventuelt tonetillæg. [dB re 20μPa].

Tabel 2.6 Udsnit af tabel 2.3
Område Vindhastighed, 

m/sek.
Støjkrav 
dB(A)

Støjbidrag fra  
7 møller 
LAeq
Eksempel 2

A Sommerhuse 6 
8

37 
39

36,8 
38,4

B Højbakkegård 6 
8

42 
44

40,7 
42,2

C Vesternæs 6 
8

42 
44

39,2 
40,8

D Ved 
Riddertofte

6 
8

42 
44

41,7 
43,1

E Gottesgabe 6 
8

42 
44

41,1 
42,5

G Ravnegravene 6 
8

42 
44

43,8 
45,2

Tabel 2.7 Beregnet indendørs støjbidrag fra syv vindmøller

”Eksempel 2”

Beregnet LpA.LF  indendørs Vejledende 
grænseværdi 
for LpA.LF 
indendørs

a) middel 
reduktionstal

b) konservative 
reduktionstal

6 m/s, 
a)

8 m/s, 
a)

6 m/s, 
b)

8 m/s, 
b)

A  Sommerhuse 9 12 15 19 20
B  Højbakkegård 12 15 19 22 20
C  Vesternæs 11 14 18 21 20
D  Ved Riddertofte 14 16 20 23 20
E  Gottesgabe 13 16 19 22 20
G  Ravnegravene 15 18 22 25 20
Tabel 2.7 Beregnet indendørs støjbidrag LpA.LF fra 7 vindmøller 
med middelreduktionstal a) og konservative reduktionstal b). De viste 
vejledende grænseværdier gælder for boliger i tidsrummet kl. 18 – 07. 
Beregningerne gælder for ”Eksempel 2”-opstillingen af vindmøllerne. 
[dB re 20μPa].
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Beregning af støjbidrag udendørs 
Der er foretaget beregninger af det udendørs lavfrekven-
te støjbidrag LpA,LF samt det ”almindelige” støjbidrag 
LAeq fra de 7 vindmøller. Opmærksomheden henledes 
på, at der ikke stilles krav til det udendørs lavfrekvente 
støjbidrag. I fig. 2.2 er der angivet generelle vejledende 
grænseværdier for lavfrekvent støj indendørs. De i ta-
bel 2.5 nævnte grænseværdier gælder LAeq udendørs. 

Beregningerne er foretaget for 6 punkter og er foretaget 
med programmet SoundPLAN ver. 6.5 iflg. Nord2000-
metoden. 

Der er beregnet for 9 vejrklasser, der repræsenterer en 
gennemsnitsvejrsituation i Danmark over et år. Resulta-
terne svarer til det gennemsnitlige støjbidrag man ville 
kunne måle fra alle 7 møller over et år i hvert af immis-
sionspunkterne. 

Beregningerne efter Nord2000-metoden adskiller sig 
fra beregningsmetoden angivet i støjbekendtgørelsen ved 
at de beregningsmæssige forudsætninger om vejrforhol-
dene svarer til gennemsnitforholdene i Danmark, og ik-
ke – som i støjbekendtgørelsen– til at der altid er opti-
male lydudbredelsesforhold fra hver vindmølle til hvert 
immissionspunkt. Resultaterne fundet med Nord2000 
vil derfor bedre svare til den virkelige støjbelastning 
fra vindmøllerne, som beboerne ved punkterne oplever. 

 Resultaterne af beregningerne af de udendørs støjni-
veauer er vist i nedenstående tabel 2.5. 

Hvis der sammenlignes med LAeq værdier beregnet 
efter støjbekendtgørelsen, ses det, at beregningen med 
Nord2000 – metoden generelt giver resultater der er lidt 
lavere end beregninger efter støjbekendtgørelsen.

Støjbidrag fra de planlagte vindmøller indendørs 
Det er forbundet med betydelig usikkerhed at beregne 
generelle støjbidrag indendørs da resultaterne er helt af-
hængig af støjisoleringsevnen (reduktionstallet) for det 
enkelte hus. 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Hurtigfær-
gebekendtgørelsen i 1997 foretaget målinger af redukti-
onstallene i det lavfrekvente område for 9 enfamiliehu-
se og der er ligeledes i forbindelse med projektet ”Lav-
frekvent støj fra store vindmøller” i 2008 foretaget må-

 Kort 2.5 Beregning af skyggekast fra 7 vindmøller, ”eksempel 2”
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linger for andre 9 enfamiliehuse. Begge måleserier vi-
ser, at der er betydelige forskelle i reduktionstallene for 
de enkelte huse. 

I forbindelse med førstnævnte måleserie blev der an-
givet konservative (dvs. lave) reduktionstal for lavfre-
kvensområdet. Disse er estimeret til at være mindre end 
reduktionstallene for 90% for de danske boliger. 

I Tabel 2.7 er angivet de beregnede indendørs støjbi-
drag LpA,LF fra de planlagte 7 vindmøller på grundlag af 
middelværdien for samtlige 18 målte reduktionstal samt 
på grundlag af de i Hurtigfærgebekendtgørelsen angiv-
ne konservative reduktionstal.

Resultaterne i Tabel 2.7 svarer generelt til det gennem-
snitlige støjbidrag over et år, man under ideelle forhold 
(ingen bidrag fra andre kilder, heller ikke vindgenere-
ret støj) vil kunne måle indendørs fra de 7 vindmøller. 

Resultaterne i kolonnerne mærket a) svarer til det gen-
nemsnitlige støjbidrag over et år i et ”gennemsnitshus”. 

Resultaterne i kolonnerne mærket b) svarer til det gen-
nemsnitlige støjbidrag over et år, man mindst vil kunne 
måle indendørs i de 10% dårligst isolerede huse. 

Under forudsætning om middelreduktionstal vil de 
vejledende støjgrænser for boliger i ikke overskrides.

Under forudsætning om konservative reduktionstal vil 
den vejledende grænseværdi overskrides ved vindhastig-
heden 6 m/s i punkt G. Ved 8 m/s overskrides den vej-
ledende grænseværdi i punkt B, C, D, E og G. Hvis det 
efter idriftsættelsen af de nye vindmøller skulle vise sig, 
at der er betydende lavfrekvent støj i enkelte nabohuse 
hidrørende fra vindmøllerne, vil DONG Energy tilbyde 
at gennemføre tiltag til at løse problemerne, f.eks. tilby-
de bygningsmæssige tiltag.  

Skyggevirkning fra møllerne 
Der er ikke indført danske normer for, hvor store gener 
en vindmølle må påføre naboerne I form af skyggekast. 
I Miljøministeriets ”Vejledning om planlægning for og 
landzonetilladelse til opstilling af vindmøller” anbefa-
les det, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i me-
re end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid.

En vindmølle kaster skygge, når solen skinner, og hvis 
det samtidig blæser, rammes et areal i omgivelserne af 

roterende skygger fra vingerne. Naboer indenfor kort af-
stand kan opleve hurtige skift mellem lys og korte ”glimt” 
med skygge. Disse skyggeglimt kan være generende.

Problemets omfang afhænger først og fremmest af
- I hvilket verdenshjørne møllen står set fra naboen
- Afstanden mellem møllen og naboen
- Hvor stor vindmøllens rotor er, og
- Til en vis grad af vindmøllens navhøjde

Skyggens bevægelse
I Danmark vil det område, der ligger syd for møllen - 
mellem sydvest og sydøst - aldrig blive berørt af skygge 
fra vingerne. Et område nord for møllen - fra ca. 6 gange 
møllens totalhøjde og udefter - vil heller ikke blive ramt..

Når solen står højt på himlen er skyggen tæt på vind-
møllen og rammer normalt ikke i nærheden af naboer. 
Når solen står lavt på himlen rækker skyggen så langt 
fra møllen, at den kan ramme naboer.

I en afstand på 4 gange møllens totalhøjde kan skyg-
ger fra vingerne passere dagligt i to årlige perioder på 4 
til 6 uger. En passage kan vare op til ca. 40 minutter. I 

den dobbelte afstand er perioderne ca. halvt så lange og 
passagen tager halvt så lang tid.

Beregning af tid med skyggekast
Simuleringen af skyggekast viser, hvordan rotorskyg-
gen bevæger sig fra solopgang til solnedgang på en be-
stemt dag et bestemt sted. Skygger er selvfølgelig lange 
ved solopgang og solnedgang og korte omkring middag. 

Ved beregninger af skyggekast angives resultatet i 
skyggetimer fra møllevingerne pr. år i et udvalgt punkt. 

Resultatet af beregningerne viser det antal skyggeti-
mer man kan blive udsat for, hvis man opholder sig in-
dendørs i et rum med et stort vindue, eller udendørs på 
en terrasse, der vender ud mod møllerne.

Der beregnes to tider: den absolut maksimale ”worst 
case”, idet udregningerne bl.a. er baseret på en antagel-
se om, at solen skinner hele dagen fra solopgang til sol-
nedgang, at det samtidig blæser således at vingerne ro-
terer, og at rotoren krøjer således, at den nøjagtigt føl-
ger solens bevægelser.

Tabel 2.8 Beregnede antal dage og timer med skyggekast. Worst case og forventede værdier

Skyggemodtager Skyggetimer, Worst case 
pr. år

Max. antal skyggedage 
pr. år

Max. skyggetimer 
pr. dag

Skyggetimer, forventede værdier 
Pr. år

A Sommerhuse 7:27 42 0:14 0:25
B Højbakkegaard 0:00 0 0:00 0:00
C Vesternæs 31:26 98 0:34 2:40
D Ved Riddertofte 53:22 104 0:50 13:30
E Gottesgabe 53:45 176 0:36 7:35
F Ravnegravene 168:33 156 2:03 15:45
G Ravnegravene 60:33 148 0:42 7:17
H Ravnegravene 172:20 175 1:25 19:33
I Ravnegravene 146:18 173 1:27 16:36
J Ravnegravene 318:21 205 1:59 40:20
K Ravnegravene 232:46 187 1:52 27:01
L Ravnegravene 511:49 279 2:55 86:34
M Ravnegravene 1164:18 365 4:46 258:19

17



 Figur 2.5 Skyggekalendere 
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Tabel 2.9 Farvekode til skyggekastkalenderne
Vindmølle nr. Rotor m Tårn, m Farvekode
1 126 93  
2 140 103  
3 160 119  
4 140 103  
5 126 93  
6 126 93  
7 126 93

Ligeledes beregnes en ”reel værdi”, hvor det indreg-
nes, at solen ikke altid skinner, og at det kan være vind-
stille og at rotoren ikke står vinkelret på sollyset hele ti-
den. I stedet regnes med statistiske data for sol, vindret-
ning og vindhastighed. 

I Vindmøllecirkulæret anbefales en vejledende vær-
di (reel værdi) for skyggekast på maks.10 timer årligt.

Kalendere med skyggekast ved naboer 
Figur 2.5 viser kalendere med skyggekast hos de nabo-
er, som i de valgte eksempler vil blive udsat for skygge-
kast. Kalenderen viser på hvilke tidspunkter af året og i 
hvilke tidsrum på dage, der er risiko for skyggekast. Far-
verne viser hvilken mølle, der giver skyggekast i de på-
gældende tidsrum.  For naboer, hvor beregningerne vi-
ser, at der er risiko for mere end 10 timers skyggekast, 
er det muligt at installere styring i de møller, der bidra-
ger mest til skyggekast, således at møllerne stoppes i de 
kritiske perioder.

I beregningerne er der ikke taget hensyn til, om be-
boelserne evt. ikke har vinduer eller opholdsarealer i til-
knytning til beboelsen, som vender ud mod møllerne, el-
ler om der er høj beplantning, bygninger eller andet, som 
kan reducere skyggekastet. Der er således regnet med, at 
der er frit udsyn fra beboelsen til vindmøllerne.

Ved punkt A, sommerhusene, vil der ikke være pro-
blemer med at overholde max. 10 skyggetimer pr. år. Til 
og med ligger risikoen for de få skyggetimer fra medio 
november til medio januar, hvor der næppe er mange be-
boere i sommerhusområdet.

Ved punkt B, Højbakkegård, er der ingen risiko for 
skyggetimer.

 Ved punkt D, Riddertoften, er der risiko for 13 – 14 ti-
mers skyggekast. Skyggeperioden falder i sommermåne-
derne mellem ca. kl.20 og 21:30 . Da det netop er dette 
tidsrum man ofte vil opholde sig udendørs på terrassen, 
vil det være relevant at stoppe de aktuelle møller (i dette 
tilfælde mølle nr. 1, 4, 5 og 7) i de kritiske perioder, hvis 
solen skinner. 

Ved Gottesgabe, punkt E, er den reelle skyggetid be-
regnet til 7 – 8 timer om året.

I Ravnegravene vil grænsen for skyggekast kun kunne 
overholdes ved punkt G. Skyggetimerne er fra ca. 16 og 
helt op til 258 timer i punkt M, hvor skyggekast forekom-
mer hele året.  Ved de øvrige beboelser kan skyggekast 
næsten kun forekomme i efterårs- og vintermånederne.

Støj og skygger fra de eksisterende møller
Sammenlignet med de eksisterende forhold vil erstatning 
af de eksisterende møller med 7 nye betyde en væsent-
lig nedsættelse af støjbelastningen ved nærmeste boliger 
når der sammenlignes med beregninger på grundlag af 
standard støjdata i WINDpro-programmet for de eksi-
sterende vindmøller.

Tabel 2.10 Støjbidrag ved nærmeste boliger fra eksisterende og nye møller
Støjfølsomt område 
navn

Støjkrav/8 m pr. sec. dB(A) 
Ny/gl. regler

Støjbidrag fra 24 eksisterende 
møller,  dB(A) 
Data fra WINDpro

Støjbidrag fra 24 eksisterende 
møller, måling/beregning fra 
2008, dB(A)

Støjbidrag fra 7 nye møller, 
dB(A)

Sommerhuse 39/40 48,1 39,1 38,4
Ålehoved nord 44/45 44,8 35,4 42,2
Ved Riddertofte 44/45 47,7 38,5 43,5

Tabel 2.11 Skyggekast fra eksisterende og nye møller 
Skyggekast ved naboer, 
forventede værdier

Eksisterende møller 7 nye møller
Timer:minutter pr. år

Sommerhuse 0:00 0:25
Ved Højbakkegård 0:00 0:00
Ved Riddertofte 0:26 13:28
Gottesgabe 0:00 7:27
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Imidlertid blev møllerne i de første år efter etablerin-
gen væsentligt støjdæmpede, så den aktuelle støjbelast-
ning er en del mindre, end denne beregning viser. 

En kontrolmåling og –beregning fra 2008 viser da og-
så, at støjbidraget formentlig er 8 – 9 dB(A) mindre end 
beregnet. Sammenlignes med disse beregninger, vil de 
nye møller øge støjbidraget ved de nærmeste beboelser 
med 5 – 7 dB(A), mens støjbidraget ved sommerhusom-
rådet vil blive en smule mindre.

Skyggekast
Påvirkningen med skyggekast bliver væsentlig forøget 
for naboer mod øst i forhold til den nuværende situati-
on. Kun enkelte beboelser ved Riddertofte modtager me-
re end 10 timers skyggetid pr. år (reel tid).

Om enheden Candela (cd) 
Lysstyrke måles i Candela og angiver den udstråling, en lyskilde udsender i en bestemt retning. Et stearinlys (kandelabre) udsender ca. 1 
Candela og giver derved i 1 meters afstand ca. 1 lux.

En 60 W glødelampe udsender en lysstyrke på 60 Candela.

På en skyfri dag vil sol og himmel tilsammen udsende lys med ca. 4.000 Candela.

Luminans måles i Candela pr. kvadratmeter. Månen svarer til 2.500 Candela pr.kvadratmeter og papir på et skrivebord til 100 Candela pr. 
kvadratmeter.

Kort 2.5 Vindressourcer i 100 meters højde

Vindressourcer i 100 meters højde. I vindmølleområdet er middelvindhastigheden 8,5 til 9 m pr. sek.

Tabel 2.12  Årlig elproduktion samt sparede mængder drivhusgasser, forsurende gasser og affaldsprodukter
Årlige mængder i 2008 Ny vindmøllepark, 40 MW Eksisterende vindmøllepark, 9,6 MW Forskel
Årlig produktion 125 mio. kWh 24 mio. kWh 101 mio. kWh
Kuldioxid (CO2) 53.600 tons 10.300 tons 43.300 tons
Svovldioxid (SO2) 22,5 tons 4,3 tons 18,2 tons
Kvælstofoxider (NOx) 58 tons 11 tons 47 tons
Slagger og flyveaske 2.275 tons 437 tons 1.838 tons
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Andre miljøpåvirkninger
Refleksblink fra vindmøllevinger
Vindmøllevinger skal have en glat overflade for at pro-
ducere optimalt og for at afvise snavs.

Vingernes refleksionsforhold er angivet i møllens ty-
pegodkendelse og helt ”refleksfri” vinger findes ikke. 
Gener fra refleksblink er dog sjældne.

I møllens første leveår halveres refleksvirkningen og 
desuden er overfladen ”antirefleksbehandlet”, dvs. en 
overfladebehandling med lavt glanstal. Vindmøllers re-
fleksion af sollys er et fænomen, som under særlige om-
stændigheder kan være et problem for naboer til vind-
møller. Således kan refleksion især opstå ved visse sjæld-
ne kombinationer af nedbør og sollys.

Lysafmærkning
I henhold til lov om luftfart skal enhver hindring med en 
højde af 150 m eller derover afmærkes. Hindringer med 
en højde fra 100 m og indtil 150 m skal afmærkes, hvis 
Statens Luftfartsvæsen finder det påkrævet.

Statens Luftfartsvæsen har meddelt, at man ved Kap-
pel, på grund af møllernes højde og den kystnære place-
ring, vil kræve at lysafmærkningen anbringes på to ma-
ster – en i hver ende af parken. Begge master skal væ-
re så høje som den højeste mølle, dvs. 200 meter og skal 
forsynes med højintensivt hvidt blinkende lys, der place-
res henholdsvis i toppen og midt på masten. Lyset fra de 
to niveauer skal være synligt 360 grader i vandret plan.

Fordelen ved masteløsningen er, at antallet af lys og 
lysglimt reduceres. Til gengæld er masterne i nærområ-
det ret synlige og meget høje.

Lyset afskærmes 2 – 3o, således, at der opnås en bety-
delig reduktion af lysstyrken i det vandrette plan og ned-
ad. DONG Energy vil arbejde for, at lysafmærkningen 
bliver så lidt generende som muligt.

Lysene skal vise synkrone blink med en frekvens på 
40 til 60 blink pr. minut og den effektive intensitet skal 
være mindst 200.000 cd. +/- 25 %.

Ved en baggrundsluminans på mere end 500 cd skal 
lysintensiteten være 200.000 cd. +/- 25 %.

Ved en baggrundsluminans på mellem 500 cd og 50 
cd kan lysintensiteten reduceres til 20.000 cd. +/- 25 %.

Ved en baggrundsluminans på under 50 cd kan lysin-
tensiteten reduceres til 2.000 cd. +/- 25 %.

Den visuelle påvirkning fra møllerne om natten er 
nærmere illustreret og vurderet i afsnit 3.

Konsekvenser for klima
Området ved Kappel er vindmæssigt et af de bedste i 
Østdanmark. Vindmøllerne forventes at kunne produce-
re svarende til mindst 3000 fuldlasttimer om året. Hvis 
parkens samlede kapacitet bliver 40 MW, svarer det til 
en årlig produktion på ca. 125 mio. kWh.

Den eksisterende vindmøllepark producerer til sam-
menligning ca. 24 mio. kWh om året.

Antages det, at produktionen fra vindmøllerne for-
trænger produktion af el, som produceres på grundlag 
af fossile brændsler, vil produktionen årligt fortrænge 
mindst de mængder drivhusgasser, svovldioxid, kvæl-
stofoxider og andre affaldsprodukter, der er anført i ta-
bel 2.12. De beregnede mængder er baseret på miljøde-
klarationen for en gennemsnitlig kWh produceret i Øst-
danmark i 2008. 

