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4. FORHOLD VED
NABOER
4.1. Afstand og visuelle forhold
Det er normalt kendetegnende for beboelser
omkring et mølleområde, at de nærmeste
naboer får den største støjpåvirkning. Nabo-
erne henholdsvis øst og vest for møllerne
påvirkes mest af skyggekast, mens naboer
nord for et mølleområde oplever de største
visuelle gener, idet boligerne typisk er orien-
teret mod syd. Dette er generelle betragtnin-
ger, som der altid er lokale afvigelser fra. I
det aktuelle tilfælde spiller det f.eks. en
væsentlig rolle for de visuelle gener, at
Rens Hedegård Plantage ligger nord for
mølleområdet, hvor der således ikke er na-
bobeboelser i umiddelbar nærhed. Der vur-
deres ikke at være væsentlig forskel på ho-
vedforslagets og alternativets visuelle
påvirkning af nabobeboelserne om end ho-
vedforslagets møller er lidt højere.

For så vidt angår 0-alternativet, hvor de nye
møller ikke bliver opstillet ved Rens Hede-
gård Plantage, vil de omkringliggende boli-
ger ikke blive påført visuelle gener. Til
gengæld vil naboerne til de 8-12 eksisteren-
de saneringsmøller, som er spredt over Aa-
benraa Kommune, ikke opnå visuelle for-
bedringer ved nedtagningen af de ældre
møller i forbindelse med dette projekt.

I området rundt om mølleplaceringerne lig-

ger ca. 15 beboelser, som i alle tilfælde er
beliggende i det åbne land. Der foretages i
det følgende en kort gennemgang af et ud-
valg af de nærmeste naboer og møllernes
påvirkning af disse ejendomme. 

Afstandskravet er 560 meter for så vidt an-
går hovedforslaget og 500 meter for alterna-
tivet, svarende til fire gange møllernes total-
højde i henhold til vindmøllecirkulæret. Af-
standen mellem møllerne og den nærmeste
beboelse i området er 681 meter. Denne be-
boelse er beliggende på den danske side af
grænsen nordvest for den vestligste af møl-
lerne. Den nærmeste nabo syd for grænsen
er beliggende 731 meter syd for den østlig-
ste af møllerne. De tyske myndigheders af-
standskrav i forhold til fritliggende boliger i
det åbne land er på 3,5 gange vindmøller-
nes totalhøjde svarende til 490 meter ved
hovedforslaget og 437,5 meter ved alternati-
vets møller. Dette afstandskrav er således
overholdt med meget stor margin.     

Udvalgte naboer i Danmark
Nabo A, B og C ligger på den danske side
af grænsen. Placeringen fremgår af over-
sigtskortet (figur 21), hvor de danske naboer
er markeret med rødt, samt detailkortene fi-
gur 22, 23 og 24.

Nabo A er en landbrugsejendom og ligger
ca. 1,2 km nordøst for mølleområdet ved
Pebersmarkvej. Beboelsen er orienteret
mod syd og er trukket ca. 100 m tilbage fra
vejen. De nye møller vurderes ikke at ligge i

det direkte synsfelt fra husets vinduer, men
møllerne vurderes at være synlige fra dele
af haven og fra enkelte vinduer i huset. Der
er flere udhuse og en del beplantning om-
kring stuehuset, hvilket vil være medvirken-
de til, at møllerne ikke vil virke dominerede.

Nabo B ligger umiddelbart nord for grænse-
overgangen ved Pebersmarkvej i en afstand
af 787 m fra nærmeste mølle. Hovedparten
af beboelsens vinduer er ikke orienteret i
retning mod mølleområdet, men fra de
udendørs opholdsarealer syd for huset og
fra dele af gårdspladsen vil møllerne være
synlige. Der er frit og uhindret udsyn fra
ejendommen i retning mod det fremtidige
mølleområde, men møllerne ses fra enden
af møllerækken, og dermed vil de virke min-
dre dominerende i forhold til den samlede
udsigt.

Nabo C ligger vest for mølleområdet 681 m
fra nærmeste mølle. Huset facade er orien-
teret mod syd-sydvest og dermed ikke i ret-
ning af møllerne. Det vurderes, at møllerne
dermed ikke i væsentligt omfang vil genere
personer, der opholder sig i huset. Der er
samtidig en større beplantning mellem huset
og mølleområdet, hvilket især i sommerhal-
våret er med til at sløre udsigten til mølle-
området. Det er dog sikkert, at møllerne vil
være synlige - og dominerende - når man
opholder sig i haven syd og øst for huset
samt på gårdspladsen nord for huset.
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Figur 21 - Udvalgte naboers placering.
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Udvalgte naboer i Tyskland
På den tyske side af grænsen ligger nabo A,
B, C, D, E, F, G og H. Placeringen fremgår
af oversigtskortet (figur 21), hvor de tyske
naboer er markeret med gult, samt detail-
kortene figur 25 til 30.

Nabo A ligger ved Grenzstrasse 874 m syd-
vest for den vestligste af møllerne. Beboel-
sen er orienteret mod en sydvendt have og
nord for beboelsen ligger en gårdsplads
med bygninger mod øst og vest. Fra store
dele af gårdspladsen vil der være mere eller
mindre frit udsyn til møllerækken, som vil
være dominerende, hvorimod det vurderes,
at bygningen mod øst vil begrænse udsynet
til den østlige del af møllerækken i forhold til
dele af beboelsens østvendte vinduer.

Nabo B ligger sydvest for møllerækken i en
afstand af 738 m fra nærmeste mølle. Bebo-
elsen er orienteret mod en sydvendt have
og nord for bygningen ligger en gårdsplads
afgrænset af større træer, som især i som-
merhalvåret vil kunne sløre udsynet i retning
af møllerne, men især de vestligste af møl-
lerne vurderes at være synlige fra dele af
beboelsen og fra gårdspladsen.

Nabo C ligger ligesom nabo B sydvest for
møllerækken i en afstand af 803 m fra den
nærmeste af møllerne. Denne beboelse er
ligeledes orienteret mod en sydvendt have
og har en gårdsplads mod nord. Gårdsplad-
sen er afgrænset af bygninger mod øst og
vest, og nord herfor er der større træer, somFigur 23 - Nabo B  i Danmark.
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Figur 22 - Nabo A i Danmark.

Figur 24 - Nabo C  i Danmark.
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Figur 25 - Nabo A i Tyskland.
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Figur 28 - Nabo D  i Tyskland.
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Figur 26 - Nabo B  i Tyskland.
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Figur 29 - Nabo E og F i Tyskland.
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Figur 27 - Nabo C  i Tyskland.
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Figur 30 - Nabo G og H  i Tyskland.
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samlet set vurderes at afskærme udsynet til
møllerækken. Fra beboelsen og gårdsplad-
sen vil der dog være mere eller mindre frit
udsyn i nordlig retning til de vestligste af
møllerne.

Nabo D ligger ved Grenzstrasse sydøst for
møllerækken og er med en afstand på 731
m den af de tyske naboer, der ligger tættest
på møllerne. Beboelsen er orienteret mod
en mindre have ud til vejen mod syd og en
større have mod vest med store træer. Nord
for beboelsen er der en gårdsplads med
større bygninger mod øst og vest. Bebyg-
gelsen og de store træer mod vest vurderes
at afskærme udsynet til den vestlige del af
møllerækken, men fra gårdspladsen og en-
kelte vinduer i boligen er der udsyn i nordlig
retning til de østligste af møllerne.