Påvirkning af menneskers sundhed
Vindmøller har generelt positiv indvirkning på menne-
skers sundhed fordi de reducerer elproduktion på basis 
af fossile brændstoffer og dermed udsendelsen af forsu-
rende gasser (svovldioxid og kvælstofoxider) og partikler. 

Vindmøllernes evt. negative virkning på menneskers 
sundhed består af støj- og skyggepåvirkning samt sik-
kerhedsrisici. At støj- og skyggepåvirkningen ikke får 
sundhedsskadelig virkning søges sikret ved at vindmøl-
lerne skal overholde gældende grænser for støj- og skyg-
gepåvirkning.

Da der ved Kappel er tale om et forsøgsprojekt, hvor 
vindmøllernes udformning (størrelse og effekt) ikke er 
endeligt fastlagt, vil DONG Energy gennemføre kon-
trolprogrammer og – beregninger hver gang en ny møl-
le stilles op, således at det sikres at grænserne for støj 
og skyggekast kan overholdes hos naboerne. Ligeledes 
vil DONG Energy gennemføre særlige målinger og be-
regninger af den lavfrekvente støj, 

Hvis det efter idriftsættelsen af de nye vindmøller skul-
le vise sig, at der er betydende lavfrekvent støj i enkelte 
nabohuse hidrørende fra vindmøllerne, vil DONG Ener-
gy tilbyde at gennemføre tiltag til at løse problemerne, 
f.eks. tilbyde bygningsmæssige tiltag. 

Sikkerhedsforhold
Havari 
En vindmølle kan havarere, hvis den løber løbsk – så-
kaldt løbskkørsel – og ved typisk havari kan en vinge el-
ler vingedele kastes over en vis afstand.

Hvis et uheld med havari indtræder, og en person be-
finder sig indenfor det aktuelle nedfaldsområde, kan ved-
kommende rammes af dele fra vindmøllen, og der er ri-
siko for personskade.

Vurdering af nuværende og fremtidige forhold
De eksisterende møller ved Kappel udgør i dag en - om-
end begrænset - risiko for, at der kan forekomme per-
sonskade ved havari. For at vurdere størrelsen af hava-
ririsiko er der gennemført beregninger baseret på mo-
dellering af mølle- og vingehavari og aerodynamiske 
forhold samt viden om kastelængder baseret på data fra 
tidligere havarier.

Hvis der sker et havari, kan maksimale kasteafstande 
bestemmes til at ligge i intervallet 50 – 850 m afhængig 
af, om det er hele vindmøllen, en hel vinge eller en vin-
gedel der havarerer. Til brug for beregningerne skal end-
videre anvendes en sandsynlighed for, at havari faktisk 
forekommer. Sandsynligheden for havari er til brug for 
beregningerne baseret på data indsamlet fra ældre typer 

Tabel 2.13 Maksimale kasteafstande for isafkast
Vindhastighed 13 m/s (alm. drift) 25 m/s

meter
DVT 170 190
Ny mølle type 1 245 270
Ny mølle type 2 250 275
Ny mølle type 4 260 285
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Kort 2.6 Konturcirkler risiko personskade Kort 2.7 Konturcirkler maksimal kasteafstand

Konturcirkler svarende til en årlig sandsynlighed på 10-6 for at dele af vindmøllerne ved 
evt. havari rammer en person, der befinder sig indenfor nedfaldsområdet. 
Bemærk: ikke alle konturcirkler for nuværende møller er vist.

Konturcirkler svarende til maksimal kasteafstand ved 
vindmølle havari. Bemærk: ikke alle konturcirkler for 
nuværende møller er vist.

af vindmøller, og sandsynligheden betragtes derfor som 
konservativ for de nye møller med et systematisk vedli-
geholdelsesprogram.

De årlige sandsynligheder for havari er derefter sam-
menholdt med sandsynligheden for, at mølledele ved evt. 
havari rammer en person, der befinder sig indenfor ned-
faldsområdet. Heraf fremkommer, afhængigt af afstan-
den fra vindmøllen, en sandsynlighed pr. år for, at de-
le af vindmøllen ved evt. havari rammer en person, som 
befinder sig indenfor denne afstand. 

Sammenhængen mellem den årlige sandsynlighed og 
de maksimale kasteafstande illustrerer, at de store kaste-
afstande forekommer meget sjældent. 

En årlig sandsynlighed på 10-6 svarer til et risikoni-
veau, der ofte bliver anvendt ved generelle risikovurde-
ringer for vindmøller som et acceptabelt risikoniveau. 
Til sammenligning kan nævnes, at sikkerhedsniveau-
et i de danske bygningsnormer svarer til en formel årlig 
sandsynlighed for svigt på 10-6 – 10-5 for normal sikker-
hedsklasse. En årlig sandsynlighed på 10-6 svarer til, at 
en hændelse sker 1 gang pr. 1.000.000 år – altså yderst 
sjældent.

Således er kasteafstande, svarende til en årlig sand-
synlighed på 10-6 for, at vindmølledele ved havari ram-
mer en person, der befinder sig indenfor denne afstand, 
beregnet og fremgår af kort 2.6.

Tabel 2.14 Sandsynlighed for at isafkast ved overisning  
 rammer en person
Vindhastighed 13 m/s (alm. drift) 25 m/s
DVT (eksisterende møller) 1,1E-05 8,8E-06
Ny mølle type 1 5,3E-06 4,4E-06
Ny mølle type 2 5,1E-06 4,2E-06
Ny mølle type 4 4,7E-06 3,9E-06
Sandsynlighed for at isafkast ved overisning rammer en person,  
som befinder sig indenfor nedfaldsområdet
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Kort 2.8 Maksimal afstand for isafkast

I kort 2.6 er konturcirkler vist svarende til en årlig 
sandsynlighed på 10-6 for at dele af vindmøllerne ved 
evt. havari rammer en person, der befinder sig indenfor 
nedfaldsområdet. På kort 2.7 er konturcirkler vist sva-
rende til maksimale kasteafstande.

Kort 2.6 med konturcirkler svarende til en årlig sand-
synlighed på 10-6 viser:
• at risikoniveauet ved at udskifte de nuværende 24 

vindmøller med 7 nye store vindmøller kun øges 
marginalt i et lille område. I størstedelen af det 
område, som konturcirklerne dækker, er risikoni-
veauet enten uændret eller falder, idet det samlede 
område, hvor cirklerne overlapper, bliver væsent-
ligt mindre med de nye vindmøller.

• at det samlede landareal, der afskæres af 10-6 cirk-
lerne for de syv nye vindmøller er mindre end for 
de nuværende, gamle møller.

• at der ikke er beboelse indenfor 10-6 cirklerne.
Kort 2.7 med konturcirkler svarende til maksimale ka-

steafstande viser:
• at der er områder, hvor cirklerne overlapper. Det-

te svarer til, at flere vindmøller kan kaste en vinge 
i et givet område. Dette er specielt tilfældet for de 
eksisterende vindmøller, hvor op til 10 vindmøller 
kan kaste en havareret vinge ind i et givet område. 

◦ I de områder, hvor to konturcirkler overlapper øges 
sandsynligheden til 2 ∙ 10-6. Disse områder er be-
skedne for de nye møller i forhold til de 24 eksiste-
rende vindmøller.

◦ Der er områder uden for 10-6 konturcirklerne, hvor 
konturcirkler for de maksimale kastafstande over-
lapper. I disse områder øges risikoniveauet kun be-
skedent i forhold til sandsynligheden på 10-6. For 
de nye vindmøller er der et område, hvor 3 møl-
ler kan kaste en havareret vinge ind (og meget små 
områder hvor 4 møller kan kaste en havareret vin-
gedel ind). Konservativt kan det antages, at sand-
synligheden for at dele af vindmøllerne ved evt. 
havari rammer en person, som befinder sig inden-
for nedfaldsområdet, bliver 10-6  + 2 ∙ 10-7  
= 1.2 ∙ 10-6, der stadig er lav (det antages, at sand-
synligheden uden for 10-6 konturcirklen er 10-7). 
For de eksisterende vindmøller er der områder, 

hvor 10 konturcirkler med maksimale kasteafstan-
de overlapper. Her øges sandsynligheden til 1.9 ∙ 
10-6. I disse områder nedsættes risikoniveauet såle-
des ved at udskifte de gamle vindmøller med nye.

Isafkast 
Ved overisning af vindmøllen kan isfragmenter løsrives, 
når vingerne roterer. I Danmark forekommer der typisk 
risiko for let overisning i 2 – 7 dage om året.

Hvis et uheld med isafkast indtræder, og en person 
befinder sig indenfor det aktuelle nedfaldsområde, kan 
vedkommende rammes af isfragmenter, og der er risi-
ko for personskade.

Vurdering af nuværende og fremtidige forhold
De eksisterende møller udgør i dag en - omend begrænset 
- risiko for, at der kan forekomme personskade ved isaf-

kast. For at vurdere størrelsen af risiko for isafkast er der 
gennemført beregninger af maksimale kasteafstande, der 
baserer sig på en modellering af de aerodynamiske kræf-
ter på et isfragment ved en evt. overisning. Den maksima-
le kasteafstand er især afhængig af vingetiphastigheden.

I den anvendte model estimeres de maksimale kasteaf-
stande for isfragmenter for vindhastigheder på 13 og 25 
m/s, der er benyttet som repræsentative værdier svaren-
de til hhv. maksimal effekt, og hvor vindmøllen stoppes. 
De maksimale kasteafstande for isfragmenter er på denne 
baggrund beregnet til at ligge i intervallet 170 – 285 m.

Disse maksimale kasteafstande er derefter sammen-
holdt med den årlige sandsynlighed for overisning, i 
denne beregning er der regnet med 5 dage om året. Her-
af fremkommer den årlige sandsynlighed for, at en per-
son, der befinder sig indenfor nedfaldsområdet, rammes 
af isfragmenter.

Maksimal afstand for 
isafkast. Bemærk: Ikke alle 

konturcirkler for nuværende 
møller er vist.
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Således er de maksimale kasteafstande bestemt, sva-
rende til en årlig sandsynlighed på 10-6 (svarende til, at 
en hændelse sker 1 gang pr. 1.000.000 år) for at en per-
son, der befinder sig i nedfaldsområdet tæt ved de mak-
simale kasteafstande for de nye møller, rammes af isfrag-
menter ved overisning. 

Samlet risikovurdering for havari og isafkast
Risikovurderingerne viser, at 
◦ sandsynligheden for at dele af vindmøllerne ved 

evt. havari eller isafkast ved overisning rammer 
en person, som befinder sig indenfor nedfaldsom-
rådet, generelt er lav for såvel eksisterende som 
nye vindmøller

◦ der ved at nedtage de 24 eksisterende vindmøller 
og erstatte dem med 7 nye større vindmøller ikke 
er en forøget sandsynlighed for at dele af vindmøl-
lerne ved evt. havari eller isafkast ved overisning 
rammer en person, som befinder sig indenfor ned-
faldsområdet 

Det bemærkes, at vurderingerne er baseret på simplifi-
cerede antagelser, specielt vedr. fastsættelse af sandsyn-
ligheder for helt eller delvis havari af vindmøllerne, idet 
kun data for relativt gamle typer af vindmøller har været 
tilgængelige. Det er endvidere en forudsætning for dis-
se estimater, at vindmøllerne følger en systematisk ved-
ligeholdelsesplan.

Overvågning og kontrol
Overvågning
DONG Energy’s driftsorganisation varetager den løben-
de overvågning af møllernes driftstilstand, herunder sik-
kerhedsudstyr, bremsesystemer mv.

Overvågning af, om vindmøllerne overholder støj-
grænserne, varetages af tilsynsmyndigheden, som er Lol-
land Kommune. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, 
at der udføres støjmålinger og –beregninger når møller-
ne sættes i drift og i øvrigt i driftsperioden, hvis der er 
tvivl om hvorvidt støjgrænserne overholdes.

Hvis møllerne beregningsmæssigt ikke kan overhol-
de den vejledende grænse om max. 10 timers skygge-
kast ved beboelser i området, kan tilsynsmyndigheden 

desuden stille krav om at de vindmøller, som bidrager til 
skyggekast, stoppes i de kritiske perioder.

Kontrolprogrammer
Da der bliver tale om nyudviklede vindmøller vil DONG 
Energy gennemføre kontrolmålinger og –beregninger af 
støj, herunder også lavfrekvent støj for hver ny vindmøl-
le, der opstilles. Støjmålingerne vil blive udført, når møl-
len er i stabil drift, for at sikre at støjgrænserne ved na-
bobeboelserne er overholdt.

Beregningerne af det lavfrekvente støjbidrag inden-
dørs er behæftet med stor usikkerhed. Hvis det efter 
idriftsættelsen af de nye vindmøller skulle vise sig, at der 
er betydende lavfrekvent støj i enkelte nabohuse hidrø-
rende fra vindmøllerne, vil det blive vurderet, om disse 
huse kan støjdæmpes med bygningsmæssige tiltag, eller 
om andre tiltag bliver nødvendige. Hvis det efter idrift-
sættelsen af de nye vindmøller skulle vise sig, at der er 
betydende lavfrekvent støj i enkelte nabohuse hidrøren-
de fra vindmøllerne, vil DONG Energy tilbyde at gen-
nemføre tiltag til at løse problemerne, f.eks. tilbyde byg-
ningsmæssige tiltag. 

Foranstaltninger til reduktion  
af miljøpåvirkninger
I det følgende er beskrevet de foranstaltninger der, på 
baggrund af de vurderede effekter, er fundet nødvendi-
ge for at reducere miljøpåvirkninger som følge af opfø-
relsen af forsøgsmøllerne.

De foranstaltninger, som kan tænkes foretaget, kan 
grupperes i:
• Bygherrens styring af de miljømæssige forhold
• Foranstaltninger vedr. anlæggets udformning
• Foranstaltninger i anlægsfasen
• Foranstaltninger i driftsfasen
 Foranstaltningerne gennemgås enkeltvis i det  

følgende.
De fremkomne anbefalinger vil blive inddraget i den 

praktiske tilrettelæggelse af anlægs- og driftsarbejdet, 
under hensyntagen til de tekniske, økonomiske og tids-
mæssige rammer for dette.

Styring af miljømæssige forhold
I forbindelse med implementering af projektet anses det 
af væsentlig betydning for en effektiv håndtering af mil-
jømæssige forhold, at der hos bygherren etableres et ef-
fektivt styringssystem for miljømæssige forhold (miljø-
ledelse).

For anlægsarbejdet etableres der en styringsfunktion, 
som på grundlag af en miljøpolitik og en række formu-
lerede målsætninger og mål sikrer:
• At de forudsætninger som ligger til grund for mil-Montering af vinger.
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jøvurderingen opfyldes, alternativt revurderes og 
forelægges relevante myndigheder

• At de krav som myndighederne fastsætter opfyldes
• At de krav som bygherren fastsætter opfyldes
• At aktuelle problemer, som opstår under anlægsar-

bejdet, løses under hensyn til eventuelle miljøpå-
virkninger

• At der er det nødvendige beredskab ift. uheld med 
miljømæssige konsekvenser

For driftsperioden etableres en lignende funktion, idet 
det er målsætningen, at driften af forsøgsmøllerne skal 
omfattes af en konsekvent miljøstyring på niveau med 
ISO 14001.

Anlæggets udformning
For at mindske den visuelle påvirkning fra anlægget vil 
DONG Energy sikre følgende:
• For at gøre indtrykket så roligt som muligt, skal 

vindmøllerne have samme farve. En lys grå far-
ve tonet let blå vil falde bedst ind i miljøet, viser et 
tidligere studie af farver på vindmøller på havet.

• Møllerne vil ikke blive forsynet med logoer eller 
anden bemaling.

• Vindmøllerne får forskellig størrelse, udformning 
og design, men de vil alle være af typen med tre-
bladet rotor, og rotoren på alle møller skal have 
samme omdrejningsretning. 

• Størrelsesforholdet mellem tårn og rotor vil maksi-
malt være 1: 1,35.

• Mølleparken skal lysafmærkes med to gittermaster 
af hensyn til flytrafikken. Det skal indgå i test og 
forsøg, at lysafmærkningen udformes/udvikles, så 
den bliver så lidt generende i nærområdet som mu-
ligt.

Miljøpåvirkninger i anlægsfasen
• I forbindelse med anlægsaktiviteter og ved nedtag-

ning af de eksisterende møller skal kørsel og an-
den aktivitet i §3-beskyttede naturtyper (digegra-
vene) undgås.

• Al tung transport med lastbiler og blokvogne skal 
ske ad tvangsrute og uden om Kappel og Vester-

næs og de lokale veje Ålehoved og Gottesgabe 
Strandvej. 

• Hvis møllernes fundamenter skal baseres på ned-
rammede betonpæle, skal nedramningen indledes 
med ”soft start”.

Miljøpåvirkninger i driftsfasen
• Der vil blive udført beregninger af skyggekast og 

støjmålinger og –beregninger for hver ny mølle, der 
opstilles for at sikre, at støjgrænserne ved nabobe-
boelser ikke overskrides. Målinger og beregninger 
skal udføres som angivet i bekendtgørelsen om støj 
fra vindmøller. Målingerne af støjudsendelsen fra 
vindmøllerne udføres, så også den lavfrekvente støj 
måles, herunder eventuelle tydelig hørbare toner. 

• På grundlag af målingerne af den lavfrekvente støj 
vurderes, om der er risiko for, at den vejledende 
grænseværdi for indendørs støj vil blive overskre-
det hos naboer. Hvis dette er tilfældet, gennemfø-
res målinger af det indendørs lavfrekvente støjbi-
drag hos de pågældende naboer.

• DONG Energy vil – uanset om 10 timers skygge-
kast kan overholdes – stoppe de vindmøller, som 
giver skyggekast ved beboelser i månederne maj 
til september, hvis solen skinner i de kritiske ti-
mer.

Sikkerhed
• DONG Energy vil udarbejde en procedure, som 

sikrer, at stien på diget afspærres, hvis der op-
står situationer, hvor der er risiko forbundet med 
at færdes på diget, f.eks. risiko for nedfald af is fra 
vingerne.

Endvidere vil etableringen af et effektivt miljøsty-
ringssystem minimere risikoen for eventuelle miljøuheld 
under drift, bl.a. ved planlagt service, alarmsystemer i 
møllerne mv.
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Siden stenalderen har landet sænket sig, så øerne om-
kring Lolland er tidligere bakketoppe i morænelandska-
bet. Landskabet er næsten fladt. Det højeste område når 
op i 30 m nordøst for Nakskov. På Kort 1,  Landskabets 
dannelse kan man se, hvorledes området nord for Kap-
pel har bestået af flere småøer, som i dag er landfaste på 
grund af inddæmning.

På Vestlolland ligger de højeste punkter øst for Tårs 
med 13 m og øst for Næsby med 12 m på Sølbjerg.

Kampen for det flade og lavtliggende terræn mod ha-
vet, hvor især stormflodskatastrofen den 13. november 
1872 indskrev sig i danmarkshistorien, har medført, at 
en meget stor del af øen nu er inddæmmet land. 

Struktur
Landskabets struktur er liniær og skabt af store mark-
enheder, som flere steder er omgivet af høje løvhegn. 
Mellem markerne ligger landsbyer og gårde langs veje-
ne. Desuden ligger der næsten kvadratiske sommerhus-

3 Landskabelige forhold
I dette kapitel bliver der redegjort for - og vurderet - de 
landskabelige og visuelle konsekvenser ved at nedta-
ge 24 vindmøller langs diget syd for Kappel og erstat-
te dem med op til syv store vindmøller.

I læ af Østersødiget og gemt bag bevoksninger lig-
ger gamle bosætninger spredt i landskabet, mens yngre 
feriehusområder samler sig tæt ved havet. Få kilometer 
nordvest for vindmølleområdet finder man uden for di-
get den rekreative perle, Albuen, sammen med Sønder-
nor, et lavvandsområde af Nakskov Fjord.

Landskabets dannelse
Området er dannet i slutningen af sidste istid, hvor Sto-
rebæltgletsjeren har givet landet den afsluttende plan-
slibning. Lolland består af moræne fra sidste istid med 
enkelte ådale ved Nakskov og Sakskøbing, og der er 
store inddæmmede arealer, bl.a. sydvest for Nakskov. 

områder ved kysterne. Omkring Nakskov Fjord er land-
skabet dog mere bugtet med mange vige og tanger.

Bevoksning
Syd og vest for Søllested, der ligger øst for Nakskov, er 
Lolland skovfattigt. Der er enkelte mindre plantager langs 
kysten. Endvidere er der høj bevoksning omkring - og i 
- sommerhusområderne, der alle ligger langs sydkysten.
Den øvrige bevoksning står rundt om bygninger og som 
spredte levende hegn.

Infrastruktur
Infrastrukturen på det sydvestligste Lolland består af 
mindre kommuneveje. Hovedfærdselsårerne er Rute 9 fra 
Maribo til Tårs. Midt på Lolland løber endvidere jernba-
nen fra Maribo til Nakskov. 

Bebyggelse
Bebyggelsen ligger primært som båndbyer langs vejene. 
Mellem byerne er der spredte gårde, bortset fra de store 
inddæmmede arealer, hvor der kun findes enkelte byg-
ninger, der som regel ligger på kanten af inddæmningen.

Eksisterende vindmøller
Lolland er generelt, og især på den sydlige halvdel, meget 
præget af vindmøller. Der er mellem Nakskov og Rødby 
en del parker og enkeltstående vindmøller, hvor største-
delen af møllerne er mellemstore vindmøller på mindst 
500 kW. Langs kysten og på havet er Lolland omkred-
set af vindmølleparker, der med start ved Nysted Hav-
møllepark, via Syltholm, Kappel og Nøjsomheds Odde 
når frem til Vindeby Havmøllepark. 

Lokalt omkring Kappel og Nakskov er der i dag en del 
spredte vindmøller, hvoraf størstedelen er enkeltmøller 
placeret ved gårdene i det åbne land. Indenfor fem km 
fra  Kappel Vindmøllepark står der yderligere fem møl-
ler under 450 kW og fem over 450 kW. Rotordiameteren 
og navhøjden på de eksisterende lokale vindmøller lig-
ger generelt omkring 30  –  35 m. 

Kort 3.1 Landskabets dannelse
Morænelandskab fra sidste 
istid, overvejende lerbund

Kunstigt tørlagt areal

Tunneldal

Landskab med dødisrelief

Marint forland dannet siden 
stenalderen (5.000 f.K.)

Ås

By

© Per Smed 1981

26



I afstanden 5 – 13 km findes fjorten spredte vindmøl-
ler under 450 kW, tolv møller på 450 – 999 kW og elle-
ve møller på mindst 1 MW. De største møller er tre nye 
125 m høje møller syd for Nakskov. De tre møller ople-
ves sammen med de store industrianlæg i Nakskov. Nord 
for Nakskov vil vindmøllerne kunne ses sammen med 
de nye møller ved Kappel.

De eksisterende 24 vindmøller i Kappel Vindmølle-
park står smukt langs indersiden af diget. De har en nav-
højde på 32 m og en rotordiameter på 34,8 m. Det vil si-
ge, at højden til øverste vingespids er 49,4 m.

Afstandszoner
For at systematisere analysen og vurderingen er omgi-
velserne til vindmølleparken opdelt i følgende afstands-
zoner:

Nærzonen under 5 km, hvor man vil opleve vindmøl-
lerne i detaljer, og møllerne vil være dominerende, når 
man ser dem mellem, og over, bygninger og bevoksning.

Mellemzonen 5 – 13 km, hvor man ser vindmøller-
ne som figurer, men næppe oplever deres forskellige de-
sign. I mellemzonen spiller vejret ind på synligheden, 
og man oplever de nye møller sammen med eksisteren-
de vindmøller.

Fjernzonen over 13 km, hvor sigtbarheden får en af-
gørende rolle. Vindmøllerne vil enkelte steder kunne 
ses over land, men vil være mere tydelig, hvis de ses 
over vand, som eksempelvis over Nakskov Fjord. De-
res samspil med andre vindmøller i et større område vil 
træde frem.

Kort 3.2 Eksisterende forhold
Mål 1:100.000

Mølle mindre end 450 kW

Mølle 450 kW til 999 kW

Mølle på mindst 1 MW
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Kulturlandskabet
Lollands kultur er præget af den fede muldjord, der har 
gjort jorden tung at bearbejde, men som også er frugt-
bar. Siden middelalderen har Lolland været domineret 
af private herremænd og enkelte krongodser. Et møn-
ster som stadig findes på øen. De nærmeste jordbesid-
dere til Kappel er Rudbjerggård vest for Dannemare og 
Fredsholm syd for Nakskov. Også den lokale Gottesga-
be har hørt til de store godser. I en længere periode var 
den under Rudbjerggård.

Landbefolkningen har boet spredt, men grupperet ved 
vejene, hvilket gjorde færdselen nemmere. Der er således 
kun få landsbyer, der er vokset omkring et centrum. På 
sydvestlolland findes Langø, men den er opstået som fi-
skerihavn. Nord for vindmølleområdet ligger Vesternæs, 
Kappel og Sjunkeby, alle tre landsbyer med mindre byhu-
se langs vejen. Nord for landsbyerne strækker de store fol-
ketomme områder i Bogø inddæmning sig op til Langø.

Langø havn har været Lolland-Falsters største fiske-
rihavn. På Albuen har der tidligere været fangstpladser 
på grund af et stort sildefiskeri. Der er fundet rester af et 
kapel og gravplads fra 1450 érne på Albuen.

Lolland præges endvidere af sin beliggenhed tæt på 
Tyskland og Polen. Øen har i århundreder haft en livlig 
handel med hele Østersøområdet i fredstider. Her har 
Nakskov været en væsentlig havneby og senere industri-

by med sukkerproduktion og skibsværft. Til sukkerpro-
duktionen har der i perioder været knyttet saftstationer 
i oplandet , hvorfra saften i rør blev ført ind til Nakskov. 
Roerne er endvidere blevet transporteret på smalspore-
de baner ind til fabrikken. 

Sukkermøllerne
Landbefolkningen og importeret arbejdskraft har ind-
til 1960érne været travlt beskæftiget med sæsonarbejde 
i roedyrkningen og sukkerproduktionen. Mekaniserin-
gen af landbruget medførte stor arbejdsløshed og mas-
siv affolkning af landdistrikterne. Roebønderne klare-
de sig fortsat godt, blandt andet med EF- og EUstøtte til 
sukkerproduktionen. Mange har brugt støtten til køb af 
vindmøller, der blev opstillet i sidste halvdel af halvfem-
serne. Møllerne er blevet kaldt sukkermøller. 

I Kappel findes en velbevaret stubmølle, der i dag står 
som et vidne på, at vindenergien har været nyttiggjort i 275 
år op igennem historien. Få hundrede meter fra møllen viser 
et vejskilt mod den nuværende vindmøllepark langs diget. 

Et tredie afgørende element i kulturlandskabet er de 
store inddæmninger, der blev sat i værk efter stormflo-
den i 1872. Her blev hele den sydvestlige del af Nakskov 
Fjord og hele Rødby Fjord inddæmmet med et dige fra 
Nakskov via Bogø, Langø og Ydø langs Østersøkysten 
for at ende efter 63 km nordøst for Rødby ved Sandager. 
Diget er op til 4 m højt. 

På kort 3 fra Videnskabernes Selskab kan man se, 
hvorledes Nakskov Fjord omkring år 1800 har været 
langt større med flere øer, der idag markerer sig som fla-
de bakker i inddæmningerne. Bag diget er Muttebæk sø, 
Tottesgabe sø og Høksøen tørret ud.

Til inddæmningen er knyttet punpestationer, hvor den 
nærmeste til Kappel ligger øst for Langø.

Arkæologi
Før anlægsarbejdet bliver igangsat, skal Lolland-Falsters 
Stiftsmuseum i Maribo høres for at klarlægge, om der er 
mulighed for at gøre arkæologiske fund under anlægsar-
bejdet for vindmøller og tilkørselsveje.

En søgning på Det Kulturhistoriske Centralregister 
(dkc) viser, at der ikke er nogen synlige forhistoriske spor 
i projektområdet. Lokalitet 17 er et kulturlag fra en bo-
plads fra Tragtbægerkulturen, hvor der ved vejanlægsar-
bejde i 1989  blev stødt på flere fyldskifter, der indeholdt 
meget keramik, dyreknogler og bearbejdet flint, bl.a. ski-
veskraber, skiveøkse og flækker.

Støder man under anlægsarbejdet på fortidsminder, 
skal anlægsarbejdet straks stoppes og museet kontak-
tes. Arbejdet kan først genoptages, når museet har af-
sluttet sig arbejde. For at sikre sig mod forsinkelser, kan 
der foretages en forudgående undersøgelse af museet for 
bygherrens regning. 

Pumpestation og -sø ved Kramnitse Sluse. Stubmøllen er et vidne på den historiske udnyttelse af vinden. Digerne er et vigtigt rekreativt element på Lolland. 
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Kirkerne
Inden for nærzonen står der to kirker, Langø Kirke op-
ført 1899 – 1901 knap fem km fra vindmølleområdet og 
Kappel Kirke ca 1 km borte. Der er ikke fundet steder, 
hvor der kan være konflikt mellem oplevelsen af Langø 
Kirke og vindmølleparken. 

Kirken for Kappel, Vesternæs og Sjunkeby ligger i 
Kappel. Navnet kommer af ordet kapel, da bygningen 
oprindelig var et kildekapel. Lige øst for kirken ligger 
den hellige kilde, Hellig Trefoldigheds Kilde, hvis jern-
holdige vand havde en helbredende virkning. I 1700-tal-
let var kilden meget besøgt og en god indtægtskilde, og 
den blev brug langt op i 1800-tallet. Kirken skulle oprin-
delig have været bygget i selve Vesternæs, men da byg-

gestenene hver nat flyttede sig hen til kilden, byggede 
man til slut kirken her. Kappel kirke er opført som ka-
pel i 1464 og blev først sognekirke i 1685. Kirken er op-
ført i teglsten og har som mange andre lollandske kir-
ker stor hældning på taget, takkede gavle og klokke’tårn’ 
midt på skibets tag.

Omkring kirken er markeret kirkeomgivelser, hvorfra 
kirken opleves mest markant i landskabet. Vindmøller-
ne står ikke indenfor kirkeomgivelserne, men på grund 
af deres højde vil de påvirke oplevelsen af kirken fra de 
norlige kirkeomgivelser.

Kirken vil fra Kappel blive set ved siden af de nye 
vindmøller, og fra Sjunkeby, der ligger udenfor kirke-
omgivelserne, blive oplevet foran de nye møller. Det er 
vist på visualisering nr 8 og 9.

17

Historisk kort over egnen fra Videnskabernes Selskab. 
Kilde: www.dkconline.dk 

Kappel Kirke set fra vest.Kilde: www.dkconline.dk. 

Kort 3.3 Historisk kort

Kort 3.4 Arkæologiske fund

Kirkeomgivelser ved Kappel Kirke og vindmølleplaceringer.
Kilde: Regionplan 2005, Storstrøms Amt.

Kort 3.5 Kirkeomgivelser ved Kappel Kirke
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Rekreative interesser
De rekreative interesser er koncentreret langs Østersø-
diget med sommerhusområder ved  Vesternæs, Ydø og 
Fuglsang samt på Albuen og i Nakskov Fjord på Albu-
ens inderside. Der er visualiseret fra diget og ved som-
merhusområderne på visualisering nr 2, 3, 4, 5 og 11 i 
nærzonen og 19 i fjernzonen. 

Generelt er diget brugt som kystpromenade. Der er 
praktisk taget altid folk, der benytter diget til travetu-
re eller cykelture. Endvidere bruges Albuen til naturtu-
re og lystbådssejlads. 

Skala 
Landskabet på Sydvestlolland er åbent og med få bygnin-
ger langs kysten og nord for Vesternæs og Rårup, hvor 
de store inddæmmede arealer findes. I dette område er 
landskabets skala relativt stor. 

Kysten og de store åbne og ubebyggede arealer giver 
gode vindforhold og den store skala medfører, at land-
skabet er mindre følsomt for store tekniske anlæg.

Synlighed
Det flade og relativt åbne landskab medfører, at høje ele-
menter ses over lange afstande, hvor der er en længere 
åben flade foran betragteren. Hvor der er levende hegn 
tæt på betragteren, kan det dække for vindmøllerne. 
Vindmøller med en totalhøjde på 150 – 200 m vil kun-
ne ses på en afstand af 15 – 20 km. I mange tilfælde kan 
man opleve både deres opstillingsmønster og placering 
i landskabet samt deres samspil med andre vindmøller. 

Vindmøllerne vil endvidere blive oplevet fra diget, der 
løber langs sydkysten. Diget medfører endvidere, at man 
selv tæt på kysten ikke ser havet og dermed ikke oplever, 
at man er på en ø. Vindmøllernes præg på kysten ople-
ves således kun fra havsiden, luften, på diget og fra om-
givende tanger og øer, hvor man ser hen over vandfladen.

Fra enkelte steder i Nakskov vil de nye møller kunne anes bag og nedenfor møllerne ved Savnsø. 
De to møller, der kan ses på fotografiet, er møllerne ved Savnsø. 

I det flade landskab virker Nakskovs skyline markant. Det er industrianlæggene med sukkerfarikken til højre, der dominerer. 

30



Spodsbjerg

Kort 3.6 Terræn og synlighed

Vindmøllerne potentielt 
synlige

Skov
By og samlet 
bebyggelse

0 - 20 m

20 - 40 m

Vindmøllerne dominerende

Terræn
Under 
0 m

Mål 1:100.000
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Mølledesign og møllestørrelser
Størrelser og design på vindmøller er ikke endeligt fast-
lagt.

I visualiseringerne af de fremtidige forhold er der ar-
bejdet med forskelligt design på møllerne, som er fast-
lagt ud fra de vindmølletyper, der i dag findes på det in-
ternationale marked. De tjener som eksempel, men det 
kan ikke udelukkes, at der vil kunne komme yderligere 
modeller. Vindmøllerne adskiller sig primært fra hinan-
den på udformningen af møllehuset, nacellen; men også 
vingerne og tårnene kan være mere eller mindre spink-
le i deres konstruktion.

I visualiseringerne er der arbejdet med tre forskellige 
modeller for nacelle, men der kan komme andre på tale 
som vist i Figur 3.1. I visualiseringerne er det tilstræbt 
at vise det værste tilfælde.

Da udviklingen ikke er kendt, er der i visualiseringer-
ne vist den værste situation, worst case, for både højder 
og vindmøllernes udseende. Det vil sige, at vindmøller-
ne kan blive op til 200 m høje og har forskelligt udseen-
de. I visualiseringerne er der vist syv møller i to rækker 

langs diget. Heraf står de fem i en række langs diget og 
de to sidste bag diget. 

I rækken langs diget vil de laveste vindmøller stå i 
yderpositionerne (mølle 1, 5, 6 og 7) og den højeste i 
midterpositionen (mølle 3). På kort 6 er vindmøllerne 
med nummerering vist.  

De illustrerede vindmøller har alle et forhold mellem 
navhøjde og rotordiamter omkring 1 : 1,35, det vil sige at 
rotordiameteren er godt 1/3 større end navhøjden. Det er 
i overensstemmelse med anbefalingerne fra regeringens 
udvalg for placering af store vindmøller på land. Det vil 
blive tilstræbt at holde dette forhold.

Mastedesign
Anlæg over 150 m skal ifølge de internationale luftfarts-
regler afmærkes med hvidt blinkende lys som beskrevet i 
kapitel 2. Der skal placeres et lys både i toppen og midt på 
anlægget. Lyset kan afskærmes mod vandret. Ved Kap-
pel vil der blive placeret en mast i hver ende af parken, 
som bærer lysene. De to master placeres uden for vind-
mølleparken. Se kort 3.7, side 34.

Masten er en tresidet spids gittermast, som kendes fra 
højspændingsmaster.

Begge master skal have samme højde som den højeste 
vindmølle. Det vil sige 200 m. 

Figur 3.1 Forskellig design på danske og udenlandske vindmøller, som de findes i dag og muligvis vil blive ved Kappel

Figur 3.2 Mastedesign

Tabel 3.1 Møllestørrelser
Mølle nummer Rotordiameter       Navhøjde
1, 5, 6 og 7          126 m            93 m
2 og 4          140 m          103 m
3          160 m          119 m
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Figur 3.3 Sammenlignelige størrelser

 225 kW vindmølle, 43 m Landsbykirke, 20 m Farøbroen, 96 m Savnsømøller ved Nakskov, 125 m Stigsnæsværket, 130 m Vindmølle med 122 m rotor, 152 m Vindmølle med 160 m rotor, 200 m Østbroen Storebælt, 254 m
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Visualiseringspunkter
For at vise den visuelle påvirkning af vindmøllerne ved 
Kappel er der udvalgt et antal punkter i nær-, mellem- 
og fjernzonen. Der er udvalgt punkter fra naboer, nær-
meste landsbyer, sommerhusområder og Østersødiget i 
nærzonen. Fra mellemzonen er der valgt punkter, hvor 
man oplever møllerne ved åbne områder mellem hegn 
og bygninger, hvor man oplever de nye møller sammen 
med eksisterende møller, samt fra Nakskov og fra Nak-
skov Fjord. I fjernzonen over 13 km er der valgt punkter, 
hvor man ser over vandfladen frem mod Lolland, fra bak-
ker nord for Nakskov, fra Østersødiget og fra Fehmarn.

Der er visualiseret følgende situationer:
1. Visualisering fra samtlige fotostandpunkter i dags-

lys. Ved alle standpunkter bortset fra Fehmarn er de ek-
sisterende forhold vist, så man kan sammenligne de to 
situationer. Alle de eksisterende 25 vindmøller er fjer-
net på visualiseringerne.

2. Natvisualisering af to punkter fra nærzonen.

Visualiseringspunkter i nærzonen
1. Nabosituation ved Ålehoved. 2. Kanten af sommerhus-
område ved Vesternæs. 3. Diget ved Vesternæs Strand. 
4. Diget ved Ydø/Søndernor. 5. Sommerhusområde Ydø. 
6. Gottesgabe Strandvej. 7. Kappel på sydsiden af kirke-
gården. 8. Kappel øst for kirken. 9. Sjunkeby. 10. Østre 
Fuglsangvej ved eksisterende vindmølle. 11. Østersødi-
get ved Fuglsang. 12. Langø ved den sydlige bygrænse.

Visualiseringspunkter i mellemzonen
13. Fra Rudbjergvej. 14. Vestenskov, hvor møller i Bogø 
inddæmning ses. 15. Rudbjergvej ved kommunekontoret. 
16. Strandpromenaden i Nakskov. 17. Nakskov Fjord fra 
Rute 9 øst for Tårs. 18. Syd for Græshave, hvor der er en 
åbning og flere eksisterende møller kan ses.
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Kort 3.7 Fotopunkter i nærzonen

Signaturer kort 6 –  8 Fotopunkter i nærzone, mellem- og fjernzone
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Visualiseringspunkter i fjernzonen
19. Østersødiget ved Hummingen. 20. Nord for Nakskov 
ved Karlby, hvor man kan se hen over Nakskov by. 21. 
Fakkebjerg på Langeland. 22. Fra nordkysten af Fehmarn.