Nabo E ligger ved Neupebersmark sydøst
for møllerækken i en afstand af 918 m fra
den østligste mølle. Der er tale om en fritlig-
gende bolig omgivet af en mindre have. Bo-
ligens facader er orienteret mod øst og vest,
men vest for bygningen er en større bevoks-
ning med store træer, som især om somme-
ren vurderes at ville spærre helt for udsyn i
retning mod møllerne. 

Nabo F ligger ligeledes sydøst for mølleræk-
ken i en afstand af 867 m fra nærmeste
mølle. Beboelsen er orienteret mod en have
mod syd, der afgrænses af større træer
mod vest, som særligt om sommeren vil
sløre udsynet fra haven i retning mod møl-

lerne. Nord for boligen ligger en gårdsplads
med større bygninger mod vest og nord.
Disse bygninger vurderes at spærre for ud-
synet til møllerne fra størstedelen af beboel-
sen og gårdspladsen.

Nabo G og H ligger begge umiddelbart syd
for grænseovergangen i en afstand af hen-
holdsvis 758 m og 763 m fra møllerækken.
Der er tale om fritliggende beboelser, som
ligger tæt ud til Neupepersmark mod øst
uden væsentlig anden bebyggelse på grun-
dene. Vest for boligerne er der større haver.
Der vurderes at være udsyn til møllerækken
fra beboelserne og haverne, idet de større
træer i havernes vestlige del kun om som-
meren vil sløre udsynet i væsentlig grad. Da
boligerne er placeret for enden af mølleræk-
ken vil de kun udfylde en mindre del af
synsfeltet, hvilket vil begrænse deres visuel-
le dominans.

4.2. Støjniveau
Forudsætninger
Lydens styrke måles i decibel - forkortet dB.
Ved måling af lydens styrke bruges en
særlig metode, som efterligner det menne-
skelige øres følsomhed. Når der måles på
denne måde, kaldes måleenheden dB(A).
En stigning på 3 dB(A) svarer til en fordob-
ling og en dæmpning på 3 dB(A) svarer til
en halvering af lydstyrken. Mennesker opfat-
ter dog en ændring på 8-10 dB(A) som en
fordobling eller en halvering.
Det konkrete støjniveau afhænger, udover

afstanden til vindmøllerne, af de klimatiske
forhold (vindens retning, hastighed, tempe-
ratur, lufttryk og luftfugtighed) og de vind-
mølletekniske forhold.

Vindmøllerne i projektet har mulighed for at
få justeret kildestøjen. En ændring i vind-
møllens kildestøj kræver et indgreb i møl-
lens styring, og de enkelte møller kan juste-
res individuelt, men en nedjustering af kilde-
støjen medfører, at møllen producerer min-
dre strøm. Der er foretaget beregninger med
en maksimal kildestøj for de 5 møller i ho-
vedforslaget og alternativet med 1,8 MW-
vindmøller, mens beregningerne for alterna-
tivet med 3,0 MW-møller er foretaget med
nedjusteret kildestøj for at sikre overholdel-
se af de gældende danske og tyske
grænseværdier ved alle nabobeboelser i
Danmark såvel som i Tyskland. Kildestøjen
for den østligste af møllerne er nedjusteret
lidt mere end for de øvrige møller for at sik-
re større margin til de fastsatte støjgrænser
ved den tyske nabobeboelse, som ligger
tættest på mølleområdet. Med den nedjuste-
rede kildestøj er det bl.a. sikret, at møllerne
kan køre med samme kildestøj døgnet rundt
og alligevel overholde den tyske grænse-
værdi, som gælder om natten. Møllernes
indstilling kan kun ændres til en højere kil-
destøj, hvis kommunen eller anden relevant
myndighed godkender ændringen.

I beregningerne efter den danske støjbe-
kendtgørelse (se afsnit 1.4) er kildestøjen
for alle 5 møller i hovedforslaget og alterna-
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Figur 32. Kort over udbredelse af beregnede støjzoner i hovedforslag.
Danske naboer ved vindhastighed på 8 meter pr. sekund.

Figur 34. Kort over udbredelse af beregnede støjzoner i alternativ med
3,0 MW-møller. Danske naboer ved vindhastighed på 8 meter pr. sek.

Figur 31. Kort over udbredelse af beregnede støjzoner i hovedforslag.
Danske naboer ved vindhastighed på 6 meter pr. sekund.

Figur 33. Kort over udbredelse af beregnede støjzoner i alternativ med
3,0 MW-møller. Danske naboer ved vindhastighed på 6 meter pr. sek.



tivet med 1,8 MW-møller fastsat til 103,7
dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/sek og
102,3 dB(A) ved en vindhastighed på 6
m/sek. I alternativet med 3,0 MW-møller er
kildestøjen for den østligste af møllerne fast-
sat til 106,8 dB(A) ved en vindhastighed på
8 m/sek og 105,6 dB(A) ved en vindhastig-
hed på 6 m/sek, mens kildestøjen for de 4
øvrige møller er fastsat til 107,8 dB(A) ved
en vindhastighed på 8 m/sek og 105,8
dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/sek.

I beregningerne efter de tyske forskrifter (se
afsnit 1.4) er kildestøjen for alle 5 møller i
hovedforslaget og alternativet med 1,8 MW-
møller fastsat til 103,7 dB(A) ved 95 % ef-
fekt. I alternativet med 3,0 MW-møller er kil-
destøjen for den østligste af møllerne fast-

sat til 106,7 dB(A), mens kildestøjen for de
4 øvrige møller er fastsat til 107,8 dB(A).

Støjbidrag fra eksisterende vindmøller i det
omkringliggende landskab indgår ikke i be-
regningerne, idet de nærmeste møller er
placeret ca. 4 km fra projektområdet.
Beregningerne af støjen ved naboerne rundt
om projektområdet er udført således, at de
konkrete støjværdier ved de danske naboer
er beregnet efter de danske regler, og de
konkrete støjbidrag ved de tyske naboer er
beregnet efter de tyske regler. I den efterføl-
gende vurdering er det på baggrund af de
beregnede støjkort skønnet, hvilket støjni-
veau der vil være ved de tyske nabobeboel-
ser i forhold til den danske beregningsmeto-
de og ved de danske nabobeboelser efter

den tyske beregningsmetode. 

Alle nabobeboelserne er beliggende i det
åbne land, og hverken nord eller syd for
grænsen er der samlede bebyggelser i
nærheden af vindmøllerne, som er omfattet
af de lavere støjgrænser, der gælder i Dan-
mark såvel som i Tyskland for områder ud-
lagt til boligformål eller tilsvarende
støjfølsom anvendelse.
Beregningerne er udført med edb-program-
met WindPRO, Decibel.

Beregninger
Dansk beregningsmetode
Støjberegningerne i henhold til den danske
støjbekendtgørelse er foretaget af EMD In-
ternational i Aalborg, og indgår i en samlet
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Figur 36. Kort over udbredelse af beregnede støjzoner i alternativ med
3,0 MW-møller (reduceret kildestøj). Tyske naboer ved 95 % effekt.