Der er så vidt mulig brugt normaloptik i nær- og mel-
lemzone, men ved nogle optagelser har det været nød-
vendigt at benytte vidvinkel for at få en tilstrækkelig del 
af motivet med på billedet. I fjernzonen er optagelserne 
taget med moderat telelinse.

Kort 3.8 Fotopunkter i mellem- og fjernzone på Lolland

Kort 3.9 Fotopunkter i fjernzonen på  
 Langeland og Fehmarn
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Foto 1 Nærzone
Eksisterende forhold set mod syd fra Ålehoved ved det  
sydvestlige hjørne af Peter Hansens Have. Lige til venstre 
for fotoet er en bevoksning, som skærmer for udsigten til 
de sydligste vindmøller. Afstand til nærmeste mølle er cir-
ka 890 meter. Betragtningsafstand uden fortegning er 30 cm 
ved udskrift 1:1 på A4 papir..

1
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Nærzone Foto 1
Visualisering fra nærmeste naboer på Ålehoved. Afstand til 

nærmeste mølle er ca 960 meter. Tre af de syv møller og den 
nordlige mast ses inden for kameravinklen, men på stedet 

vil man kunne se alle møller og begge master, hvis man  
drejer hovedet. Dog vil en bevoksning lige til venstre for  

fotoet skærme helt eller delvist for de sydligste vindmøller.  
Betragtningsafstand uden fortegning er 30 cm.
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Foto 2 Nærzone
Eksisterende forhold fra sydøstlig vej i sommerhusområdet 
ved Vesternæs, der slutter ved levende hegn til åben mark. 
Afstand til nærmeste mølle er cirka 460 meter. Herfra  
fremtræder buen af vindmøller klart, og den markerer kyst-
forløbet. Betragtningsafstand uden fortegning er 30 cm.

2
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Nærzone Foto 2
Visualisering i sommerhusområde ved Vesternæs. Afstand 

til nærmeste mølle er omkring 1.400 meter. Opstillingen er 
rolig og kystforløbet kan opleves omend vanskeligere end i 

dag. Den nærmeste mast virker forstyrrende.
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Foto 3 Nærzone
Eksisterende forhold set mod sydøst fra diget ved Vesternæs 
Strand. Afstand til nærmeste mølle er 550 meter. Fra diget  
tegner møllerne stadig kystforløbet, omend mindre tydelig. 
Den ene mølle uden for buen virker forstyrrende. 
Betragtningsafstand uden fortegning er 45 cm.

3
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Nærzone Foto 3
Visualisering fra diget ved Vesternæs strand. 

Afstand til nærmeste mølle er cirka 1.560 meter. 
Møllernes opstilling kan relateres til kystforløbet.  

Størrelserne  er svære at forstå specielt ved de nærmeste 
vindmøller, men det er stadig muligt at opleve perspektivet. 

De forskellige design træder tydeligt frem.
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Foto 4 Nærzone
Eksisterende forhold fotograferet mod syd fra diget ved Ydø 
Strand, hvor der kommer mange for at gå en tur på Albuen 
eller på diget. Afstand til nærmeste mølle er knap 2,3 km. 
Møllerne markerer kysten.

4
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 Nærzone Foto 4
Visualisering fra Diget ved Ydø Strand, hvor der kommer 

mange for at gå tur til Albuen eller på diget. 
Afstand til nærmeste mølle er 3,1 km. 

Proportionerne i den lange, regulerede kyst 
og møllegruppen er i overensstemmelse. 
Vindmøllerne og masterne bliver oplevet 

som én lang række, der følger kysten.
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Foto 5 Nærzone
Eksisterende forhold fotograferet mod syd fra sommerhus-
området ved Ydø Strand, der også ligger tæt på et område 
udlagt til feriecenter. Afstand til nærmeste mølle er knap 2 
km, og man skimter møllerne bag de bladløse træer og bu-
ske. Betragtningsafstand uden fortegning er 40 cm.

Eksisterende møller

5
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Nærzone Foto 5
Visualisering fra sommerhusområdet ved Ydø strand. 

Afstand til nærmeste mølle er 2,7 km. 
Dele af master og møller ses bag bevoksningen i  
vinterhalvåret. Om sommeren vil en mastetop og  
en enkelt møllevinge blive set over bevoksningen. 

Betragtningsafstand uden fortegning er 40 cm.

Mast             VindmølleVindmølleVindmølleVindmølleVindmølle Vindmølle
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Foto 6 Nærzone
Eksisterende forhold fotograferet fra Gottesgabe Strandvej 
4 på terrassen syd for huset mod vest i juni. Afstand til nær-
meste mølle på foto er knap 500 meter. Møllerækken tegner  
kystforløbet. Betragtningsafstand uden fortegning er 40 cm.
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Nærzone Foto 6
Visualisering fra Gottesgabe Strandvej 4. Afstand til  
nærmeste mølle er ca 840 meter. Anlægget virker voldsomt 
og relationen til kysten er vanskelig at opfatte.  
Betragtningsafstand uden fortegning er 40 cm.
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Foto 7 Nærzone
Eksisterende forhold fotograferet fra Knubbeløkkevej i 
Kappel ved det sydøstlige hjørne af kirkegårdsmuren. 
Punktet er repræsentativt for udsigten fra kappel. 
Afstand til nærmeste mølle på billedet er knap 2 km. 
Man ser møllerne mellem træer og bygninger. 
Betragtningsafstand uden fortegning er 40 cm.
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Foto 7 Nærzone 
Visualisering fra Kappel. Afstand til nærmeste mølle, 
som man lige kan se en vinge af til venstre i billedet,  
er 1,4 km. På billedet finder man seks af syv møller  
mellem træerne. De er store, og mere påtrængende end 
de eksisterende. Betragtningsafstand uden fortegning 
er 40 cm.

Mast
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Eksisterende møller

Foto 8 Nærzone
Eksistende forhold fotograferet fra Kappel, øst for kirken, 
hvor flere af de eksisterende møller ses bag kirkegård  
og huse. Afstand til nærmeste mølle er omkring 2,3 km.
Betragtningsafstand uden fortegning er 30 cm.

Eksisterende møller

8
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Nærzone Foto 8
Visualisering fra Kappel hvor et par af de nye møller 
dukker op bag mellem bevoksningen til venstre for 
Kappel Kirke. Afstand til nærmeste mølle er knap 1,5 km. 
De nye møller er mere påtrængende og større,  men  
de overstiger ikke kirken eller generer oplevelsen 
af kirken væsentligt. Betragtningsafstand uden  
fortegning er 30 cm.

Nye møller
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Eksisterende møller Stubmølle Kappel Kirke

Foto 9 Nærzone
Eksisterende forhold fotograferet fra den østlige del af  
Sjunkeby. Punktet er repræsentativt for udsigten fra  
landsbyen. Afstanden til den nærmeste vindmølle er cirka 3 
km. Man ser de eksisterende møller over træerne til  
venstre i billedet. Møllerne har herfra samme proportioner 
som stubmølle og kirke, der ikke bliver forstyrret af  
vindmøllerne. Betragtningsafstand uden fortegning  
er 40 cm.

9
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Nærzone Foto 9
Visualisering fra Sjunkeby. Afstand til nærmeste nye 

mølle er cirka 2,6 km. Vindmøllerne opleves i modspil med 
både stubmøllen og kirken i Kappel, som møllerne 

dominerer totalt.
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Foto 10 Nærzone
Eksisterende forhold fotograferet fre Østre Fuglsangvej.  
Afstand til nærmeste mølle er cirka 2,4 km. Herfra ople-
ver man de store dimensioner i landskabet. De eksisterende 
møller tegner kystlinjen. Betragtningsafstand uden  
fortegning er 40 cm.
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Nærzone Foto 10
Visualisering fra Østre Fuglsangvej. Afstand til nærmeste 

nye mølle er cirka 2,3 km. Herfra oplever man de nye  
vindmøller sammen med de eksisterende enkeltmøller.  

Møllerne er fremtrædende, men i harmoni med den store 
skala i landskabet. Tegningen af kysten er forsvundet. 

Betragtningsafstand uden fortegning er 40 cm.
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Foto 11 Nærzone
Eksisterende forhold fotograferet fra Østersødiget ved 
Fuglsang, hvor der kommer mange mennesker, specielt fra 
sommerhusområdet. Afstand til nærmeste mølle er knap 
2 km. Betragtningsafstand uden fortegning er 40 cm.

1156



Nærzone Foto 11
Visualisering fra diget ved Fuglsang. Afstand til nærmeste 

mølle er knap 2,4 km. Opstillingen er mindre harmonisk end 
ved de eksisterende vindmøller, men kystforløbet kan 

stadig opleves. Sommerhusområdet nord for diget er ret 
lukket, men fra flere af de vestlige sommerhuse vil man 

kunne se møllerne fra haven over en mere eller mindre tæt 
bevoksning. Betragtningsafstand uden fortegning er 40 cm.
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Foto 12 Nærzone
Eksisterende forhold fotograferet fra landevejen lige syd for 
Langø. I horisonten ser man vingerne fra Kappel- 
møllerne, og til venstre står en enkeltmølle i Kalvehave.  
Afstand til nærmeste Kappelmølle er cirka 4,4 km. Stedet er 
repræsentativt for udsigten fra det sydligste Langø, og  
billedet giver samtidig et indtryk af det flade, åbne landskab 
i Bogø Inddæmning. Betragtningsafstand uden  
fortegning er 40 cm.

12

Eksisterende mølle i Kalvehave
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Nærzone Foto 12
Visualisering syd for Langø. Afstand til nærmeste mølle er 

4,7 km. Man oplever vindmøllernes størrelse. I design 
bemærker man, om møllerne er kraftige eller spinkle, og 
hvor mange vinger, møllen har. Opstillingsmønsteret er 

svært at opfatte, idet det nærmeste møllepar bryder rækken. 
Landskabets skala kan rumme de store møller. 
Betragtningsafstand uden fortegning er 40 cm.

Eksisterende mølle i Kalvehave
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Eksisterende Kappelmøller

Foto 13 Mellemzone
Eksisterende forhold fotograferet fra Rudbjergvej ved 
Munkeby. Afstand til Kappelmøllerne er knap 5,2 km. Nogle 
af dem kan ses mellem gårdene. Terræn stiger mod venstre, 
op mod det tolv meter høje Sølbjerg. Betragtningsafstand 
uden fortegning er 45 cm. 
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Mellemzone Foto 13
Visualisering fra Rudbjergvej ved Munkeby. 

Afstand til nærmeste nye mølle er knap 5,5 km. 
Opstillingsmønsteret bliver oplevet som en lang række med 

varierende afstand mellem vindmøllerne. De nye, store  
møller overskrider landskabets skala og udvisker Sølbjerg.
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Foto 14 Mellemzone
Eksisterende forhold fotograferet fra Vestenskov, hvor tre 
melemstore møller står syd for vejen i en afstand af  
200 meter. Mellem de to møller til venstre ser man fire  
møller i Bogø Inddæmning, 1,5 km borte. I horisonten  
skimter man Kappelmøllerne, godt 6 km borte.  
Betragtningsafstand uden fortegning er 40 cm.
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Mellemzone Foto 14
Visualisering fra Vestenskov, hvor man ser de nye møller i 

samspil med to eksisterende møllegrupper. Afstand til 
nærmeste nye mølle er knap 6,1 km. Fra denne vinkel 

oplever man de nye Kappelmøller som en selvstændig park 
med omtrent samme størrelse møller som de fire møller i 

Bogø Inddæmning. Betragtningsafstand uden  
fortegning er 40 cm.
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Foto 15 Mellemzonen
Eksisterende forhold fotograferet fra Rudbjerg 
Kommunekontor. Afstand til Kappelmøllerne er godt 7,2 km. 
Fra dette punkt breder fladen sig ud. De mest markante 
elementer er Lindeskov og højspændingsledningerne.
Betragtningsafstand uden fortegning er 45 cm.
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Mellemzonen Foto 15
Visualisering fra Rudbjerg kommunekontor. 

Afstand til nærmeste nye mølle er godt 7,6 km.
De store møller træder tydeligt frem over bevoksningen. 

Man oplever ikke forskelle på møllerne. 
Betragtningsafstand uden fortegning er 45 cm.
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Foto 16 syd Mellemzone
Eksisterende forhold fotograferet fra Strandpromenaden i 
Nakskov set mod syd. De eksisterende tre store vindmøller 
i Savnsø Vig ses godt en km væk. Betragtningsafstand uden 
fortegning er 40 cm.

Foto 16 syd Mellemzone
Visualisering fra Strandpromenaden i Nakskov set mod syd. 
Samme som eksisterende forhold. Ingen ændring. Betragt-
ningsafstand uden fortegning er 40 cm.
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Mellemzone Foto 16 sydvest
Eksisterende forhold fotograferet fra Strandpromenaden i 

Nakskov set mod sydvest. Afstand til Kappelmøllerne er 
godt 10 km, og de er ikke at se. Man kan ane møllerne i 

Bogø Inddæmning over træerne. Betragtningsafstand uden 
fortegning er 40 cm.

Mellemzone Foto 16 sydvest
Visualisering fra Strandpromenaden i  Nakskov mod 

sydvest. Afstand til nærmeste nye mølle er knap 9,7 km. De 
nye møller er synlige bag Store Vejlø Skov, men ikke 

dominerende. Møllerne er her tegnet meget tydelige, som de 
vil fremstå i særdeles klart vejr. Betragtningsafstand uden 

fortegning er 40 cm.

Vindmøller i Bogø Inddæmning Vindmølle ved Kalvehave
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Foto 17 Mellemzone
Eksisterende forhold fotograferet mod syd over Nakskov 
Fjord fra Rute 9, øst for Tårs. De eksisterende møller syd 
for fjorden anes i horisonten i den midterste del af billedet, 
blandt andre møllerne i Bogø Inddæmning, og Kappelmøl-
lerne, der står godt tolv km væk. Betragtningsafstand uden 
fortegning er 40 cm.
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Mellemzone Foto 17
Visualisering af nye vindmøller ved Kappel. Afstand til 

nærmeste mølle er godt 11,7 km. Vindmøllerne er markant 
højere end de øvrige elementer på fjordens sydside. Da 

man ser mod syd, vil de oftest være i modlys og stå uskarpt 
i modsætning til denne visualisering. Betragtningsafstand 

uden fortegning er 40 cm.
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Foto 18 Mellemzone
 
Eksisterende forhold fotograferet syd for Græshave. Man 
ser enkeltstående møller spredt i landskabet. Den nærme-
ste står knap en km borte, mens Kappelmøllerne er knap 13 
km væk, og ikke at se. Betragtningsafstand uden fortegning 
er 45 cm.
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Mellemzone Foto 18
Visualisering syd for Græshave. Afstand til nærmeste nye 

mølle i Kappel er knap 12,6 km. I det flade landskab vil de 
nye møller dukke op her og der mellem bevoksning og 

bygninger. De nye Kappelmøller har her samme størrelse 
som møllen, der står cirka tre km borte.  

Betragtningsafstand uden fortegning er 45 cm.
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Foto 19 Fjernzone
Eksisterende forhold fotografereret fra Østersødiget ved 
Hummingen. Borgerne benytter diget som rekreativt 
område på alle årstider. Kappelmøllerne står omkring 
13,5 km væk. Kun i meget klart vejr vil man kunne se nogle 
få vingespidser over Vesterskov. Betragtningsafstand uden 
fortegning er 80 cm.
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Fjernzone Foto 19
Visualisering fra diget ved Hummingen. Afstand til 

nærmeste nye mølle ved Kappel er cirka 14 km. 
De nye Kappelmøller vil være et tydeligt kendemærke over 

skovene længere fremme på kysten. Betragtningsafstand 
uden fortegning er 80 cm.
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Foto 20 Fjernzone
Eksisterende forhold fotograferet fra Karlby, nord for 
Nakskov. Her stiger terrænet, så man får udsigt til 
Nakskovs silhuet med de 125 m høje møller ved Savnsø bag 
byen. Savnsømøllerne står godt seks km væk, mens 
afstanden til Kappelmøllerne er knap 15 km. 
Betragtningsafstand uden fortegning er 80 cm.
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Fjernzone Foto 20
Visualisering fra Karlby. Afstand til nærmeste mølle i 

Kappel er knap 15 km. Til højre for møllerne ved Savnsø vil 
man i meget klart vejr kunne se Kappelmøllerne. 

Betragtningsafstand uden fortegning er 80 cm.
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Foto 21 Fjernzone
 
Eksisterende udsigt mod nordvest fra Fakkebjerg på Langeland. Vindmøllerne ved Kappel markerer 
Lollands sydvestlige hjørne, 19,5 km borte. Nord for Kappel, midt i billedet og til venstre ser man møl-
ler i Bogø Inddæmning og ved Savnsø. Betragtningsafstand uden fortegning er 80 cm.
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Fjernzone Foto 21
 

Visualisering fra Fakkebjerg på det sydlige Langeland . 
Vindmøllerne ved Kappel står flot i klart vejr cirka 19,5 km borte. 

Synet vil være typisk for oplevelsen over vand fra fjernzonen. 
Betragtningsafstand uden fortegning er 80 cm.
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Foto 22 Fjernzone
 
Eksisterende forhold. Konstrueret foto fra nordkysten af Fehmarn.  
Betragtningsafstand uden fortegning er 80 cm.
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Fjernzone Foto 22
Konstrueret visualisering fra nordkysten af Fehmarn. 

Afstanden til vindmøllerne er cirka 26 km, hvilket medfører, at 
de kun vil være synlige i meget klart vejr. 

Betragtningsafstand uden fortegning er 80 cm.
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Metode ved visualisering af natbelysning
Der er kun visualiseret fra nærzonen, da eventuelle ge-
ner erfaringsmæssigt vil være størst i nærzonen. Det er 
sket fra to fotopunkter, 6n, Gottesgabe Strandvej, og 9n, 
Sjunkeby. Billed 6n er et skumringsbillede, og billede 9n 
er en natoptagelse. Punkterne er repræsentative for ind-
trykket i nærzonen.

Visualiseringen af lysafmærkningen er vurderet dels 
ved at se, hvorledes det anvendte foto gengiver hvidt lys, 
dels ved at reducere fotoet for kameraets opfattelse i for-
hold til øjets opfattelse. 

På natfotografi 9n, der er optaget med en eksponerings-
tid omkring 30 sekunder, bliver lyset større og dermed 
mere iøjnefaldende, end det opleves i virkeligheden. Be-
lysningen på masterne og møllerne er tilsvarende gengi-
vet større, end det opleves. Dette er gjort for at illustre-
re den dominans, som blinket vil give. 

Gengivelsen af natbelysning på et fotografi er ofte be-
hæftet med stor usikkerhed. Et natfoto er taget på lang 
tid og vil derfor gengive lys meget intensivt. Øjet skel-
ner langt flere nuancer end fotoet. 

Et foto kan ikke gengive blinkene, der giver den stør-
ste dominans af lyset og virker generende, afhængig af 
frekvensen på blinkene.

Lysene vil blive afskærmet mod jorden med en kra-
ve under lysgiveren. Det er visualiseret ved at vise lyse-
ne som alene opadrettet. Afskærmningen virker primært 
på nært hold. Over større afstande vil lyset ’falde ned’ 
og dermed være synligt. I diset vejr vil disen reflekte-

re lyset, så det øverste lys vil kunne ses på nært hold på 
trods af afskærmningen.

Vurdering af natbelysning
Den krævede lysafmærkning med hver to højintensive 
hvide lys vil give de største gener i nærzonen. Lyset vil 
blive set overalt i de mørke timer, og især blinkene vil 
være iøjnefaldende.

Den hvide farve vil dog - specielt når det er stjerneklart 
- være mindst fremmed i forhold til rød eller gul farve, 
som også er blevet brugt til lysafmærkning.

Erfaringsmæssigt ser man glimtene i mellem- og fjern-
zonen, men generne er ubetydelige.