Figur 35. Kort over udbredelse af beregnede støjzoner i hovedforslag.
Tyske naboer ved 95 % effekt.



rapport for beregnet støj- og skyggeudbre-
delse [12]. Mere detaljerede oplysninger om
beregningerne fremgår af bilag 1.

Støjudbredelsen vist på kort fremgår af figur
31 til 34, hvor de enkelte naboer er marke-
ret, og hvor støjpåvirkningen af området er
vist som ovale figurer med forskellige farver,
der angiver de forskellige støjværdier. Der
er ikke vist et kort for alternativet med 1,8
MW-møller, da støjpåvirkningen fra disse
møller ikke vil afvige fra påvirkningen fra
møllerne i hovedforslaget. 

Den beregnede støjpåvirkning i 1,5 meters
højde ved de enkelte nabobeboelser i Dan-
mark er gengivet i den samlede oversigt i fi-
gur 37, hvoraf det fremgår, at vindmøllerne i
hovedforslaget og alternativerne kan over-
holde de gældende danske grænseværdier
for beboelser i det åbne land.

Tysk beregningsmetode
Støjberegningerne i henhold til den tyske
lovgivning er foretaget af CUBE Engineering
i Kassel og er beskrevet i en samlet rapport
[13]. Mere detaljerede oplysninger om be-

regningerne fremgår af bilag 2. 

Støjudbredelsen vist på kort fremgår af figur
35 og 36, hvor de enkelte naboer er marke-
ret, og hvor støjpåvirkningen af området er
vist med ovale kurver med forskellige farver.
Der er ikke vist et kort for alternativet med
1,8 MW-møller, da støjpåvirkningen fra dis-
se møller kun i ubetydelig grad vil afvige fra
påvirkningen fra møllerne i hovedforslaget.

Den beregnede støjpåvirkning i 5 meters
højde ved de enkelte nabobeboelser i Tysk-
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Støjberegninger Hovedforslag 1,8 MW-møller Alternativ 1,8 MW-møller Alternativ 3,0 MW-møller 

Nabo / dB(A) 6 m/s 8 m/s 95 % 6 m/s 8 m/s 95 % 6 m/s 8 m/s 95 % 

Dansk nabo A 29,9 31,0 - 29,9 31,0 - 34,6 36,4 -

Dansk nabo B 33,7 34,9 - 33,7 34,9 - 38,2 39,9 -

Dansk nabo C 35,1 36,2 - 35,1 36,2 - 39,8 41,8 -

Tysk nabo A - - 34,8 - - 34,6 - - 38,6

Tysk nabo B - - 37,4 - - 37,1 - - 41,2

Tysk nabo C - - 37,9 - - 33,7 - - 41,7

Tysk nabo D - - 39,0 - - 38,7 - - 42,4

Tysk nabo E - - 34,3 - - 34,1 - - 37,6

Tysk nabo F - - 34,9 - - 34,6 - - 38,1

Tysk nabo G - - 36,1 - - 35,8 - - 39,2

Tysk nabo H - - 36,0 - - 35,7 - - 39,2

Grænseværdi 42 44 45 42 44 45 42 44 45

Figur 37. Støjberegningen i skemaform med angivelse af beregnet støjbidrag ved nabobeboelserne i henhold til dansk og tysk lovgivning.



land er gengivet i den samlede oversigt i fi-
gur 37, hvoraf det fremgår, at vindmøllerne i
hovedforslaget og alternativerne kan over-
holde de gældende tyske grænseværdier for
beboelser i det åbne land. 

Vurdering af støjforhold
Danske myndighedskrav
Beregningerne efter de danske støjbestem-
melser viser, at hovedforslagets og alternati-
vets vindmøller på 1,8 MW påvirker naboer-
ne lige meget, og ved den danske nabobe-
boelse, som udsættes for den største
støjpåvirkning, er der beregnet et samlet
støjbidrag fra vindmøllerne på 35,1 dB(A) og
36,2 dB(A) ved vindhastigheder på hen-
holdsvis 6 m/sek og 8 m/sek. Alternativets
vindmøller på 3,0 MW medfører en øget
støjbelastning, idet der er beregnet et sam-
let støjbidrag fra vindmøllerne på 39,8 dB(A)
og 41,8 dB(A) ved vindhastigheder på hen-
holdsvis 6 m/sek og 8 m/sek. De gældende
danske grænseværdier er således overholdt
med en margin på mindst 2,2 dB(A). 

Dersom de danske støjbestemmelser også
lægges til grund for påvirkningen af nabobe-
boelserne i Tyskland, vil 1,8 MW-møllerne
uden problemer kunne overholde grænse-
værdierne, idet der vil være et støjbidrag på
ca. 37 dB(A) og ca. 38 dB(A) ved den tyske
nabobeboelse, som påvirkes mest, mens
støjbidraget fra 3,0 MW-møllerne vil være
tæt på grænseværdierne på henholdsvis 42
dB(A) og 44 dB(A). Disse værdier er skøn-
net på baggrund af figur 31 - 34. 

Tyske myndighedskrav
Beregningerne efter de tyske støjbestem-
melser viser, at hovedforslagets 1,8 MW-
møller påvirker naboerne lidt mere end den
tilsvarende mølletype i alternativet med la-
vere navhøjde, idet der er beregnet et sam-
let støjbidrag på henholdsvis 39,0 dB(A) og
38,7 dB(A) med 95 % effekt ved den tyske
nabo, som udsættes for den største støj-
påvirkning. Alternativet med 3,0 MW-møller
medfører den største støjbelastning, idet der
er beregnet et samlet støjbidrag på 42,4
dB(A). Den gældende tyske grænseværdi
(om natten) er således overholdt med en
margin på mindst 2,6 dB(A).

Dersom de tyske støjbestemmelser også
lægges til grund for påvirkningen af nabobe-
boelserne i Danmark vil 1,8 MW-møllerne
let kunne overholde grænseværdien, idet
der vil være et støjbidrag på ca. 38 dB(A)
ved den danske nabobeboelse, som påvir-
kes mest, mens støjbidraget fra 3,0 MW-
møllerne vil være på ca. 42 dB(A) svarende
til ca. 3 dB(A) under grænseværdien. Disse
værdier er skønnet på baggrund af figur 35
og 36.

Samlet vurdering af støjforhold
Samlet set viser beregningerne, at møllerne
i hovedforslaget og alternativerne kan over-
holde støjgrænserne, og at alternativets 3,0
MW-møller ligger tættest på de danske og
tyske støjgrænser. Begge beregningsmeto-
der er dog behæftet med en samlet usikker-
hed på +/- 2 dB(A). Dette indebærer i for-

hold til alternativets 3,0 MW-møller, at der
evt. i praksis kan vise sig at forekomme en
overskridelse af de gældende danske støj-
grænser, dersom disse også lægges til
grund for påvirkningen af de tyske nabobe-
boelser. 

De tre tyske nabobeboelser, som udsættes
for den største støjpåvirkning ligger alle syd
for vindmøllerne, og som afhjælpende foran-
staltning vil det være muligt, at reducere kil-
destøjen for en eller flere af møllerne til
samme niveau, som den af de 5 møller, der
har den laveste kildestøj, hvorved det sam-
lede støjbidrag reduceres.

Ved opstilling af alternativets 3,0 MW-møller
vil det i særlig grad være påkrævet at der
foretages støjmålinger, når møllerne er sat i
drift.

4.3. Skyggekast
Forudsætninger
En vindmøllevinge kaster skygge som alt
andet, når solen skinner. Gener ved skygge-
kast opstår, når solens stråler passerer gen-
nem vindmøllens rotorareal, hvorved der ka-
stes rytmisk tilbagevendende, roterende
skygger. Det sker, at denne skygge rammer
beboelser, og skyggen vil da opleves som
blink inde i boligen. 
Der vil være tre forhold, som afgør, om der
dannes generende skygger. For det første
skal solen skinne for, at der kan dannes
skygger, og der vil således ikke opstå skyg-
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Figur 39. Kort over udbredelse af beregnet skyggekast i alternativet.
Beregnet som ‘real case’ i forhold til danske naboer. Antal timer pr. år.

Figur 38. Kort over udbredelse af beregnet skyggekast i hovedforslaget.
Beregnet som ‘real case’ i forhold til danske naboer. Antal timer pr. år.

Figur 40. Kort over udbredelse af beregnet skyggekast i alternativet.
Beregnet som ‘worst case’ i forhold til tyske naboer. Antal timer pr. år.



gekast i overskyet vejr. For det andet skal
det blæse. Hvis det er vindstille eller vindha-
stigheden er under 3 meter pr. sekund kører
møllens vinger ikke rundt, og der dannes ik-
ke generende skyggekast. For det tredje er
vindretningen afgørende for mængden af
skyggekast. Hvis vindens retning og solret-
ningen er ens giver møllen maksimalt skyg-
gekast, mens der stort set ikke dannes
skygge, hvis vindretningen er vinkelret på
solretningen.

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

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

‘Worst case’-modellen
Ved denne beregningsmodel, som forudsæt-
tes benyttet af de tyske myndigheder, tages
der ikke hensyn til de meteorologiske for-
hold. Ved beregningen forudsættes det såle-
des, at solen altid skinner fra en skyfri him-
mel fra den står op til den går ned, og at
vindretningen er således, at vindmøllen altid
giver maksimal skygge på en given lokalitet.
Derudover antages det, at vinden altid blæs-

er så møllen konstant er i drift. Modellen er
udtryk for det værst tænkelige, og giver et
resultat der et urealistisk højt i forhold til,
hvor meget skygge der reelt vil falde på en
given lokalitet.

‘Real case’-modellen
Ved denne beregningsmodel, som anbefa-
les benyttet af det danske miljøministerium,
tages der hensyn til de meteorologiske for-
hold. Der indgår således statistisk data for
både antallet af solskinstimer samt den
fremherskende vindretning og vindstyrke.
Modellen giver et resultat, som sandsynlig-
vis kommer meget tæt på det faktiske antal
skyggetimer på en given lokalitet (reel skyg-
getid). Der vil være tale om det forventede
skyggekast på et gennemsnitsår, og de be-
regnede værdier vil altid være en del lavere
end det værst tænkelige.

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

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

holdes.

Beregninger
Der er foretaget beregning af skyggekastet
ved alle naboerne rundt om projektområdet
efter ‘real case’-metoden, som anbefales
anvendt af de danske myndigheder, såvel
som efter ‘worst case’-metoden, som de ty-
ske myndigheder tager udgangspunkt i. Be-
regningerne er udført med edb-programmet
WindPRO, Shadow, der er udviklet af EMD
International i Aalborg.

Skyggekast fra eksisterende vindmøller i det
omkringliggende landskab indgår ikke i be-
regningerne, idet de nærmeste møller er
placeret ca. 4 km fra projektområdet. De to
beregningsmodeller forudsætter en maksi-
mal afstand for påvirkning med skyggekast
på henholdsvis 2.000 meter og 1.506 meter,
og begge modeller forudsætter desuden, at
solen skal være mindst 3 grader over hori-
sonten.

Beregninger for danske naboer
Skyggekastberegningerne i forhold til de
danske naboer er foretaget af EMD Interna-
tional i Aalborg, og indgår i en samlet rap-
port for beregnet støj- og skyggeudbredelse
[12]. I beregningen er der taget højde for, at
Rens Hedegård Plantage vil blokere for
skyggekast i nordlig retning, men herudover
er beregningen foretaget uden hensyn til an-
den beplantning og bebyggelse. Skygge-
modtageren er i ‘worst case’-beregningen
såvel som i ‘real case’-beregningen define-
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ret som et vindue på 1 x 1 meter placeret i 1
meters højde. Beregningerne ved alle nabo-
beboelser er endvidere foretaget med en ny
facilitet i WindPro - den såkaldte "drivhustil-
stand". Denne metode tillader beregning af
skyggekast fra alle retninger samtidigt i
modsætning til retningsbestemt beregning,
som hidtil har været anvendt. Drivhustilstan-
den vil teoretisk set resultere i en lidt højere
beregnet værdi for skyggekast. Mere detal-
jerede oplysninger om beregningerne frem-

går af bilag 3.

Skyggekastet vist på kort fremgår af figur 38
og 39, hvor de enkelte naboer er markeret,
og hvor skyggepåvirkningen af området be-
regnet efter ‘real case’-metoden er vist med
amøbeformede kurver, der angiver antallet
af skyggetimer. Der er ikke vist kort for alter-
nativet med 1,8 MW-møller, idet disse for så
vidt angår skyggekast er identiske med 3,0
MW-møllerne. 

De beregnede konkrete værdier for det årli-
ge skyggekast ved hver enkelt nabobeboel-
se efter de to aktuelle beregningsmetoder er
vist i figur 41, og tidspunkter af dagen og
året, hvor der vil kunne forekomme skygge-
kast fremgår i grafisk form af figur 42. 

Beregninger for tyske naboer
Skyggekastberegningerne i forhold til de ty-
ske naboer er foretaget af CUBE Enginee-
ring i Kassel og er beskrevet i en samlet
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Skyggekastberegninger Hovedforslag 1,8 MW-møller Alternativ 1,8 / 3,0 MW-møller 

Nabo / timer-minutter worst case (år) worst case (dag) real case (år) worst case (år) worst case (dag) real case (år) 

Dansk nabo A (7:17) (0:18) 1:22 (5:21) (0:17) 0:57

Dansk nabo B (17:36) (0:46) 4:09 (14:58) (0:40) 3:24

Dansk nabo C (30:15) (0:55) 3:50 (29:03) (0:46) 3:28

Tysk nabo A 19:16 0:25 (5:55) 16:05 0:25 (4:59) 

Tysk nabo B 15:54 0:20 (5:00) 15:53 0:21 (4:55) 

Tysk nabo C 9:40 0:17 (3:01) 9:04 0:15 (2:49) 

Tysk nabo D 0:00 0:00 (0:00) 0:00 0:00 (0:00) 

Tysk nabo E 3:40 0:10 (1:03) 3:39 0:10 (1:02) 

Tysk nabo F 13:58 0:19 (3:56) 12:46 0:18 (3:34) 

Tysk nabo G 19:01 0:28 (5:28) 16:13 0:28 (4:38) 

Tysk nabo H 16:37 0:28 (4:48) 14:23 0:28 (4:05) 

Grænseværdi 30:00 0:30 10:00 30:00 0:30 10:00 

Figur 41. Skyggekastberegningen i skemaform med angivelse af beregnet samlet skyggekast pr. år ved nabobeboelserne i henhold til danske og
tyske regler. Beregnede værdier ved naboer, som ikke umiddelbart er underlagt den pågældende beregningsmetodik, er vist i parentes.



rapport [14]. I beregningerne er der ikke ta-
get højde for at Rens Hedegård Plantage og
øvrig beplantning og bebyggelse vil kunne
blokere for skyggekast. Beregningerne ved
alle nabobeboelser er foretaget med den
traditionelle retningsbestemte metode. I
‘worst case’-beregningen er skyggemodta-
geren defineret som et vandret liggende
punkt i 2 meters højde, og i ‘real case’-be-
regningen er skyggemodtageren defineret
som et vindue på 1,5 x 1,5 meter placeret i
1 meters højde. Mere detaljerede oplysnin-
ger om beregningerne fremgår af bilag 4.