Flyafmærkning
Af hensyn til flysikkerheden skal vindmøller med total-
højde over 150 m afmærkes med hvidt højintensivt lys, 
som beskrevet i afsnit 2, side 21.

Ved Kappel vil lysafmærkningen blive placeret på to 
master, hvor der er lys midt på masten og i toppen.

Visualisering Foto 6n
 
Visualisering fra Gottesgabe Strandvej med lys på to master.
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6n

Visualisering Foto 9n
 

Visualisering fra Sjunkeby med lys på to master.

9n
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Vurdering af den visuelle påvirkning 
Vurderingen er udarbejdet på baggrund af landskabs-
analysen og visualiseringerne, og er opdelt på de tre af-
standszoner, nærzonen op til 5 km, mellemzonen fra 5 
til 13 km og fjernzonen over 13 km.

Eksisterende forhold
Nærzonen
Der står i dag 24 vindmøller med totalhøjden 49,4 m ved 
Kappel. Vindmøllerne står i en lang række på indersi-
den af diget og tegner således kystens forløb. Vindmøl-
leparken er harmonisk, men dominerende langs hele di-
get i nærzonen. De hurtigt roterende vinger forstærker 
dominansen. 

Der står en enkelt møller af samme størrelse lidt nord 
for parken, som bryder oplevelsen af den meget harmo-
niske opstilling.

Der står yderligere 10 vindmøller indenfor nærzo-
nen. Det betyder, at man oplever vindmøller i størstede-
len af nærzonen. Vindmøllernes begrænsede højde be-
tyder dog, at de hurtigt forsvinder eller bliver ubetyde-
lig bag eller over bevoksning.

Mellemzonen
Vindmøllerne ved Kappel kan ses i den inderste del af 
mellemzonen og fra den yderste del på nordsiden af Nak-
skov Fjord, men her er det kun vingespidserne, der kom-
mer over bevoksningen. 

I mellemzonen er landskabet generelt præget af vind-
møller, hvor de største står omkring Nakskov.

Fjernzonen
De eksisterende vindmøller ved Kappel kan ses på stor 
afstand over vandfladen, når sigtbarheden er god. Den 
lange række øger synligheden. På Lolland er landskabet 
i fjernzonens sydlige del domineret af mellemstore vind-
møller i parker og som enkeltmøller.

Fremtidige forhold
Nærzonen
Vindmøller og opstillingsmønster
Vindmøllernes forskellige design gør den samlede park 
uharmonisk indenfor de nærmeste to km, især når møl-
lerne bliver betragtet i profil. 

For at forskønne indtrykket, bør alle møllerne have 
den samme farve og være uden logoer og anden bema-
ling. Alle vindmøllerne har 3 vinger, hvilket medfører, 
at forskellene virker mindre end ved det tidligere for-
slag fra 2006.

Den enkelte vindmølle vil sandsynligvis få en rotor-
diameter, der er cirka 1/3 større end navhøjden. Det lig-
ger ved grænsen for anbefalingerne fra regeringens ud-
valg for placering af store vindmøller på land. Det vil 
blive tilstræbt at holdet dette forhold.

De syv vindmøller er opstillet i to rækker, fem langs 
kysten og to parallelt hermed bag kysten. I rækken med 
fem vindmøller er de yderste lavest og den højeste placeret 
i midten. Forskellene i navhøjden opleves fra nærområdet 
langs kysterne, som om de tre første møller er lige høje 
og de to sidste mindre. På lidt større afstand opfattes for-
løbet i navhøjderne, men det virker ikke væsentligt uro-
ligt eller generende. Se visualisering nr 2 - 4, 9 og 11 - 13.

 Opstillingen virker fra de fleste vinkler uproblema-
tisk. Fra nordvest kan man stadig opleve at vindmøller-
ne tegner kystforløbet, især på lidt større afstande. Se 
visualisering nr. 2,3 og 4. Endvidere kan man fra syd-
øst på diget 2,3 km fra vindmøllerne opleve opstillingen 
som en række langs kysten med et par bagved. Se visu-
alisering nr. 11.

Derimod oplever man, at vindmølleparken indenfor 
den nærmeste km mod sydøst og på 2 – 3 km fra øst mi-

ster relationen til kystforløbet. Se visualisering nr. 6 og 
10. Mønsteret er herfra svært at opfatte, og virker uhar-
monisk.  

Fra nord i afstandene tre til fem km er mønsteret svært 
at opfatte, idet det nordlige vindmøllepar giver en uens-
artethed. 

Synlighed, dominans og skala.
Vindmøllernes størrelse medfører, at de bør anskues 
som et kraftværk i stedet for den traditionelle opfattel-
se af vindmøller. Den samlede kapacitet, som antagelig 
bliver omkring 40 MW giver også anledning til at an-
lægge en ny anskuelse på møllerne.

Vindmøllerne er i kraft af deres størrelse domineren-
de i alle åbne områder i nærzonen. Kun fra de indre de-
le af sommerhusområderne vil de ikke dominere udsig-
ten. Deres størrelse er ude af skala med landskabets øvri-
ge elementer i de indre dele af nærzonen. Her er det kun 
kysten og det lange dige, der har en størrelse, som stem-
mer overens med møllerne. 

Længere ude i nærzonen er der større overensstem-
melse mellem møllernes skala og landskabet. Specielt 
set fra nord hen over Bogø Inddæmning samt fra øst ved 
Østre Fuglsangvej, hvor man ser hen over den åbne flade.

Samspil med andre vindmøller
I nærzonen opleves de nye vindmøller primært sam-
men med de få eksisterende små vindmøller. Der er ik-
ke fundet steder med et visuelt uheldigt samspil. Se vi-
sualisering nr. 10.

Vindmøllerne omkring Vestenskov og i Bogø Ind-
dæmning opleves primært sammen med de nye vind-
møller fra mellemzonen. Se afsnittet under visuelle kon-
sekvenser i mellemzonen.

Påvirkning af Vesternæs og Kappel
Fra Vesternæs og Kappel vil møllerne stå i en afstand på 
1.200 – 1.300 m. Når vindmøllernes ses over eller mel-
lem bevoksning, vil de være store og mere påtrængen-
de end de eksisterende. Det skyldes både deres størrel-

Eksisterende forhold set fra Vesternæs sommerhusområde.
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se, og at de nærmeste møller er rykket 500 m tættere på 
bebyggelserne.

Påvirkning af kirkerne og stubmøllen
Kappel Kirke 
Udsigten fra diget mod kirken vil ligesom i dag være to-
talt domineret af vindmøllerne. De store møller har større 
indbyrdes afstand, som medfører, at der er bedre mulighed 
for at se udsigten mellem møllerne, når man er på diget. 

Kappel Kirke opleves først på tæt hold enten øst for 
Vesternæs eller øst for kirken på Kappelvej. Fra det sid-
ste sted, vil man se et par af de nye møller i vinterhalv-
året bag bevoksningen på kirkegården. Masterne ses ik-
ke herfra. Møllernes højde overstiger ikke bevoksnin-
gen. På så tæt hold dominerer vindmøllerne ikke kirken 
og giver ikke en væsentlig forringelse af oplevelsen af 
kirken i kulturlandskabet. 

Omkring kirkerne er markeret kirkeomgivelser, hvor 
kirken bliver oplevet i kulturlandskabet. Ingen vindmøl-
ler står indenfor kirkeomgivelserne, men deres størrelse 
og nærhed vil medføre, at oplevelsen af kirken vil blive 
overtonet af vindmøllerne, specielt i områderne mellem 
Kappel og kysten.

Kappel Kirke og stubmøllen 
På lidt længere hold fra Sjunkeby markerer både kirken 
og stubmøllen sig. Kirken markerer sig på tilsvarende vis 
fra Kappelvej ved Jordbjerg. Fra de to steder vil møllerne 
totalt dominere oplevelsen af landskabet og overdøve kir-
ken og stubmøllen. Dominansen ved det nye forslag vil dog 

være mindre end det tidligere fra 2006, da vindmøllerne 
kun vil stå på den ene side af kirken, mens de i det tidlige-
re forslag også stod bagved og på den anden side af kirken. 

Langø Kirke 
Langø Kirke opleves primært fra syd, hvor man har Kap-
pelmøllerne bag sig. Fra de kritiske vinkler, hvor møller-
ne står bag kirken, er man på nordsiden af eller på sel-
ve Nakskov Fjord, hvor kirken ikke er markant, da byen 
ligger foran kirken. Der er således ikke fundet vinkler, 
hvor der er et uheldigt samspil med Langø Kirke.

Påvirkning af rekreative områder
Østersødiget
De nye vindmøller vil stå på en kortere strækning langs 
diget end de eksisterende. De vil generelt opleves domine-
rende fra diget, når man bevæger sig hen imod møllerne. 

Ved færdsel på diget lige ved vindmølleparken kan 
den for nogen opleves både imponerende og flot med de 
store vindmøller. Her vil man få mulighed for at stude-
re de store anlæg på tæt hold. Modsat kan det for nogen 
virke voldsomt og skræmmende med de høje vindmøller.

Albuen og kysten
Ved færdsel på Albuen går man lavt, og her er afstanden til 
vindmøllerne blevet så stor, at de ikke virker voldsomme. 
Ved kysten vil vindmøllerne af samme grund stå lidt mindre 
markante end fra diget. Vindmøllerne vil ikke fysisk hin-
dre den rekreative udnyttelse af strandene; men de vil na-
turligvis være mere synlige end de eksisterende vindmøller.

Sommerhusområder 
Vindmøllerne er rykket næsten dobbelt så langt væk fra 
sommerhusene i Vesternæs, som det tidligere forslag fra 
2006. Afstanden er øget til cirka 1,5 km. Husene er om-
givet af høje hække og bevoksning, men fra de huse, der 
ligger længst mod syd, vil man kunne se møllerne, hvor 
der er huller i bevoksningen. 
Det samme gælder sommerhusområdet ved Næsby 
Strand, men her er afstanden blevet betydelig større, og 
dermed er møllerne blevet mindre markante.

Lysafmærkning
Lysafmærkning vil blive placeret på de to 200 m høje ma-
ster. Det højintensive hvide lys vil påvirke omgivelserne 
i nærzonen mest. Lyset vil blive set overalt i de mørke 
timer, og især blinkene vil være iøjnefaldende. Den hvi-
de farve vil dog være mindre generende end andre far-
ver, der er blevet brugt til lysafmærkning. Specielt, når 
det er stjerneklart.

I dagslys vil masterne gøre det samlede indtryk af 
vindmølleparken mere dominerende i de indre dele af 
nærzonen. 

Mellemzonen
Synlighed
I mellemzonen vil vindmøllerne inde på øen blive op-
levet fra åbninger i bevoksningen. Her vil de nye møl-
ler oftest virke som mindre møller, der står tættere på. 
Endvidere vil de blive set fra vandet, Albuen og nordky-
sten af Nakskov Fjord samt enkelte steder i Nakskov by. 

Man oplever ikke de enkelte møllers udformning. Op-
stillingsmønsteret virker fra de fleste vinkler blot som 
en samlet gruppe uden tydeligt opstillingsmønster. Fra 
Østersødiget virker gruppen harmonisk og tegner kyst-
forløbet. Men vindmøllerne er store og markante. Se vi-
sualisering nr. 19.

I mellemzonen er der god overensstemmelse mellem 
møllernes proportioner og landskabets. Møllerne træder 
frem, hvor man har langt kig ud over de store flader. Fra 
den inderste del af mellemzonen lige nord for Sølbjerg 
fratager møllerne dog beskueren oplevelsen af Sølbjerg 
som en markant bakke i det ellers flade landskab. 

Visualisering fra Sjunkeby.
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Samspil med eksisterende vindmøller
I mellemzonen bliver møllerne ofte oplevet sammen med 
de eksisterende vindmøller.

Fra nordøst ved Vestenskov vil de blive oplevet sam-
men med to eksisterende møllegrupper ved Vestenskov 
og i Bogø Inddæmning. Her er der på en afstand af seks 
km fra Kappelmøllerne et fint samspil med møllerne ved 
Bogø, idet de virker som en selvstændig park med sam-
me størrelse møller.

Fra den nordlige del af Nakskov Fjord vil man også 
kunne se både de eksisterende vindmøller omkring Nak-
skov og Kappelmøllerne i klart vejr. Møllerne bliver op-
levet som klart adskilte grupper uden uheldigt samspil.

Fra Nakskov bymidte vil man fra enkelte punkter i helt 
klart vejr kunne se Kappelmøllerne mellem møllerne ved 
Savnsø, som man kan se mellem store industribygninger 
syd for byen. I den vestlige del af byen ser man mod syd 
over Nakskov Fjord, og her står Kappelmøllerne i stor 
afstand fra møllerne i Savnsø. 

Der er i mellemzonen ikke fundet punkter, hvor der  
er et uheldigt samspil med de eksisterende vindmøller.

Lysafmærkning
Lysafmærkningen vil være synlig i mellemzonen, men 
styrken i lyset vil være aftaget meget. Lyset vil således 
ikke være dominerende, men vil kunne fange opmærk-
somheden, når blikket bliver rettet mod masterne.

Fjernzonen
I fjernzonen vil man kunne se vindmøllerne ved Kappel 
fra Østersødiget helt frem til Rødby på særligt klare da-
ge. Inde på Lolland vil de være synlige fra bakkekam-
men, der går fra Sandby til Karlby nord for Nakskov. Her 
vil de kunne ses over Nakskovs silhuet, der er domineret 
af industrielle anlæg. De nye Kappelmøller vil stå ved si-
den af vindmøllerne ved Savnsø, men vil være væsentlig 
mindre end disse. Fra Langeland, Femern og havet mod 
syd og vest vil de være synlige. Fra vest vil de blive ople-
vet som en række møller langs kysten ligesom de eksiste-
rende – blot vil der være færre og højere møller. Fra disse 
retninger vil man også opleve de øvrige møller på Lolland. 

Også i fjernzonen vil man kunne opleve lysafmærk-
ningen. Den vil dog dels være aftaget meget i styrke, dels 

blive oplevet sammen med det øvrige lys på Lolland, 
og lysafmærkningen vil derfor ikke være dominerende.

Der er ikke i fjernzonen fundet et visuelt uheldigt ind-
tryk af vindmøllerne ved Kappel, da afstanden medfø-
rer, at deres dominans er aftaget betydeligt.

Konklusion
De eksisterende vindmøller står harmonisk i en bue, der 
følger kysten. De er dominerende indenfor de nærmeste to 
kilometer, og kan ses op til 15 km væk på Lolland, længst 
borte fra enkelte bakker, og op til 20 – 25 km over vandet.

Den nye vindmøllepark med syv vindmøller i to ræk-
ker vil stadig give mulighed for at opleve kystforløbet 
fra Vesternæs og fra diget mod nordvest. Mod øst og 
sydøst vil de syv vindmøller give visuelle gener inden-
for de nærmeste to – tre km. De største gener vil opstå 
indenfor en til to km fra sydøst ved Østersødiget, da de 
to rækker ikke fremtræder harmoniske herfra, og kyst-
forløbet dermed udviskes. Endvidere vil møllernes for-
skellige design være meget iøjnefaldende. 

For at gøre generne mindst mulige er det væsentligt, 
at alle møller får samme farve og bliver uden ekstra be-
maling med eksempelvis logoer.

Vindmøllerotoren vil blive cirka 35% større end nav-
højden, hvilket er i overensstemmelse med anbefalin-
ger fra regeringens udvalg for placering af store vind-
møller på land.

Vindmøllerne vil have forskellig størrelse. I rækken 
med de fem vindmøller vil den højeste stå i midten. For-
skellene i navhøjde giver ikke væsentlig uro eller gener. 
Fra nogle vinkler er forløbet dog svært at opfatte.

Vindmøllernes proportioner vil harmonerer med det 
store landskabsrum, der er skabt af det flade landskab, det 
lange dige langs den afrettede kyst og de store marken-
heder med parallelle hegn. Kun indenfor de nærmeste to 
km mod nord og nordvest er der ikke overensstemmelse 
mellem skalaen i landskabet og vindmøllerne.

I Vesternæs og Kappel vil møllerne være påtrængen-
de og dominerende.

Der er ikke fundet steder, hvor der er væsentlig kon-
flikt med de øvrige vindmøller på Lolland.

Oplevelsen af Kappel Kirke på tæt hold i Kappel vil 
ikke blive væsentligt generet. Derimod vil oplevelsen af 

stubmøllen og kirken i Kappel blive forstyrret fra nord 
og nordøst, specielt fra Sjunkeby, hvor de nye møller står 
til venstre for Kappel Kirke. Oplevelsen af Langø Kirke 
vil ikke blive forstyrret.

Sommerhuse i den sydligste række ved Vesternæs vil 
opleve møllerne i afstanden 1,5 km, hvilket er cirka dob-
belt så meget, som det tidligere forslag fra 2006. Det med-
fører, at det ikke vil være væsentlige visuelle gener for 
sommerhusene, selvom bevoksningen nogle steder ikke 
lukker for udsigten mod syd. I sommerhusområderne ved 
Næsby og Ydø virker de visuelle gener ikke væsentlige.

I mellem- og fjernzonen vil vindmøllerne ved Kappel 
ikke give væsentlige gener, selv om møllerne vil kunne ses 
over store afstande fra syd over sydvest til nord. Fra Øster-
sødiget vil man ikke opleve opstillingsmønsteret som uhar-
monisk fra nordvest og fra afstande over cirka to km.

Lysafmærkningen af vindmøllerne på to master vil gø-
re vindmølleparken synlig i de mørke timer og kan give 
gener, specielt i de områder af nærzonen, hvor man nor-
malt oplever et helt mørkt landskab.
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Metode for visualisering
De anvendte fotografier til visualiseringerne på de fore-
gående sider er, hvor det har været muligt i nær- og mel-
lemzonen optaget med et såkaldt normalobjektiv med 
enten et digitalt eller et analogt(film) kamera.  På det di-
gitale kamera er det udsnit af horisonten, som gengi-
ves, lidt mindre end med det analoge. Normalobjektivet 
gengiver mest realistisk den oplevelse, det menneskeli-
ge øje giver af landskabets dybde, samt det felt, menne-
sket oplever tydeligt. 

Billederne er forstørret ca 5 gange, så de kan iagttages 
uden fortegning på en afstand af ca 40 cm.

På fire optagelser i nærzonen er der anvendt en vid-
vinkel, som gengiver ca 60° af horisonten - eller 50 % 
mere end normalobjektivet. Det er gjort for at kunne vi-
se størst muligt udsnit af vindmølleparken. Disse bille-
der iagttages bedst uden fortegning på en afstand af ca 
28 – 30 cm.

I fjernzonen er billederne optaget med en svag tele-
linse på 150 mm. Betragtningsafstanden til disse bille-
der vil være ca 80 cm. Teleobjektivet er brugt i fjernzo-
nen, da et kamera med normalobjektiv ikke kan gengi-
ve synsoplevelsen af det, som øjet ser på større afstande.

Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordi-
nater. Fire af fotografierne er taget i foråret 2004 og re-
sten i marts 2006 under forskellige vejrforhold, hvilket 
illustrerer den skiftende synlighed af møllerne. Natfo-
tografierne er taget i marts 2006.

Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro, 
hvor hver enkelt er kontrolleret ud fra kendte elementer i 
landskabet. Det drejer sig især om eksisterende vindmøl-
ler. Hvor der har været usikkerhed, er der udarbejdet et 
snit i landskabet fra møllerne til fotopunktet.

Hvor de eksisterende møller er svære at se på grund af 
vejrforholdene eller afstanden, er de genoptegnet. Det kan 
de også være blevet for at gengive en stilling på møllevin-
gerne, en rotorstilling, der illustrerer ‘værste eksempel’ 
for både de gamle og de nye møller. Endvidere vil møl-
lerne ofte være overdrevent tydelige på visualiseringerne 
sammenlignet med et normalt foto. Det er gjort for bed-
re at kunne vurdere møllernes indvirkning på landska-
bet i de situationer, hvor man har en usædvanlig god sigt.