Skyggekastet vist på kort fremgår af figur
40, hvor de enkelte naboer er markeret, og
hvor skyggepåvirkningen af området bereg-
net efter ‘worst case’-metoden er vist med
farvede flader, der angiver antallet af skyg-
getimer. Kortet er kun vist for alternativets
møller, men figuren hovedforslagets møller
vil ikke afvige væsentligt. 

De beregnede konkrete værdier for det årli-
ge skyggekast ved hver enkelt nabobeboel-
se efter de to aktuelle beregningsmetoder er
vist i figur 41, og tidspunkter af dagen og
året, hvor der vil kunne forekomme skygge-
kast, fremgår i grafisk form af figur 43.

Vurdering af skyggekastforhold
Vindmøllerne i hovedforslaget vil i kraft af
deres større højde kaste mere skygge end
de lavere møller i alternativet med 1,8 MW-
møller eller 3,0 MW-møller. 

Danske myndighedskrav
Beregningerne efter ‘real-case’-metoden,
som anbefales anvendt i Danmark, viser et
årligt skyggekast på 4 timer og 9 minutter
ved den danske nabobeboelse, som udsæt-
tes for den største påvirkning. Det drejes sig
i hovedforslaget om den danske nabo B øst
for møllerækken, mens det i alternativet
med de lavere møller er den danske nabo C

mod vest, som udsættes for det største
skyggekast på 3 timer og 28 minutter. I beg-
ge tilfælde ligger de beregnede værdier
langt under grænseværdien på 10 timer. 

Dersom ‘real-case’-metoden ligeledes an-
vendes i forhold til nabobeboelserne syd for
grænsen, er det den tyske nabo A sydvest
for møllerne, som påvirkes mest med skyg-
gekast i både hovedforslaget og alternativet,
nemlig henholdsvis 5 timer og 50 minutter
og 4 timer og 59 minutter. I begge tilfælde
vil den danske grænseværdi på 10 timer
være overholdt med god margin.

Tyske myndighedskrav
Beregningerne efter ‘worst-case’-metoden,
som de tyske retningslinjer tager udgangs-
punkt i, viser et årligt skyggekast på 19 ti-
mer og 16 minutter ved den tyske nabo A,
som er den nabobeboelse i Tyskland, der
udsættes for det største skyggekast i hoved-
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Figur 42. Grafisk kalender over skyggekast for møllerne ved de danske nabobeboelser. Skemaerne angiver hvilket klokkeslet og hvilken måned
man kan forvente skyggekast fra en bestemt mølle (angivet med hver sin farve). 



Figur 43. Grafisk kalender over skyggekast for møllerne ved de tyske nabobeboelser. Skemaerne angiver hvilket klokkeslet og hvilken måned
man kan forvente skyggekast fra en bestemt mølle (angivet med hver sin farve).
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forslaget, mens de alternative lavere møller
giver det største skyggekast på 16 timer og
13 minutter ved den tyske nabo G, som lig-
ger sydøst for møllerækken. I alle tilfælde
ligger de beregnede værdier langt under
grænseværdien på 30 timers skyggekast pr.
år. 

De tyske myndigheders supplerende krav
om maksimalt 30 minutters skyggekast pr.
dag vil ligeledes være overholdt, idet der i
hovedforslaget såvel som alternativet er be-
regnet et maksimalt skyggekast på 28 mi-
nutter pr. dag ved de to tyske naboer G og
H, som påvirkes mest.

Dersom ‘worst-case’-metoden ligeledes an-
vendes i forhold til de danske nabobeboel-
ser, viser beregningerne, at der i hovedfor-
slaget sker en mindre overskridelse af den
tyske grænseværdi ved den danske nabo C
vest for møllerækken, idet der her er bereg-
net et årligt skyggekast på 30 timer og 15
minutter, mens grænseværdien overholdes i
alternativet, hvor der er beregnet et årligt
skyggekast på 29 timer og 3 minutter ved
den samme nabobeboelse.

Ser man på det supplerende tyske myndig-
hedskrav om maksimalt 30 minutters skyg-
gekast pr. dag sker der en overskridelse af
grænseværdien ved både den danske nabo
B øst for møllerækken og den danske nabo
C vest for møllerækken. I hovedforslaget er
der beregnet henholdsvis 46 minutter og 55
minutter, mens der i alternativet er beregnet

henholdsvis 40 minutter og 46 minutter. 

I henhold til de tyske bestemmelser skal der
ved overskridelse af grænseværdierne for
årligt eller dagligt skyggekast installeres
skyggestop, så det sikres, at den årlige reel-
le skyggetid ikke overstiger 8 timer pr. år el-
ler 30 minutter pr. dag. Som det fremgår af
de beregnede værdier efter ‘real case’-me-
toden, er der beregnet et årligt reelt skygge-
kast på væsentligt under den tyske grænse-
værdi på 8 timer pr. år ved de to pågælden-
de danske nabobeboelser. På denne bag-
grund vurderes der ikke at være behov for
afhjælpende foranstaltninger i form af skyg-
gestop i forhold til det årlige reelle skygge-
kast. Det vil dog være behov for skygge-
stop, hvis det skal sikres, at det daglige
skyggekast ikke overstiger 30 minutter.
Det skal i øvrigt bemærkes, at beregninger-
ne ved de danske og tyske naboer er foreta-
get med forskellige definitioner på skygge-
modtagerens udformning og placering, hvil-
ket dog ikke vurderes at have væsentlig be-
tydning ved sammenligning af de beregnede
værdier.

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

Det fremgår af figur 42, at de to danske na-
bobeboelser, som teoretisk set udsættes for
mest skyggekast, ikke påvirkes i sommer-
månederne. Skyggekast ved den danske
nabo B vil således udelukkende kunne fore-
komme først på aftenen omkring april og
september, mens skyggekast ved den dan-
ske nabo C vil kunne forekomme om mor-
genen omkring februar og oktober. I begge
tilfælde vil det være perioder på ca. 2 uger,
hvor skyggekast på over 30 minutter pr. dag
teoretisk set vil kunne forekomme.

Det fremgår af figur 43, at skyggekast i
sommermånederne vil kunne forekomme
ved flere af de tyske nabobeboelser. Ved de
tyske naboer B og C sydvest for møllerne vil
skyggekastet dog forekomme meget tidligt
om morgenen. Ved de tyske naboer E og F
sydøst for møllerne vil skyggekastet kunne
forekomme sidst på aftenen. Der er imidler-
tid anden bebyggelse og beplantning i til-
knytning til disse boliger, som i væsentlig
grad vurderes at kunne minimere generne. 

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

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

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

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

Hovedforslaget indeholder højere møller
end alternativet, og møllerne vil dermed
være lidt mere synlige og forårsage lidt me-
re skyggekast på nabobeboelserne. Møller-
ne i hovedforslaget er til gengæld mere støj-
svage end alternativets 3,0 MW-møller,
mens støjpåvirkningen fra alternativets 1,8
MW-møller ikke afviger væsentligt fra ho-
vedforslaget. Med hensyn til reflekser vil der
ikke være forskelle mellem hovedforslaget
og de to mølletyper i alternativet. 

Hovedforslagets og alternativets 1,8 MW-
møller vil medføre den laveste støjpåvirk-
ning ved nabobeboelserne, men beregnin-
gerne viser at alternativets 3,0 MW-møller li-
geledes vil kunne overholde de gældende
danske og tyske støjgrænser i forhold til na-

boer i både Danmark og Tyskland. Da be-
regningsmetoderne er behæftet med en
mindre usikkerhed, kan der dog i forbindelse
med 3,0 MW-møllerne blive behov for af-
hjælpende foranstaltninger (støjdæmpning
ved at reducere kildestøjen for en eller flere
møller), dersom de danske støjgrænser og-
så lægges til grund for krav til påvirkningen
af de tyske nabobeboelser.  

Alternativets lavere 1,8 MW-møller og 3,0
MW-møller vil medføre mindst skygge-
påvirkning ved nabobeboelserne, men be-
regningerne viser, at hovedforslagets 1,8
MW-møller ligeledes vil kunne overholde de
danske og tyske krav, som formelt gælder i
forhold til naboer i henholdsvis Danmark og
Tyskland. Dersom de tyske grænseværdier
for skyggekast lægges til grund for krav til
påvirkningen af de danske nabobeboelser,
kan der dog blive behov for afhjælpende for-
anstaltninger (stop af én eller flere af møller-
ne i særlig kritiske perioder) af hensyn til to
af de danske nabobeboelser. Dette gælder
for hovedforslaget såvel som alternativet.

Der vurderes ikke at være forhold, der klart
favoriserer det ene forslag fremfor det an-
det. Alternativet med 1,8 MW-møller vil dog
samlet set give mindst støj- og skyggekast,
men disse møller er på samme tid de
mindst attraktive med hensyn til el-produkti-
on og reduktion af CO2-udledning mv.

For så vidt angår 0-alternativet indebærer
dette, at nabobeboelserne i området syd for

Rens Hedegård Plantage undgår visuelle
gener og påvirkninger i form af støj, skygge
og reflekser. Til gengæld vil der være nabo-
er til de eksisterende 8-12 ældre vindmøller,
som står spredt rundt i landskabet, der ikke
opnår forbedringer ved nedtagning af disse
møller i forbindelse med dette mølleprojekt.
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5. PÅVIRKNING AF
MILJØET I ØVRIGT
5.1. Luftforurening/klima
Indledning
Vindmølleprojektet har i sin helhed en posi-
tiv klimapåvirkning. Vedvarende energi,
hvoraf vindenergi er en meget væsentlig
faktor, kommer til at spille en vigtig rolle i
opfyldelsen af de næste årtiers klimamål. 
Der er mange gode argumenter for at udnyt-
te de rigelige vindressourcer ikke kun i Dan-
mark, men overalt på kloden. I takt med, at
vindenergiproduktion bliver mere og mere
økonomisk rentabel, vil mølleprojekterne
skyde op mange steder til gavn for klimaet
på kloden. Opstilling af vindmøller fører til
en øget produktion af vedvarende energi
uden udledning af drivhusgasser. Elektricitet
produceret af vindmøller fortrænger el pro-
duceret på konventionelle kraftværker, hvor
der overvejende anvendes kul, olie, natur-
gas og i mindre omfang biobrændsel. 

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

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

Når reduktionen af de nævnte forureningsty-
per opgøres, anvendes omregningstal fra
Energinet.dk samt produktionsberegninger
for vindmøllerne udarbejdet dels på bag-
grund af fabriksoplysninger, og dels ud fra
en landskabsmæssig ruhedsanalyse mm. i
edb-programmet Wind-PRO fra Energi- og
Miljødata. I dette projekt er der beregnet en
total produktion på ca. 33-40 mio. kWh pr.
år for de 5 nye møller.

Det fremgår af Miljødeklaration for el leveret
til Vestdanmark i 2007 (se figur 44), som er
gengivet i Miljørapport 2008 fra Energinet.dk
[4], at en produceret kWh medfører udled-
ning af 445 g CO2, 0,13 g SO2, 0,7 g NOx

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

De 8-12 eksisterende møller, som nedtages
i forbindelse med dette projekt, er ikke ind-
regnet. De har omkring 5 års levetid tilbage,
og det anslås, at de sanerede møller tilsam-
men kan producere ca. 4 mio. kWh pr. år.
Saneringsmøllerne ville fortrænge ca. 8.900
ton CO2, ca. 2,6 ton SO2 og ca. 14 ton NOx

samt ca. 672 ton slagger og aske på 5 år.
I det efterfølgende er der redegjort for de 5
nye vindmøllers positive bidrag til at reduce-
re udledningerne. Det skal bemærkes, at i
det samlede overordnede klimaregnskab vil

den positive klimaeffekt fra de 8-12 gamle
møller, som nedtages, skulle trækkes fra de
nye vindmøllers klimaeffekt.

CO2-udledning
Hovedforslagets møller vil medføre en re-
duktion på ca. 315.728 ton CO2 på de 20 år
møllerne forventes at producere, i forhold til
almndeligt produceret el leveret til forbrug i
vest-Danmark (en blanding af fossile og
vedvarende energikilder). Det alternative
forslag med 1,8 MW-møller eller 3,0 MW-
møller vil medføre en reduktion på hen-
holdsvis ca. 297.038 ton og 358.893 ton. 

Miljørapport 2008 fra Energinet.dk angiver,
at et centralt kulfyret kraftværk udleder 808g
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Figur 44. Miljødeklaration for el leveret til
Vestdanmark i 2007 [4].

Emissioner til luft g/kWh 
CO2 (Kuldioxid – drivhusgas) 445
CH4 (Metan – drivhusgas) 0,24
N2O (Lattergas – drivhusgas) 0,006 
Drivhusgasser i alt (CO2 ækvivalenter) 452
SO2 (Svovldioxid) 0,13
NOx (Kvælstofilter) 0,70
CO (Kulilte) 0,14
NMVOC (Uforbændte kulbrinter) 0,06
Partikler 0,02
Restprodukter  g/kWh 
Kulflyveaske 17,6
Kulslagge 1,9
Afsvovlingsprodukter 5,4
Slagge (affaldsforbrænding) 7,2
RGA (røggasaffald) 1,1
Bioaske 0,4



CO2 pr. produceret kWh strøm. Antages de
planlagte vindmøller i hovedforslaget at er-
statte kul-baseret strømproduktion opnås en
CO2 reduktion på 573.276 ton på 20 år.