Fotoserie til illustration af, hvorledes skiftende lys på vind-
møllerne ændrer deres synlighed. Optagelser fra Kallerup, 
Thy.
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4 Påvirkning af natur,  
 dyre- og planteliv

Baggrund
Nedenstående bygger på rapporten fra Hedeselskabet: 
”Vurdering af effekter på fugle og natur ved etablering 
og drift af forsøgsvindmøller ved Kappel, Vestlolland” 
fra 2006 samt supplerende notater: ”Vurdering af effek-
ter på fugle og marsvin ved etablering og drift af for-
søgsvindmøller ved Kappel, Vestlolland” april 2009 og 
ekstra notat om beskyttede arter, juni 2009.

Rapporten og notaterne er i sin helhed vedlagt som 
bilag. 

De supplerende notater er udarbejdet, bl.a. for at imø-
dekomme indsigelser i den første VVM-proces samt be-
mærkninger modtaget i idéfasen. Endvidere har Skov- og 
Naturstyrelsen siden den første redegørelse foreslået et 
område ud for kysten ved Kappel udlagt som habitatom-
råde for marsvin, hvilket nødvendiggør en vurdering af 
eventuelle negative effekter på marsvin.

Fugle
Generelt om landbaserede vindmøllers effekter  
på trækkende og rastende fugle
Den generelle effektvurdering i det oprindelige notat 
byggede i betydeligt omfang på en udredningsrapport fra 
Danmarks Miljøundersøgelser. Siden da er der imidler-
tid sket en stor udvikling med hensyn til møllernes stør-
relse og effekt, og der er fremkommet en række vigtige 
oversigtsartikler og andre publikationer om vindmøllers 
effekter på fugle. I det følgende gives et kort sammen-
fatning af konklusionerne i disse nyere publikationer. 

De fleste studier har vist, at risikoen for, at fugle kol-
liderer med vindmøller, er lav. I næsten halvdelen af de 
undersøgte landbaserede mølleparker var antallet af kol-
lisionsdræbte fugle mindre end én fugl pr. vindmølle og 
år. Der var dog nogle bemærkelsesværdige undtagelser, 
og i enkelte mølleparker blev der dræbt mere end 50 fug-

le pr. mølle og år. De mølleparker, hvor kollisionsrisiko-
en var forøget, var enten placeret på bjergkamme (hvor 
store, svæveflyvende rovfugle som ørne og gribbe var de 
mest udsatte) eller i og ved vådområder (hvor især må-
ger blev dræbt).

Vindmøller, der er placeret i områder, hvor dagtræk-
kende fugle (især rovfugle) koncentreres, kan udgøre et 
særligt problem, både pga. kollisionsrisikoen og pga. de 
mulige barriereeffekter. Problemet er størst, hvor de to-
pografiske forhold bevirker, at fuglene flyver i lavere høj-
de, f.eks. hvor rovfugle kommer ind over land efter pas-
sage af havområder. Udtrækkende rovfugle flyver deri-
mod under normale forhold væsentligt over rotorhøjde, 
hvilket bl.a. er påvist ved radarstudier. Disse undersø-

gelser har også vist, at studier baseret på visuelle obser-
vationer undervurderer den gennemsnitlige flyvehøjde, 
idet en stor del af de trækkende fugle flyver så højt, at 
de ikke registreres visuelt.

Nattrækkende fugle trækker normalt over en bred 
front, hvilket gør dem mindre sårbare. Radarstudier har 
desuden vist, at hovedparten af trækket foregår langt over 
rotorhøjde. Under ugunstige vejrforhold (f.eks. i regn el-
ler tåge) foregår trækket derimod i væsentligt lavere høj-
de, og da sigtbarheden samtidig er nedsat, kan kollisi-
onsrisikoen være betydelig. Fuglene har da en tendens til 
at søge mod lysende genstande, jf. tidligere tiders ”fyr-
fald” på tågede nætter.

Kort over mølleområdet (blå streg) samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 88 (rød streg).

Kort 4.1 Mølleområdet samt Fuglebeskyttelsesområde
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I kystegne foregår der ofte daglige bevægelser af an-
de- og vadefugle mellem fouragerings- og rasteområder. 
Disse flyvninger foregår ofte i højde med møllevingerne. 
Mølleparker der placeres i områder, hvor sådanne bevæ-
gelser forekommer, kan føre til et betydeligt antal kol-
lisioner eller kan i praksis afbryde forbindelsen mellem 
raste- og fourageringsområderne.

En række studier har vist, at rastende og fourageren-
de fugle kan fortrænges fra ellers egnede områder pga. 
tilstedeværelsen af vindmøller. Dette skyldes, at en ræk-
ke arter, især gæs og vadefugle, der er knyttet til åbne 
områder, holder en vis sikkerhedsafstand til vindmøller. 
Denne afstand varierer og kan være op til 600 – 800 m, 
men i visse områder kan f.eks. kortnæbbede gæs foura-
gere så tæt som 100 – 200 m fra vindmøller. Der er ek-
sempler på, at fugle med tiden kan vænne sig til tilste-
deværelsen af vindmøller, men der er også eksempler 
på det modsatte.

Det skal pointeres, at ovennævnte konklusioner er ba-
seret på undersøgelser af mindre vindmøller end de pro-
jekterede.

Beskrivelse af projektområdets fugleliv
Projektområdet ligger ca. 2 km syd for EF-fuglebeskyt-
telsesområde nr. 88, ”Nakskov Fjord og Indrefjord”, der 
er udpeget på grund af de ynglende Anneks 1-arter rør-
høg, klyde, almindelig ryle, splitterne, fjordterne, havter-

ne og dværgterne samt store rasteforekomster af sangsva-
ne, knopsvane, sædgås, troldand, toppet skallesluger og 
blishøne. Hovedparten af disse arter er knyttet til vand-
flader, øer og holme i Nakskov Fjord og påvirkes derfor 
ikke af projektet.

De mulige konflikter synes udelukkende at være knyt-
tet til forekomsten af fouragerende sangsvaner og gæs på 
markerne i området Ydø - Jordbjerg - Bogø - St. Vejlø 
(Lokalitetsnr. 381003 i dofbasen.dk) umiddelbart syd for 
Fuglebeskyttelsesområdet.  Fuglene forekommer kun i 
vinterhalvåret, hvor de fouragerer på marker med roere-
ster, vintersæd og vinterraps. De udnytter derfor i nogen 
grad forskellige marker fra år til år. Den største interes-
se knytter sig til den årlige forekomst af 3.000  –  5.000 
tundrasædgæs, idet området er Danmarks klart vigtig-
ste lokalitet for denne nordvestsibiriske sædgåserace.

De vigtigste fourageringsområder for sædgæssene er 
markerne omkring Jordbjerg, men hele området Ydø - 
Jordbjerg - Bogø - St. Vejlø udnyttes regelmæssigt af 
gæssene. Det er kendt, at gæssene lejlighedsvis også be-
søger markerne syd for Gottesgabe tæt ved projektom-

rådet; men de formodes kun undtagelsesvis at forekom-
me i selve det område, hvor de to inderste møller tænkes 
placeret, og endnu sjældnere – om overhovedet – i om-
rådet tættere på diget. Gæssene flyver til overnatning på 
Nakskov Fjord, hvorfor de daglige, lokale trækbevægel-
ser ikke berører projektområdet.

Trækkende fugle
Om efteråret går hovedtrækket via Saksfjed- Hyllekrog 
(25 – 30 km Ø for projektområdet) til Fehmern. Forårs-
trækket er dårligere kendt og er øjensynlig af mindre om-
fang; det formodes, at fuglene efter udtrækket fra Feh-
mern rammer Lollands sydkyst over en forholdsvis bred 
front, afhængig af vindretning og -styrke.

Trækket i selve projektområdet synes ikke at være un-
dersøgt, men ved Næsby Strand og Vindeholme Strand 
3 – 6 km øst for projektområdet er der i perioder foreta-
get registreringer af efterårstrækket.

Ved vestlige vinde foregår der et betydeligt rovfugle-
træk, især af musvåger, fra Vindeholme Strand og Næs-
by Strand langs kysten mod VNV. Fuglene trækker for 

Sangsvaner og sædgæs i Nakskov Inderfjord.   

Tundrasædgæs
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det meste aktivt mod vinden og fortsætter formentlig 
langs kysten til projektområdet, men det videre træk-
forløb er ukendt. Det kan dreje sig om fugle fra en vest-
ligere trækrute, der korrigerer for vindafdrift, eller det 
kan være fugle, der uden held har forsøgt at trække ud 
ved Saksfjed-Hyllekrog.

Ved østenvind ses et langt mindre, østgående træk, 
især af spurvehøge. Arten vides at kunne krydse Lan-
gelandsbæltet, ramme Lollands kyst ved Albuen og fort-
sætte mod ØSØ langs kysten, hvor fuglene formentlig 
trækker ud ved Saksfjed-Hyllekrog.

Der foregår endvidere et betydeligt træk af duer og 
småfugle ved Næsby Strand og Vindeholme Strand. Du-
erne trækker højt og direkte mod S-SV. Småfuglene, især 
drosler, stære og finker, følger derimod samme rute som 
musvågerne og følger således kysten mod VNV. De fle-
ste drosler og finker følger en korridor langs kysten og 
diget, mens hovedparten af stærene trækker ca. 300 m 
inden for kysten.

Nattrækket er ukendt, men formodes at være overve-
jende SV-rettet og forløbe over en bred front.

Forårstrækket af landfugle er ikke undersøgt.
Der foregår desuden trækbevægelser af vandfugle, 

bl.a. ederfugl og havlit, i Langelandsbæltet og farvan-
det syd for Lolland. Langt det meste af dette træk finder 
imidlertid sted adskillige kilometer fra projektområdet, 
hvorfor det forekommer usandsynligt, at vindmøllepro-
jektet skulle kunne indvirke på dette.

Vurdering af de projekterede vindmøllers 
påvirkning af områdets fugleliv
Fra selve projektområdet kendes kun få oplysninger om 
ynglende fugle. Det vurderes dog, at ynglefugle-fauna-
en primært vil omfatte helt almindelige agerlandsfug-
le tilknyttet marker og levende hegn samt evt. alminde-
lige ænder og vandhøns tilknyttet områdets kanaler og 
vandfyldte digegrave.

Projektet vurderes ikke at have væsentlig betydning 
for de ynglende og rastende fugle, som det nærliggen-
de Fuglebeskyttelsesområde nr. 88 er udpeget for at be-
skytte. Projektområdet benyttes kun undtagelsesvis – om 
overhovedet – af de tundrasædgæs, der er landområder-

nes største ornitologiske attraktion. De daglige, lokale 
trækbevægelser af gæs og svaner mellem overnatnings- 
og fourageringsområderne berøres ikke af projektet.

De projekterede vindmøller er ikke placeret på en stør-
re trækrute for rovfugle. Der kan lejlighedsvis ses betyde-
lige antal (undtagelsesvis op til 1000 musvåger på én dag) 
nær projektområdet, men der synes at være tale om vind-
drevne fugle, der under visse vejrforhold passerer områ-
det på kompenserende træk. Det primære træk mellem 
Lolland og Nordtyskland forløber ad en mere østlig rute. 

Den eksisterende viden - der er baseret på undersøgel-
ser af mindre mølletyper - indikerer, at trækkende rov-
fugle, især fugle i aktiv flugt, har lav risiko for at kolli-
dere med vindmøller. De fleste kollisioner mellem rov-
fugle og vindmøller sker, hvor fuglene fouragerer i møl-
leparker eller kredser på opvinde i rotorhøjde. De vind-
drevne fugles trækretning i projektområdet synes at væ-
re på langs ad møllerækkerne, hvorved en eventuel bar-
rierevirkning mindskes.

Dagtrækket af småfugle forløber ad den samme rute 
som rovfugletrækket, dvs. parallelt med møllerækker-
ne. Som for rovfuglene er erfaringerne baseret på un-
dersøgelser af mindre mølletyper; men kollisioner mel-
lem dagtrækkende småfugle og vindmøller synes ikke at 
forekomme i større omfang. Antallet af kollisioner for-
modes at være ubetydeligt i forhold til bestandenes stør-
relse og den øvrige mortalitet.

De nattrækkende småfugles trækretning må antages 
at være vinkelret på møllerækkerne, hvorved barriere-
virkningen bliver større end for de øvrige gruppers ved-
kommende. Størstedelen af trækket formodes at forlø-
be langt over rotorhøjde ved de fleste vejrforhold. Kolli-
sionsrisikoen kan mindskes ved en hensigtsmæssig ud-
formning af belysningen.

Trækket af vandfugle vurderes ikke at ville blive på-
virket af vindmøllerne.

På denne baggrund vurderes vindmøllerne med den 
foreslåede placering ikke at have en væsentlig negativ 
indflydelse på fuglelivet, herunder såvel fuglelivet i sel-
ve i projektområdet som i det nærliggende Fuglebeskyt-
telsesområde nr. 88.

Afværgeforanstaltninger
Lysafmærkningen af hensyn til lufttrafikken bør udfor-
mes som blinkende lys, idet kollisionsrisikoen for nat-
trækkende fugle er markant lavere ved master afmærket 
med blinkende lys end ved master afmærket med kon-
stant lys.

Konsekvensvurdering
Ynglende, rastende og trækkende fugle
Vindmølleprojektet ved Kappel, som beskrevet af DONG 
Energy, kan potentielt påvirke det stedlige fugleliv gen-
nem 1) øget risiko for kollision mellem møller og træk-
kende fugle, 2) forstyrrelser af rastende fugle, 3) forstyr-
relser og ødelæggelser af ynglehabitater.

Med det kendskab, der er til lokalområdets fugleliv, 
herunder vigtige ynglepladser, rasteområder og kendte 
hovedtrækveje, vurderes det, at de 7 møller med den be-
skrevne placering og angivne dimensioner ikke påvir-
ker ynglende, rastende eller trækkende fugle i væsentlig 
grad. Med hensyn til Fuglebeskyttelsesområde 88, vur-
deres projektområdet at være af så perifer betydning for 
de ynglende og rastende fugle, som Fuglebeskyttelses-
området er udpeget for at beskytte, at vindmølleprojek-
tet ingen betydning har for disse.

Sædgæs
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Beskyttede naturtyper og bilag IV-arter
Habitatområdet Nakskov Fjord (nr. 158) er udpeget for at 
beskytte 14 forskellige naturtyper, heraf 9 terrestriske og 
5 marine. Med en placering på landjorden og med en af-
stand fra nærmeste punkt i Natura 2000 området til det 
nærmeste hjørne af planlægningsområdet på ca. 1800 me-
ter (nærmeste vindmølle 2600 meter), vil projektet ikke 
påvirke de naturtyper, der indgår i udpegningsgrundla-
get for Habitatområde 158 Nakskov.

Mølleområdet rummer en række naturtyper, som er 
beskyttede i medfør af naturbeskyttelseslovens §3. Det 
drejer sig om de smalle strandengsarealer på ydersiden 
af diget, digegravene på digets inderside samt det vand-
løb, der løber langs den indvendige side af diget. Ingen 
af disse beskyttede naturtyper vurderes at blive berørt i 
forbindelse med etablering eller drift af vindmøllepro-
jektet, idet møllernes placering ikke er direkte sammen-
faldende med de beskyttede områder. 

Foruden de beskyttede naturtyper er mølleområdet i 
øvrigt præget af afgræssede, opdyrkede eller mere eller 
mindre braklagte arealer uden et væsentligt naturindhold, 
herunder ingen særlige botaniske værdier.

Sammenfattede vurderes projektet ikke at medføre for-
ringelser af beskyttede naturtyper eller det øvrige natur-
indhold i mølleområdet.

Bilag IV-arter
Digegravene i mølleområdet udgør potentielle og for-
mentlig også aktuelle levesteder for løvfrø, strandtud-
se og grønbroget tudse. Digegravene skønnes dog ikke 
at blive påvirket af projektet i forbindelse med hverken 
etablerings- eller driftsfasen i et omfang, der kan med-
føre beskadigelse eller ødelæggelse af disse grave som 
mulige levesteder for disse paddearter.

Af andre Bilag IV dyrearter er det muligt, at stor vand-
salamander findes i områdets digegrave. Som beskrevet 
for springpadderne vil digegravene ikke vil blive påvirket 
i et sådant omfang, at det vil forringe deres værdi som le-
vesteder for en eventuel bestand af stor vandsalamander.

Det er sandsynligt, at forskellige arter af flager-
mus, der alle er på Bilag IV, kan forekomme i områ-
det. Der er dog ingen sikker viden herom. Ifølge at-

lasundersøgelsen er 6 arter (vand-, brun-, syd-, skim-
mel-, trold- og dværgflagermus) registreret på det syd-
vestligste Lolland. Disse arter har alle dagkvarterer i 
bygninger eller hule træer, der ikke berøres af projek-
tet. Flertallet af de nævnte arter jager langs skovbryn og                                                                                          
anden træbevoksning, og vandflagermus jager lavt over 
søer og andre vandområder. Brunflagermus jager ofte i 
helt åbent terræn, og troldflagermus er en trækkende art, 
der under trækket også overflyver åbne områder. Brun- 
og troldflagermus kan derfor potentielt berøres af vind-
mølleprojektet.

Det er kendt, især fra Tyskland og USA, at flager-
mus kan kollidere med vindmøller, og at antallet af kol-
lisionsdræbte flagermus lejlighedsvis kan være betyde-
ligt (i ekstreme tilfælde op til 50 pr. mølle pr. år). Om-
fanget af kollisioner er dog stærkt afhægigt af vindmøl-
lernes placering. Den eksisterende viden peger éntydigt 
på, at vindmøller placeret i skove og skovrydninger el-
ler nær større vinterkvarterer for flagermus (i Danmark 
fx de jyske kalkgruber) udgør en særlig risiko. På denne 
baggrund – og i lyset af, at der ikke er kendte yngleko-
lonier eller andre større forekomster af flagermus i om-
rådet – formodes der ikke at være nogen væsentligt for-
øget risiko for flagermuskollisioner forbundet med pro-
jektet. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil påvirke 
bestande af flagermus negativt.

Herudover rummer området ikke egnede levesteder 
for dyrearter omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV, el-
ler området ligger langt uden for de pågældende arters 
kendte udbredelse i Danmark.

Med hensyn til planter er der i Danmark 7 naturligt 
hjemmehørende arter, der er omfattet af Habitatdirekti-
vets Bilag IV. 

Enkelt månerude findes i Danmark kun ved Saltbæk 
Vig i Nordvestsjælland. Vandranke vokser i vandløb, ka-
naler og i søer og findes kun i Vestjylland. Liden Naja-
de er en vandplante, der vokser på bunden af søer. Orki-
deen fruesko findes på to lokaliteter i Himmerland. Den 
meget sjældne orkide mygblomst findes kun på få lokali-
teter spredt i Østjylland, på Fyn og Sjælland. Mygblomst 
findes især på fugtige enge og i moser med kalk i jorden. 
Gul stenbræk vokser hovedsageligt  i moser, hvor koldt 
grundvand kommer op fra jorden (vældmoser) og findes 
kun nogle få steder i Midt- og Nordjylland. Krybende 
sumpskærm kendes kun fra to danske lokaliteter, beg-
ge på Fyn. Arten vokser især i dyndet og mudret bund i 
kanten af næringsrige vandhuller.

De anlægsarbejder, der følger af vindmølleprojektet 
ved Kappel på Lolland berører alene arealer, der i dag er 
intensivt dyrkede markarealer. Det er derfor helt usand-
synligt, at der på disse arealer findes plantearter omfat-
tet af Habitatdirektivets Bilag 4.

Soløje Alant – ret sjælden i Danmark, men forekommer re-
lativt almindeligt på det sydlollandske dige.