Til sammenligning sker der en årlig udled-
ning af CO2 i Danmark på ca. 50 mio. ton
(2005). Heraf fremgår, at der vil ske en gan-
ske betydelig reduktion af CO2-udledningen
som følge af dette ene vindmølleprojekt
med 5 møller.

SO2-udledning
Hovedforslagets møller medfører en redukti-
on i udledningen af SO2 på ca. 92 ton på 20
år. Det alternative forslag med 1,8 MW-møl-
ler eller 3,0 MW-møller vil medfører en SO2

reduktion på henholdsvis ca. 87 ton og 105
ton.

Miljørapport 2008 fra Energinet.dk angiver
at et centralt kulfyret kraftværk udleder 0,22
g SO2 pr. produceret kWh strøm. Antages
de planlagte vindmøller i hovedforslaget at
erstatte kul-baseret strømproduktion opnås
en reduktion af SO2-udledningen på 156 ton
på 20 år.

NOx-udledning
Møllerne i hovedforslaget giver en reduktion
i udledningen af NOx på ca. 497 ton. Det al-
ternative forslag med 1,8 MW-møller eller
3,0 MW-møller medfører en reduktion på
henholdsvis ca. 457 ton og 565 ton.

Miljørapport 2008 fra Energinet.dk angiver
at et centralt kulfyret kraftværk udleder 0,82
g NOx pr. produceret kWh strøm. Hvis man
tænker sig at de planlagte vindmøller erstat-
ter kulproduceret strøm opnås derved en re-
duktion på 582 ton på 20 år.

Slagger og flyveaske
Hovedforslagets møller reducerer mængder-
ne af slagger, flyveaske og andet affald med
ca. 23.839 ton. Det alternative forslag med
1,8 MW-møller eller 3,0 MW-møller med-
fører en reduktion på henholdsvis ca.
22.428 ton og 27.098 ton.

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

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

Ressourceforbruget til fremstilling af møllen
(med et 80 m tårn) er af fabrikken opgjort til
ca. 260 ton jern og stål.

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

I dette projekt anvendes Vestas 1,8 MW
møller eller 3,0 MW møller, som begge må
betegnes som moderne møller. Produktions-
beregningerne, der ligger til grund for mølle-
projektet, ligger lidt over gennemsnittet for
møller opstillet på land. Ud fra disse forhold,
vil Energistyrelsens beregning være brugbar
i dette projekt, således at projektets energi-
balance stort set svarer til Energistyrelsens
tal, som er nævnt ovenfor.

5.3. Geologi og grundvandsin-
teresser
Projektområdet er en hedeslette og er stort
set fladt. Møllerne ligger i en kote lige om-
kring kote 8. Området er af Dansk Jord-
brugsforskning klassificeret som lavbund
uden risiko for okkerudledning. Området
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indgår ikke i det tidligere Sønderjyllands
Amts udpegning af lavbundsarealer, herun-
der arealer, der er potentielt egnede som
vådområder. Blandt andet på den baggrund
er der ikke foretaget yderligere undersøgel-
ser i forbindelse med denne VVM-rede-
gørelse. Inden møllerne skal rejses, vil der
blive foretaget jordbundsundersøgelser, som
kan indgå i det fremtidige dokumentations-
materiale i Aabenraa Kommune.

Grundvand og jordbund
Området omkring Rens Hedegård Plantage

er registreret med almindelige drikkevands-
interesser.

Jordbunden i området består hovedsageligt
af grovsandet jord og humusjord. Jordtypen
beskytter ikke grundvandet ret godt mod
spild af forurenende stoffer på jordoverfla-
den. Det vurderes dog ikke, at anlægget vil
påvirke grundvandet. Dog kan det eventuelt
i anlægsfasen være nødvendigt midlertidigt
at sænke grundvandstanden, ved de enkelte
mølleplaceringer.

Hver mølle indeholder i gear m.v. ca. 300 li-
ter olie. Ved uheld er der en risiko for at en
del af denne oliemængde kan havne på jor-
den. Risikoen anses dog for at være mini-
mal, ligesom et uheld på grund af den auto-
matiske overvågning hurtigt vil blive opda-
get, således at der kan træffes de nødvendi-
ge foranstaltninger for at forhindre jord- og
grundvandsforureninger. Vindmøllen er des-
uden konstrueret således, at et evt. oliespild
vil blive ledt ned i tårnet og opsamlet i bun-
den af tårnet.

Vandindvinding
Grundet afstand til eksisterende brønde
samt terrænets flade beskaffenhed vurderes
det, at bygning og drift af de planlagte vind-
møller ikke vil have negativ påvirkning på
eksisterende offentlig eller privat vandindvin-
ding.

Den nærmeste almene vandboring findes
ved Rens og indvindingsoplandet ligger ikke
i retning af mølleområdet, som det fremgår
af figur 45.

5.4. Naturbeskyttelse
Internationale beskyttelsesområder
Den nærmeste af de planlagte møller ligger
450 meter fra EF-fuglebeskyttelsesområde
nr. 63 - Sønder Ådal. Rørdrum, rørhøg, he-
dehøg, sortterne og mosehornugle er på
fuglebeskyttelsesområdets udpegnings-
grundlag. De nævnte arter forekommer i be-
skyttelsesområdet med små bestande, der

129 VINDMØLLER VED RENS HEDEGÅRD PLANTAGE

Figur 45. Vandindvinding. Kortet viser indsatsområde for grundvand (lys blå) og indvindingsop-
land (mørk blå) for for det almene vandværk i Rens.



dog er vigtige, fordi forekomsten bidrager
væsentligt til den samlede opretholdelse af
bestanden af disse spredt forekommende
arter. I området er der desuden registreret
nytilkomne bilag 1-arter jf. EF-fuglebeskyt-
telsesdirektivet: Engsnarre, rødrygget torn-
skade og stor hornugle. Det kan ikke ude-
lukkes at rovfuglearterne samt mosehornug-
le og stor hornugle lejlighedsvist benytter

det planlagte mølleområde til fødesøgning.
Det skal sikres at Gammelå syd for møllerne
ikke tilføres opgravet materiale eller anden
påvirkning, da vandet herfra løber mod vest
ind i fuglebeskyttelsesområdet.

En del af fuglebeskyttelsesområdet kommer
til at ligge indenfor nærzonen på 0-3 km,
hvor møllerne vil opleves som markante, og

de vil fra flere områder være visuelt domine-
rende. Støjen fra møllerne udbredes såle-
des, at der ved den nærmest beliggende del
af fuglebeskyttelsesområdet vest for Rens
Hedegård Plantage er beregnet et støjbi-
drag på ca. 40 dB(A) med hovedforslagets
og alternativets 1,8 MW-møller, mens støjbi-
draget fra alternativets 3,0 MW-møller er be-
regnet til ca. 45 dB(A) ved vindhastigheder
på 8 m/sek. Ved nordøsthjørnet af Rens He-
degård Plantage er støjbidraget fra møllerne
beregnet til henholdsvis under 30 dB(A) og
ca. 35 dB(A) - se figur 32 og 34 i afsnit 4.2.
Der vil således ikke brede sig en kraftig
støjpåvirkning ind i fuglebeskyttelsesområ-
det.