Grønbroget tudse
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Padder og støj
I forbindelse med høringsprocessen og myndigheds-
behandlingen af vindmølleprojektet ved Kappel er det 
blevet fremført, at den støj, vindmøllerne frembringer, 
eventuelt kunne være et problem for padder i området.

Hvorvidt padderne påvirkes fysiologisk af støj eksi-
sterer der ingen viden om, og problemet er så vidt vides 
heller ikke tidligere belyst i forbindelse med konsekvens-
vurderinger. Det kan derfor ikke udelukkes, at kraftig 

vande, jf. kort 4.3. Det er derfor relevant at vurdere, om 
vindmølleprojektet ved Kappel vil have nogen negative 
effekter på marsvin.

Undersøgelser af vindmøllers mulige påvirkninger af 
marsvin har af naturlige grunde fokuseret på havvind-
mølleparker. Følgende faktorer kan tænkes at påvirke 
marsvins udnyttelse af et mølleområde:
1. Støj og andre forstyrrelser i anlægsfasen
2. Ændringer i det marine miljø pga. omlejringer af 

sediment etc.
3. Støj og vibrationer i driftsfasen
4. Skyggevirkninger fra rotorbladene
5. Øget trafik i forbindelse med servicering af møllerne

Det er umiddelbart indlysende, at punkt 2 og 5 ikke er 
relevante, hvor der er tale om landbaserede møller pla-
ceret inden for et dige. De mulige kilder til forstyrrelse 
er derfor begrænset til støj og vibrationer i anlægs- og 
driftsfasen og skyggevirkninger i driftsfasen.

Anlægsfasen
Forstyrrelserne i anlægsfasen er først og fremmest knyt-
tet til nedramningen af pæle og/eller monopælfundamen-
ter og i et vist omfang også til den øgede trafik. Det er 

beregnet, at støjen ved nedramning kan være så kraftig, 
at den formodes at kunne forårsage fysisk skade på mar-
svinenes indre øre.

Såfremt det vælges at fundere møllerne ved Kappel 
på nedrammende betonpæle, kan det ikke umiddelbart 
afvises, at støjen fra nedramningen kan påvirke marsvi-
nene i det tilstødende marine habitatområde. 

Så vidt vides er der ikke foretaget undersøgelser af, hvor-
vidt nedramning af pæle på landjorden kan påvirke det til-
stødende marine miljø. Det er dog givet, at støj i et vist 
omfang vil kunne forplante sig fra landjorden til det ma-
rine miljø, men i hvilket omfang det finder sted afhænger 
af en lang række forhold, herunder jordens beskaffenhed 
og fugtighed. Generelt bevæger lyd sig dog hurtigere gen-

støj fra møllerne kan påvirke dyrenes kommunikation og 
vandring til vandhullerne, men omvendt er der talrige ek-
sempler på, at der forekommer padder i stærkt støjbela-
stede områder langs med f.eks. motorveje, broer o. lign.

Afværgeforanstaltninger
I forbindelse med anlægsaktiviteter skal kørsel og an-
lægsaktiviteter i §3-beskyttede naturtyper undgås.

Effekter på marsvin
Skov- og Naturstyrelsen har foreslået et område ud for 
kysten ved Kappel udlagt som habitatområde for mar-
svin. Havområdet mellem Vestlolland og Fehmern er et 
af kerneområderne for marsvin i de indre danske far-

Kort 4.3 Kerneområde for marsvin

Kerneområder for marsvin i Danmark. Bemærk kerneområdet 
syd for Lolland-Falster. Rød farve angiver høj bestandstæt-
hed, grøn farve lav bestandstæthed.

Forslag til nye habitatområder ved Sydsjælland og Lolland-
Falster. Eksisterende habitatområder er vist med rødt. For-
slag til nye er vist med blåt (fra www.blst.dk).

Kort 4.2 Nye habitatsområder for marsvin

Grøn løvfrø
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nem vand end land, hvorfor problemet må formodes at være 
større, hvis nedramningen sker direkte i det marine miljø.

En nyere undersøgelse omhandlede effekten af støj fra 
nedramning af monopæle i forbindelse med etablering 
af en marin vindmøllepark 7 kilometer fra kysten i det 
sydøstlige England. Blandt de marine havpattedyr, un-
dersøgelsen fokuserede på, var netop marsvin. Direkte 
dødelige støjdoser kunne registreres inden for en mak-
simum radius af 3 meter, og doser, der kunne forårsa-
ge varige fysiske skader på de undersøgte dyregrupper, 
kunne registreres op til 40 meter fra støjkilden, dvs. det 
område, hvor nedramningen fandt sted.  For marsvin blev 
det vurderet, at nedramningen af monopæle kunne for-
årsage varige høreskader i en afstand på op til 1 kilome-
ter fra nedramningsstedet.

Det er givet at problemet er mindre, når det gælder 
støj, der bevæger sig fra landmiljøet til havet, men helt 
udelukke, at der kan være en effekt for Habitatområdets 
marsvin kan man ikke. De yderste vindmøller vil blive 
placeret ca. 120 m fra kysten. For at imødegå eventuel-
le støjpåvirkninger af Habitatområdets marsvin, såfremt 
det besluttes at anvende metoden med nedramning af be-
tonpæle ved Kappel, anbefales det, at man anvender den 
såkaldte ”soft start” procedure. 

Ved gradvist at påbegynde nedramningen med et støj-
niveau, der ligger under de 130 dB, der potentielt kan 
forårsage varige høreskader men over de 90 dB, der får 
de fleste marine arter til at forlade området, sikrer man 
sig, at hovedparten af de marine arter, herunder marsvin, 
forlader området, inden der opstår en risiko for, at dyre-
ne pådrager sig varige høreskader. Som nævnt ovenfor 
viser erfaringer fra en række undersøgelser, at dyrene 
herefter vender tilbage til deres oprindelige levesteder.

Driftsfasen
Der foreligger et stort erfaringsgrundlag fra undersøgel-
serne ved de store havvindmølleparker ved Horns Rev og 
Nysted. Hovedkonklusionen af disse undersøgelser er, at 
marsvinene i et vist omfang forsvinder fra mølleområdet 
i anlægsfasen, men vender tilbage derefter.

Ved Horns Rev vendte marsvinene hurtigt tilbage, ef-
ter at anlægsaktiviteterne var ophørt; men ved Nysted 
var marsvinene endnu ikke vendt tilbage i fuldt omfang 

to år efter. Ved de seneste undersøgelser er der dog ikke 
fundet nogen forskelle i tætheden af marsvin i og uden 
for mølleområdet ved Nysted 

Da havvindmølleparker således kun synes at påvir-
ke marsvin i ubetydelig grad i driftsfasen, formodes det 
samme at gælde for landbaserede møller.

Da landbaserede vindmøller ikke funderes på mono-
pæle, formentlig ikke skal funderes på nedrammede be-
tonpæle, og ikke fører til øget trafik på havet, er denne 
forstyrrelseskilde uden betydning i forhold til det fore-
liggende projekt. 

Undersøgelser ved havvindmøller i drift har vist, at 
den kraftigste støj udsendes ved frekvenser, der er for 
lave til, at marsvinene kan høre dem. Inden for det (for 
marsvin) hørbare område er støjen maksimalt 100 dB i 
100 meters afstand.  Allerede ved moderate vindhastig-
heder er dette tæt på den naturlige baggrundsstøj, og und-
vigereaktioner synes først at indtræffe ved lydstyrker på 
120 dB og højere. Støjen fra de projekterede vindmøl-
ler formodes derfor ikke at påvirke marsvinene negativt.

Skyggevirkninger fra roterende møllevinger synes 
ikke at påvirke marsvin i væsentlig grad, idet marsvin 
som nævnt ovenfor ikke synes at undgå mølleparker i 
driftsfasen. Dertil kommer, at de projekterede vindmøl-
ler ved Kappel pga. kystens orientering ikke vil kaste 
skygger på havet.

På denne baggrund vurderes vindmølleprojektet ved 
Kappel ikke at have væsentlige, negative effekter på 
marsvin.
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5 Aktiviteter i anlægsfasen

Projektets omfang
Projektet omfatter følgende aktiviteter:
- Etablering af adgangsveje
- Opstilling af to master med advarselslys for flytrafik.
- Opstilling af 7 vindmøller.
- Fjernelse af mindst 25 eksisterende møller
- Etablering af 50 kV koblings- og transformerstation, 

formentlig opført i nærheden af, hvor den nuværen-
de vindmølle ved Trannessegård står placeret.

- Etablering af anlæg til afprøvning af møllerne i 
forbindelse med 50 kV stationen 

- Anlæg af en 50 kV jordkabel frem til 50 kV station 
ved Munkeby.

I tilknytning til ovennævnte aktiviteter skal der etab-
leres og senere fjernes diverse byggepladsfaciliteter og 
eventuelle midlertidige byggepladsforanstaltninger.

I det følgende gives der en nærmere beskrivelse af de 
enkelte projektdele og de aktiviteter, som gennemføres 
i forbindelse med udførelsen.

Transportveje og adgangsveje
Langt hovedparten af alle transporter vil være med al-
mindelige lastbiler. Kun transport af enkelte tunge ent-

reprenørmaskiner og enkelte af de nye møllesektioner 
og sektioner til masterne til lysmarkering vil være med 
blokvogn eller i form af særlig lang transport.

Alle transporter vil overholde de gældende regler for 
transport på offentlige veje. Bortset fra personbiler vil 
alle transporter følge en tvangsrute fra Nakskov til en 
ny adgangsvej øst for Skansegård. Der vil således ikke 
blive tung transport ad gennem Kappel og Vesternæs el-
ler ad de lokale veje Ålehoved og Gottesgabe Strandvej.

Tilkørsel fra landevej vil ske ad en ny tilkørselsvej øst 
for Skansegård og ud til vejen langs diget. Den eksiste-
rende vej fra Skansegård nedlægges.

Til de to møller i inderste række etableres interimi-
stiske veje i forbindelse med etableringen af møllerne.

Ålehoved og Gottesgabe Strandvej anvendes kun til 
lette transporter samt servicetransport.

Møllerne forbindes til transformerstationen med jord-
kabler. Kabler til møllerne i kystrækken forventes ned-
lagt langs vejen langs diget. Kabler til møllerne i 2. ræk-
ke forventes nedlagt den korteste vej over marken.

Opstilling af møllerne og masterne sker på et traditio-
nelt betonfundament. Fundamentet baseres evt. på ned-
rammede betonpæle, hvis de geotekniske undersøgelser 
viser, at det bliver nødvendigt.

Jordbundsforhold og fundamenter
Der skal udføres ret omfattende geotekniske undersøgel-
ser, som er nødvendige for fundamenternes endelige de-
sign. Undersøgelserne skal bl.a. vise om det er nødven-
digt at ramme pæle ned i undergrunden som basis for 
fundamenterne. Fundamenterne for de nuværende møl-
ler er ikke pælefunderede.

Masterne til lysafmærkning vil blive monteret på et 
lignende fundament.

Pæleramning
Ramning af betonpæle vil i givet fald blive udført ved 
hjælp af de almindelige maskiner for denne slags arbej-
der. Pælene vil blive tilkørt med lastbiler.

Anslået antal betonpæle pr. fundament: 70  –  100 stk., 
16 – 22 m lange, afhængig af møllestørrelsen og den ak-
tuelle placering. 

Hvis der regnes med 10 pæle pr. læs bliver det 7–10 
læs pr. fundament.

Jernbetonfundamentet 
Møllefundamentet vil blive udført af jernbeton støbt på 
stedet. Fundamentet placeres og forankres evt. på de ram-
mede pæle. Fundamentet forventes at få en diameter på 
ca. 25 m og en tykkelse på ca. 1 m. Fundamentsunder-
siden placeres således at alt jernbetonarbejdet kan udfø-
res i tør byggegrube på traditionel måde.

Midt i fundamentet indstøbes forankringsboltene for 
mølletårnet. I fundamentet indstøbes der desuden ka-
belrør, således at der kan etableres en skjult kabelføring 
op til mølletårnets inderside.

Betonmængde pr. fundament: 500  –  800 m3

Armeringsmængde pr. fundament: 50  –  75 t
Hvis der for beton regnes med 10 m3 pr. læs og for ar-

mering med 7,5 tons pr. læs vil det svare til følgende:
Beton: 50 – 80  læs. Armering: 7 –  10 læs 

Montage af møller og master
Møllerne monteres ved hjælp af en stor hovedkran og 
en hjælpekran.

Hovedkranen samles først på byggepladsen, enkeltde-
lene ankommer til pladsen på 20 – 25 sættevogne.

Når hovedkranen er samlet, monteres mølletårnet sek-
tionsvis. Størrelsen af de enkelte sektioner vil bl.a. af-
hænge af transportmulighederne.

Kort 5.1 ”Tvangsruten”

”Tvangsruten” for tunge transporter fra Nakskov til den nye 
adgangsvej øst for Skansegård. Jernbetonfundament
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På toppen af tårnet monteres maskinkabinen, rotoren 
samles på jorden og endelig monteres rotoren med de tre 
vinger på én gang. 

De fleste af de enkelte montagesektioner vil blive til-
kørt med lastbiltransport formentlig fra Nakskov Havn. 

Mølletårn: 5 læs.
Maskinkabine: 1 læs.
Vinger: 3 læs i form af lange specialtransporter.
Masterne til lysafmærkning forventes at blive trans-

porteret i sektioner á ca. 10 m og monteret på samme må-
de som mølletårnene.

Afsluttende arbejder
Efter afslutning af de tunge transport- og montagearbej-
der skal der foretages en slutregulering af adgangsvejen 
og området omkring møllerne. 

Fjernelse af eksisterende møller
Den eksisterende vindmøllepark samt møllen ved Tra-
nessegård nedtages inden den første nye mølle stilles op.

De i alt 27 eksisterende møller, som skrottes eller evt. 
genanvendes andetsteds, demonteres i modsat rækkeføl-
ge som montagen. Det vil sige, at møllerne vil blive de-
monteret ved hjælp af kran og de enkelte dele lægges på 
lastbil og køres bort.

Det forventes at hver mølle kan borttransporteres på 
5 læs. Dvs. i alt ca. 125 – 135 læs. 

Møllefundamenterne er udført af jernbeton. Funda-
menterne skal nedbrydes og fjernes ned til 1 m under ter-
ræn. Nedbrydningen vil formentlig ske ved hjælp af hy-
draulisk mejsel monteret på en gravemaskine. Alterna-
tivt kan nedbrydningen ske ved hjælp af sprængning. Da 
der anvendes relativt små sprængladninger og da spræng-
ningsområdet dækkes med tunge måtter vil en spræng-
ning i praksis ikke give støjgener.

Nedbrydning med mejsel vil give en større og længe-
revarende støjgene end nedbrydning ved sprængning.

Efter nedbrydning opgraves betonmaterialerne og hul-
let fyldes op til terrænniveau.

De nedbrudte betonmaterialer bortskaffes eller gen-
anvendes efter gældende regler.

Byggepladsfaciliteter
Byggepladsfaciliteter i form af byggepladskontor samt 
mandskabsrum med bad og toilet vil blive etableret ved 

byggepladsen. Der indrettes desuden plads til midlerti-
dig oplagring af materialer mv.

Det må forventes, at den daglige transport af mand-
skab til og fra arbejdspladsen vil foregå med privat bil. 
Der vil blive indrettet parkeringsplads.

Miljømæssige gener i anlægsfasen
Det vurderes, at de væsentligste miljømæssige gener vil 
være trafik- og støjgener, men i det tyndt befolkede om-
råde vil det i praksis være et meget lille antal mennesker 
der vil blive berørt.

Trafikgener
Trafikgenerne vil skyldes lastbiltransport af materialer. 
En mindre del af transporten vil være tung special-trans-
port på blokvogne. Desuden vil der være personvogns-
trafik ved den daglige transport af mandskab mv. 

Det vurderes, at det samlede antal lastbiltransporter, 
hver bestående af en tilkørsel og en returkørsel, for ma-
terialer som opgjort ovenfor inkl. et tillæg for diverse vil 
blive ca. 2000 stk. 

Dertil skal lægges tilkørsel og senere bortkørsel af 
byggepladsudstyr og maskiner mv.

Langt hovedparten af alle transporter vil være med al-
mindelige lastbiler. Kun transport af enkelte tunge ent-
reprenørmaskiner og enkelte af de nye møllesektioner 
vil være med blokvogn eller i form af særlig lang trans-
port. Alle transporter vil overholde de gældende regler 
for transport på offentlige veje.

Desuden vil der i gennemsnit være ca. 20 personbil-
transporter om dagen.

Støjgener
Støjgener ud over trafikstøj vil bestå af støj fra evt. pæle-
ramning samt støj fra nedbrydning af møllefundamenter.

Pæleramning kan forårsage særlige støjmæssige gener, 
idet denne støj har karakter af impulsstøj, der ofte opfat-
tes som mere generende end vedvarende støj.

Støjen fra pæleramning vil - hvis det bliver nødven-
digt at ramme pæle - kunne berøre de relativt få beboe-

Lastvogn med stationsbygning

Vindmøllefundament
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re i området. Det vurderes, at støjen fra pæleramningen 
kun vil give mindre gener, idet rammeperioden kun ud-
gør en mindre del af den samlede anlægsperiode.

Af hensyn til marsvinene i habitatområdet ud for ky-
sten vil evt. pæleramning ske med ”soft start” - proce-
dure, således at marsvinene har mulighed for at forla-
de området inden pæleramningen sker for fuld styrke.

Støjen fra nedbrydning af møllefundamenterne vil li-
geledes kunne berøre beboerne i området. Det forven-
tes ikke at denne støj vil give store gener, idet der gen-
nemgående er stor afstand til boligerne.

Andre miljøpåvirkninger i anlægsfasen
Ved anlæg af veje og fundamenter kan der også tænkes 
at blive støvgener, men på grund af afstanden til beboel-
serne antages det ikke at blive de store støvgener uden-
for anlægsområdet.

Forventede reststoffer og emissioner 
anlægs- og driftsperioden
Arbejdet i anlægs- og driftsfasen vil give anledning til 
frembringelsen af reststoffer og emissioner.

Transport/trafik
I anlægsperioden vil der være en betydelig trafik af køre-
tøjer til og fra møllerne. I driftsfasen vil omfanget af tra-
fik af køretøjer være væsentlig mindre. De køretøjer, der 
benyttes i anlægs- og driftsfasen bruger fossile brændstof-
fer, der giver anledning til emission af udstødningsgasser. 

Affald 
Det affald, der produceres i forbindelse med nedtagning 
af de 25 eksisterende møller samt etablering af de 7 nye 
møller består af affald fra de mandskabsfaciliteter, som 
vil være på byggepladsen samt driften af køretøjer og 
øvrigt entreprenørudstyr. De primære affaldsstrømme 
er sanitetsaffald fra mandskabsfaciliteter, bygge- og an-
lægsaffald til genanvendelse, kemikalie- og olieaffald, 
samt dagrenovation, som inkluderer køkkenaffald, pa-
pir og pap til genanvendelse og diverse brandbart affald 
fra køretøjer og byggepladskontorer.

For alt affald produceret under anlægs- og driftsfasen 
gælder, at affaldet som minimum skal sorteres og hånd-
teres i overensstemmelse med gældende regler. 

Uheld 
I forbindelse med nedtagning af de eksisterende møller 
skal det sikres, at forurenende væsker (f.eks. hydraulik-
olie, gearolie, eventuelle kølevæsker) behandles forsvar-
ligt og ikke spildes. 

Under drift kan der ske uheld i forbindelse med spræng-
te olie- eller hydraulikslanger og -rør samt ødelagte pak-
ninger osv. Møllerne er dog sådan indrettet, at eventuel-
le olielækager opsamles i møllen. 

Endvidere er der risiko for uheld i forbindelse med ser-
vicering af møllen, hvor der kan spildes smøre- og kø-
lemidler. I denne sammenhæng er det afgørende at have 
nogle rutiner omkring servicering og sikre sig, at servi-
cekøretøjer er udstyret med det nødvendige udstyr til at 
opsamle eventuelle spild i det tilfælde, der sker uheld.

Der kan også ske uheld i forbindelse med kabelska-
der. Der anvendes et oliefrit kabel for at forebygge risi-
ko for eventuel forurening.

Vedligehold af overfladen på  
fundament og mølletårn 
I forbindelse med vedligehold af overfladen på fundament 
og mølletårn kan det blive nødvendigt at fjerne malings-
rester og foretage ny overfladebehandling. Der er dog 
med det valgte fundamentsdesign tilstræbt, at vedlige-
holdsniveauet er mindst muligt. Udslip af evt. malings-
rester og materiale fra overfladebehandling, såsom sand 
fra sandblæsning, forventes derfor at være meget begræn-
set. I tilfælde af vedligeholdelsesopgaver som kunne gi-
ve anledning til udslip til vandmiljøet, vil opsamling af 
materialet tilstræbes så vidt muligt. 

Emission fra slæberingssystem
I nogle af de potentielle vindmølletyper anvendes et slæ-
beringssystem, som overfører styringsforbindelser og 
forsyning imellem nacelle og nav. Forbindelsen sker via 
kontaktflader, der kontinuert slides, hvorved der emitte-

res støv. Disse kontakter i slæberingssystemet er dog me-
get små, og kontaktfladerne er guldbelagt for at mindske 
slitage samt sikre forbindelse. Emissionen er derfor me-
get begrænset og støvet vil i hovedreglen forblive i nav 
og nacelle, hvorfra det kan opsamles og bortskaffes ef-
ter gældende regler.

Visse mølletyper anvender ligeledes et slæberingssy-
stem i deres generatorer, hvorfra primært grafitstøv fri-
gives. Sådanne generatorer vil være forsynet med filtre 
til opsamling af støvet. Filtrene vil udskiftes i forbin-
delse med planlagte serviceeftersyn og bortskaffes ef-
ter gældende regler.

Sikkerhedsforhold
Det endelige projekt vil ikke begrænse den nuværende 
anvendelse af området bortset fra de pladser hvor møl-
lerne og masterne er opstillet, og som derfor må udta-
ges af landbrugsdriften. Sikkerhedsforholdene i forbin-
delse med at færdes nær møllerne, er belyst i kapitel 2.

Tidsplan
Da det er et udviklingsprojekt, forventes hele anlægspe-
rioden at strække sig over 4 – 5 år, idet møllerne opfø-
res i takt med at nye mølletyper udvikles. Der vil sand-
synligvis blive pauser i anlægsarbejderne af indtil flere 
måneders varighed. Den/de første vindmøller forventes 
opstillet i 2011.
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6 Alternativer til projektet

Nul – alternativet
Hvis forsøgsvindmøllerne ikke etableres, vil de eksiste-
rende vindmøller i første omgang ikke blive nedtaget, 
men på lidt længere sigt vil der sandsynligvis under alle 
omstændigheder blive opstillet nye vindmøller ved Kap-
pel, idet området er udlagt til placering af store vindmøl-
ler med en højde over 80 m.

Alternative opstillingsmønstre
I den første debatfase blev der stillet forslag om dels at 
antallet af møller reduceres til 6, dels at møllerne opstil-
les på én række, ligesom de eksisterende.

Med hensyn til at placere møllerne i én række er det 
DONG Energy’s opfattelse, at dette ikke vil sikre en optimal 
udnyttelse af området. Det er vigtigt at området udnyttes 
effektivt, fordi der er så få områder i Danmark med så gode 
vindressourcer, hvor der kan opstilles forsøgsvindmøller.

DONG Energy ønsker derfor fortsat, at møllerne op-
stilles i to rækker, dels for at området udnyttes mest ef-
fektivt og dels for at kunne følge de såkaldte wake-ef-
fekter på møllerne i bageste række.  

I forhold til det visuelle indtryk vil der være en vis for-
bedring ved kun én række frem for to. Men oplevelsen 
af, at parken følger kysten, vil under alle omstændighe-
der være mindre tydelig end tilfældet er for den nuvæ-
rende park, fordi der er så få møller, og fordi de kommer 
til at stå med større afstand end de nuværende møller.

Visualiseringerne af nærværende forslag med 7 møl-
ler viser dog, at indtrykket af, at møllerne følger kyst-

linjen er betydeligt forbedret fra de fleste visualiserings-
punkter, set i forhold til det tidligere behandlede projekt 
med 9 møller.

Alternative placeringer af forsøgsvindmøllerne
Der er på landsplan på nuværende tidspunkt kun udpe-
get ganske få lokaliteter, hvor det vil være muligt at op-
stille meget store forsøgsmøller. I ”Rapport fra den tvær-
ministerielle arbejdsgruppe om forsøgsmøller på land” 
(Energistyrelsen 2007) peges på kun 8 lokaliteter, som 
muligvis vil være egnede, Samtidig er der et betydeligt 
behov for lokaliteter til formålet.

De øvrige mulige lokaliteter er derfor ikke egentlige 
alternativer til forsøgsmølleområdet ved Kappel, idet 
der vil være behov for alle de lokaliteter, der efter nøje-
re vurderinger viser sig anvendelige.

Kort 6.2 Mulig placering af vindmøller i Bogøinddæmning
Kort 6.1 Områder til forsøgsvindmøller

Kort med placering af områder til forsøgsvindmøller  
(Kilde: Energistyrelsen)

Mulig  placering af  
vindmøller i  

Bogøinddæmning   
(forslag fra DONG  

Energy i forbindelse med 
planlægning for  

vindmøller i  
Storstrøms Amt)
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Her skal omtales områderne ”Kappel II” samt Nøj-
somheds Odde, som i høringsperioden har været fore-
slået vurderet som alternativer.
De øvrige mulige lokaliteter er derfor ikke egentlige al-
ternativer til forsøgsmølleområdet ved Kappel, idet der 
vil være behov for alle de lokaliteter, der efter nøjere vur-
deringer viser sig anvendelige.

”Kappel II”
Et område nord for Kappel i Bogøinddæmningen er ud-
peget til område for forsøgsmøller i ”Rapport fra den 
tværministerielle arbejdsgruppe om forsøgsmøller på 
land” samt medtaget i forslag til tillæg nr. 11 til region-
plan 2005 – 2017 fra Storstrøms Amt – Sanering og ud-
skiftning af vindmøller i Storstrøms Amt.

Området er vindmæssigt velegnet, vindressourcerne 
er lige så gode som ved Kappel. I forslag til tillæg nr. 11, 
er området udlagt til tre vindmøller med en max. høj-
de på 120 m. Dette er ikke realistisk, hvis området skal 
anvendes til forsøgsvindmøller. DONG Energy foreslog 
under høringsperioden, at der alternativt kunne opstil-
les to møller med max. højde 160 m, hvilket dog ville 
medføre en række problemer med overholdelse af dagæl-
dende retningslinjer. Desuden er der alt andet lige tale 
om et område med en langt mindre kapacitet, og områ-
det ville derfor slet ikke kunne dække det samme behov 
som projektområdet. 

Endvidere er der – bortset fra Kappel vindmøllepark 
- et antal møller indenfor 4,5 km afstand, som i givet 
fald skal nedlægges. En del af disse møller tilhører ik-
ke DONG Energy og/eller er store møller af nyere dato, 
som ikke er omfattet af skrotningsordningen.

Lokaliteten  kan derfor ikke være et aktuelt eller re-
alistisk alternativ til opstilling af forsøgsvindmøllerne.

Nøjsomheds Odde
Nøjsomheds Odde på Nordvestlolland har ligesom Kap-
pel gode vindforhold og god afstand til beboelser. Imid-
lertid er møllerne på Nøjsomheds Odde udskiftet inden-
for de senere år, og parken består i dag af 1 og 2 MW 
møller, som formentlig har mindst 10 års restlevetid. Nøj-
somheds Odde kan blive aktuel som forsøgsområde på et 
senere tidspunkt når de nuværende møller skal udskiftes 

og under forudsætning af, at nærmere planlægning og 
undersøgelser viser, at det er muligt. Arealerne ved Nøj-
somheds Odde er i øvrigt ikke udpeget til forsøgsmølle-
opstilling i førnævnte rapport om forsøgsmøller på land.

Andre forslag
I debatfasen er endvidere foreslået at et alternativ med 
kun 5 – 6 forsøgsvindmøller undersøges, samt at vind-
møllerne i den nuværende vindmøllepark erstattes med 
større vindmøller, men således at forløbet af møllerne i 
en bue langs kysten fastholdes.

Forslaget med kun 5 vindmøller er belyst m.h.t. afstan-
de til naboer, støj og skyggepåvirkning (afsnit 2 om mil-
jøpåvirkning af møllerne i drift). Kun 5 vindmøller i én 
række langs kysten ville betyde en reduktion af støjbi-
draget fra møllerne med 1 – 2 dB(A) hos naboerne nord 
og øst for møllerne, men vil stadigvæk ikke kunne over-
holdes ved 6 ud af de 8 beboelser i Ravnegravene. De 
miljømæssige gevinster ved en reduktion af projektet er 
således begrænsede.

Afstandskravet på 4 gange møllernes totalhøjde vil 
kunne overholdes ved 5 – 6 af de 8 beboelser. Skygge-
kast vil kunne overholdes uden reduktion af møllernes 
drift ved 5 af de 8 beboelser. De visuelle konsekvenser 
er ikke særskilt vurderet.

Det er DONG Energy’s opfattelse at en reduktion af 
antallet af møller vil betyde en uacceptabel dårligere ud-
nyttelse af området til forsøgsvindmøller set i forhold til 
de miljømæssige forbedringer der kan opnås. Formålet 
med call-in af det tidligere projekt fra 2006 var netop at 
sikre at området blev udnyttet så effektivt som muligt, 
da der som ovenfor nævnt er så få mulige lokaliteter til 
rådighed for forsøgsmølleopstilling.

Det er foreslået at udskifte de eksisterende møller med 
en række større, men dog ens vindmøller - at erstatte den 
nuværende vindmøllepark med en nyere park til almin-
delig kommerciel drift med møller, som er større end de 
eksisterende, men mindre end forsøgsmøllerne.

Dette er naturligvis principielt en mulighed, men med 
henvisning til det store behov for forsøgsmølleområder, 
og det meget begrænsede antal lokaliteter, som der umid-
delbart kan planlægges for til formålet, vurderes det at 

være afgørende vigtigt at fastholde og fremme hoved-
alternativet. Området vil herved blive udnyttet optimalt 
til imødekomme behovet for udvikling af nye møllety-
per, og vil samtidig producere større mængder forure-
ningsfri strøm.
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7 Andre forhold

Socioøkonomiske konsekvenser
Etablering af de 7 demonstrationsmøller kan have en på-
virkning (direkte eller indirekte) på de socioøkonomiske 
forhold i lokalområdet samt på regionalt og nationalt plan.

Der er risiko for værditab på ejendomme. Med den nye 
VE-lov er der mulighed for at få erstatning for værdita-
bet efter en individuel vurdering.

Naboer indenfor 4 – 6 gange totalhøjden fra den nær-
meste mølle har ret til at søge om erstatning for ejendom-
mens evt. værditab. Naboer længere væk skal betale et 
gebyr for at få vurderet deres ret til erstatning for værd-
itab. Som et led i VVM-proceduren vil der i høringspe-
rioden blive annonceret et offentligt møde, hvor der vil 
blive orienteret om projektet og værditabsordningen. Det 
er Energinet.dk, som administrerer ordningen.

Etableringen af forsøgspladsen vil betyde nedlæggel-
se af et antal beboelser, hvor afstandskrav, antal skyg-
getimer og/eller støjgrænser ikke kan overholdes. Dette 
vil formentlig medføre fraflytninger fra området og må 
betragtes som en negativ konsekvens.

Turisme
Der er i området frygt for, at etablering af møllerne vil med-
føre færre besøgende/turister til de lokale attraktioner, især 
til Vestlollands Botaniske Have på Vesternæsvej. Det er dog 
erfaringen fra andre store nye projekter, f.eks. den første 
havvindmøllepark ud for Onsevig, at projektet trækker en 
del nye besøgende til området, i hvert fald i de første år.

Socio - og miljøøkonomiske studier i forbindelse med 
etablering af de store havmølleparker har belyst såvel po-
sitive som negative effekter i forhold til påvirkningen af 
erhverv i lokalsamfundene nær havvindmølleparkerne.

Analyserne viste, at der forud for opførelsen var en ge-
nerel frygt for, at projekterne ville have en negativ ind-
flydelse på erhvervsinteresserne i området – primært tu-
rismen og fiskeriet. 

Analyserne har vist, at der efter parkens opførelse er 
sket en holdningsændring i lokalsamfundet. Frygten, der 

gav grobund for de negative holdninger imod projektet, 
vedrørte som ovenfor beskrevet især turismen, og da det 
efterfølgende viste sig, at parkens tilstedeværelse ikke af-
holdt turisterne fra at komme til området, blev de negati-
ve holdninger tilsyneladende vendt til accept af parken.

Lokal forankring
Demonstrationspladsen er en forudsætning for etablering 
af det planlaget Wind Academy og Oplevelsescenter for 
vind/vedvarende energi. Der er allerede nu indgået en af-
tale om, at leverandører af komponenter til vindmøller 
kan afprøve disse i DONG Energys eksisterende vind-
møller såfremt begge parter finder det hensigtsmæssigt.

Hvis vindmøllerne etableres, og især hvis også ople-
velsescenteret bliver realiseret, vil det tiltrække flere tu-
rister/besøgende til Kappel området. Ligeledes vil møl-
lerne formentlig også fungere som fabrikanternes ”ud-
stillingsvindue” Dette vil også komme eksisterende at-
traktioner til gode og kan skabe grobund for flere lokale 
arbejdspladser og tilflytning til området.

Om dette skal blive en realitet kræver det opbakning 
og initiativer fra lokalområdet.

VE-loven
Loven indeholder en bestemmelse om køberet til op til 
20 % af vindmøllekapaciteten. I loven er forsøgsmøller 
undtaget fra denne bestemmelse. DONG Energy vil al-
ligevel tilbyde denne køberet også for vindmøllerne ved 
Kappel. Ved Kappel tænkes der anvendt en ”model”, hvor 
vindmølleandelene først udbydes/tegnes efter ca. ét års 
drift, når produktionen fra møllen kan betragtes som 
stabil. Det skal understreges, at da der er tale om et for-
søgsprojekt, vil økonomien i projektet ikke nødvendig-
vis blive så attraktiv som ved konventionelle projekter. 

 Kommuner kan, jf. VE-lovens ”Grøn Ordning” søge 
om tilskud til initiativer, som skal fremme lokal accept 
af nye vindmøller på land.

Tilskud kan gives til udgifter, som kommunalbesty-
relsen afholder til:
• Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og re-

kreative værdier i kommunen 

• Kulturelle og informative aktiviteter i lokale for-
eninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af 
vedvarende energikilder i kommunen.

Midlerne i den grønne ordning består af, at nye vind-
møller i kommunen udløser et bidrag på 0,4 øre pr. kWh 
for 22.000 fuldlasttimer. Fuldt udbygget med 7 møller 
vil Kappel Vindmøllepark bidrage med ca. 3,5 mio. kr. 
til Lolland Kommunes andel i fonden, som også admi-
nistreres af Energinet.dk. 

Udviklingsperspektiv
Projektets gennemførelse kan være med til at sikre, at 
DONG Energy kan fastholde sin førerposition med hen-
syn til udbygning af vindmøller på havet.
Ved etablering af forsøgsfaciliteter for afprøvning af tek-
niske løsninger kan der herved bidrages til en optime-
ring af fremtidens teknologi for havmøller.

Manglende viden og tilgængelige oplysninger
Som led i en VVM-redegørelse skal påpeges emner, hvor 
datagrundlaget er usikkert eller hvor der mangler viden 

Parti fra den botaniske have i Kappel 
(kilde: www.peterhansens-have.dk)
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for at foretage en fuldstændig vurdering af projektets po-
tentielle miljøpåvirkninger.

Denne VVM-redegørelse bygger på faglige vurderin-
ger foretaget på baggrund af den refererede dokumenta-
tion. Eventuelle usikkerheder, relateret til det benyttede 
baggrundsmateriale samt gennemførte undersøgelser, er 
nævnt i teksten i forbindelse med gennemgangen af de 
miljømæssige problemstillinger. 

Samlet er der ikke tale om usikkerheder, der vurderes 
at have betydning for VVM-redegørelsens konklusioner.

Dog skal følgende forhold bemærkes:
Der er ikke på tidspunktet for færdiggørelse af denne 

VVM-redegørelsen truffet endelig beslutning om hvilke 
mølletyper, der vil blive opstillet. Det er dog sikkert, at 
hver af de 7 møller vil have en effekt på minimum 3 – 4 
MW, og at effekten i forhold til lokaliteten og markedet 
i øvrigt ikke vil være større end ca. 8 MW for den stør-
ste mølle. 

Til brug for vurdering af påvirkningerne er anvendt et 
”worst case” scenarium baseret på 4 stk. 5 MW møller, 
2 stk. 6 MW og 1 stk. 8 MW mølle. Ud fra den betragt-
ning at møllerne uanset en eventuel mindre effekt ikke 
vil overskride de beskrevne miljøpåvirkninger, som de 
måtte medføre, vurderes dette scenarium at være fuldt 
dækkende for VVM-redegørelsens vurderinger. Da der 
er tale om vindmøller, som endnu ikke er i produktion, 
er møllernes støjafgivelse til VVM-redegørelsen estime-
ret udfra eksisterende mølletyper. 

Inden møllerne senere opstilles, vil der dog foreligge 
dokumentation for deres støjafgivelse, og det skal doku-
menteres, at støjbekendtgørelsens støjgrænser overhol-
des. Kontrolmålinger vil desuden blive foretaget for at 
sikre og dokumentere dette.

For så vidt angår den nøjagtige placering af møller-
ne skal de anvendte positioner på nuværende tidspunkt 
betragtes som omtrentlige, idet der kan blive behov for 
mindre justeringer i forbindelse med detailprojekterin-
gen. Disse justeringer vurderes at være af en beskeden 
størrelsesorden, der ikke har betydning for projektets 
virkning på miljøet.

Der er, under den forudgående høring af projektet, 
rejst spørgsmål om bl.a. følgende, som ikke er behand-
let i redegørelsen:

• Om det, at der er tale om forsøgsmøller, skulle gi-
ve anledning til mere støj fra møllerne end hvis 
der var tale om konventionelle møller og 

• Om masterne til lysafmærkning vil give anledning 
til støj.

Der vil generelt ikke blive tale om øget støj fra møl-
lerne, når der gennemføres forsøg, idet der generelt ik-
ke vil blive gennemført forsøg med belastninger/ydeev-
ne for møllerne. Sådanne forsøg bliver udført på den na-
tionale prøvestation i Høvsøre som led i typegodkendel-
sen af møllerne. Forsøgsaspekterne ved Kappel vil pri-
mært være relateret til overvågningsprogrammer og ud-
skiftning/afprøvning af komponenter i møllerne samt af-
prøvning af procedurer for servicering af møllerne. Det-
te vil ikke medføre øget støj bortset fra, at der i disse pe-
rioder vil være øget trafik af mandskab og servicevogne.

Masterne til lysafmærkning vil bestå af en stiv stål-
konstruktion og der vil ikke være bevægelige dele eller 
komponenter, der udsender mekanisk støj. Der forven-
tes derfor ikke støj fra masterne og DONG Energy har 
kontaktet prøvestationen for store vindmøller på Høvsøre 
som har tilsvarende master på 165 m’s højde. Prøvestati-
onen har aldrig oplevet støj fra disse master.

Møller og master på Høvsøre
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