Ca. 1,5 km nord for vindmøllerne og ca. 600
meter inde i EF-fuglebeskyttelsesområdet
løber Sønderå, som indgår i EF-habitatom-
råde nr. 90, Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og
Magisterkogen. I forhold til dette område er
støjbidraget fra hovedforslagets og alternati-
vets 1,8 MW-møller beregnet til at være un-
der 30 dB(A), mens støjbidraget fra alterna-
tivets 3,0 MW-møller er beregnet til ca. 37
dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/sek (se
figur 32 og 34 i afsnit 4.2). Den eksisterende
vindmølle vest for Rens, som nedtages i for-
bindelse med projektet, er placeret ca. 500
m nord for Sønderå. Der foreligger ikke
støjdata for denne mølle, men det vurderes,
at der især ved opstilling af hovedforslagets
eller alternativets 1,8 MW-møller samlet set
vil kunne opnås en reduktion af støjpåvirk-
ningen i forhold til EF-habitatområdet ved
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Figur 46. Beskyttede naturtyper. Med hensyn til de internationale naturbeskyttelsesområder er
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 63, Sønder Ådal, markeret med lodret rød skravering, mens
den bugtede røde streg i den øverste del af kortudsnittet angiver Sønderå, som indgår i EF-
habitatområde nr. 90, Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen.



nedtagning af denne mølle.

Der ligger ikke andre EF-beskyttelsesområ-
der eller Ramsarområder indenfor for en af-
stand af ca. 11 km fra projektområdet, og
disse områder vurderes ikke at blive påvir-
ket af projektet. 

Observationer
Fugle set indenfor en omkreds på ca. 2 km
fra de planlagte mølleplaceringer ved besig-
tigelse den 14. juni 2007 af biolog Thomas
W. Johansen:

Fiskehejre 2, edderfugl 40 (trak vest), hede-
høg 1 han, musvåge 4, duehøg 1, tårnfalk
1, lærkefalk 1, vibe 3, hættemåge 1, storm-
måge 2, sølvmåge 1, sildemåge 5, ringdue
2, turteldue 12, gøg 2, stor flagspætte 2,
sanglærke 8, digesvale 2, bysvale 2, land-
svale 50, engpiber 2, skovpiber 14, gærde-
smutte 3, rødhals 3, bynkefugl 12, sang-
drossel 5, solsort 11, misteldrossel 5, have-
sanger 2, munk 7, tornsanger 7, kærsanger
2, løvsanger 9, gransanger 6, fuglekonge 2,
musvit 7, sortmejse 4, blåmejse 2, topmejse
1, sumpmejse 1, rødrygget tornskade 1 han,
skovskade 1, sortkrage 2, allike 1, stær 200,
bogfinke 12, tornirisk 1, grønirisk 6, kernebi-
der 2, rørspurv 1, bomlærke 4 og gulspurv
12.

Ved et kortere besøg d. 17. juni blev der
desuden set: grå fluesnapper 1, jernspurv 1,
samt en hedehøg han ved Hovmosen, Søn-
derå.

Fugle i området
Der er i denne sammenhæng kun foretaget
en enkelt systematisk optælling af fuglene i
området.
1) Hedehøg: en han fouragerede over
den sydlige centrale del af området. Hede-
høg han sås atter fouragere over engene
ved besøg 17/6 - denne gang i den østlige
del af området. Den 14/6 sås også en hede-
høg han langs Sønderå ved Hovmosen. 
2) Duehøg: sås jagende over enge og
marker. Den kom sydfra og forsvandt atter
mod syd. 
3) Lærkefalk: en fugl sås siddende i en
udgået gran lige på indersiden af skovkan-
ten. Det var muligvis blot en oversomrende
fugl, men enhver iagttagelse af lærkefalk i et
potentielt yngleområde medio juni må anta-
ges som mulig ynglende.
4) Rovfugle: ud over ovennævnte tre
rovfuglearter sås også musvåger og tårnfalk
fouragerende over engene. Området huser
tilsyneladende en ganske tæt og varieret
bestand af rovfugle, som benytter engene til
at fouragere på.
5) Turteldue: langt de fleste hørtes fra
markvejen. De sad inde i selve plantagen og
kurrede. På nær en, der fløj ud på den gam-
le eng og landede. Bestanden i Rens Hede-
gård Plantage må siges at være en af de
tætteste i Danmark.

Dansk Ornitologisk Forenings database
rummer flere informationer fra denne lokali-
tet - udover hvad der optalt i forbindelse
med denne VVM. Ved Rens og ved Hovmo-
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Figur 47. Foto fra Bølå 24.06.2007, hede-
høg jager nær vindmølle. Thomas W. Jo-
hansen.



sen er hedehøg konstateret flere gange.
Stor hornugle er tidligere konstateret i Rens
Hedegård Plantage. Blå kærhøg er ofte set i
området ved vintertide.

Grænseområdet er en del af kerneområdet
for hedehøg. Hedehøgen vurderes at have
en ugunstig bevaringsstatus i Danmark, dvs.
den er i tilbagegang. Både hedehøg og stor
hornugle bruger enge og åbne markområ-
der. Stor hornugle bruger især engene nord
for plantagen, når den søger føde [8]. Hede-
høgen kan yngle i kornmarker og søge føde
i større engområder. Hornuglen yngler i sko-
ve eller plantager, selv mindre plantager, og
bruger kun enge og marker til at søge føde
om natten. Det er væsentligt for hedehøgen
at undgå færdsel indenfor 200 m fra rede-
steder fra april til medio august. Det væs-
entligste for stor hornugle er ro i yngletiden,
dvs. februar til juli. Trafik i plantagen skal
derfor undgås, hvis de endnu yngler i plan-
tagen, når aktiviteterne startes. Af denne år-
sag vil markvejen syd om plantagen blive
benyttet ved trafik til og fra møllerne. 

Andre dyr
Under besigtigelsen i juni 2007 blev der i
området konstateret få pattedyr, men en del
sommerfugle. Rådyr vil givetvis finde en del
af deres føde på de marker, hvor møllerne
tænkes opstillet. Dyrene vil rimeligvis blive
skræmt af aktiviteterne under anlægsfasen.
Vindmøller er dog ikke i tidligere under-
søgelser rapporteret at forstyrre rådyr i
driftsfasen. Fra Danmarks Miljøundersøgel-

ser (DMU Kalø) udtaler biolog Aksel Bo
Madsen [18], at hans iagttagelser viser at
f.eks. rådyr og krondyr ser ud til at vænne
sig til møller i drift, og biolog Carsten Riis
Olesen (DMU Kalø) [19] medgiver, at efter
opstillingsfasen er forholdene bestemt til
stede for at dyrene vænner sig til lyden, da
støjkilden er stationær og helt forudsigelig.

Andre dyr indenfor en omkreds på ca. 2 km
fra de planlagte mølleplaceringer observeret
den 14. juni 2007:

Pattedyr: rådyr og muldvarp

Dagsommerfugle: stor bredpande, stor
kålsommerfugl, grønåret kålsommerfugl, ad-
miral, tidselsommerfugl, okkergul randøje,
græsrandøje, almindelig blåfugl

Natsommerfugle: bl.a. blodplet (1 ex)

Med baggrund i artikel 12 i bilag IV i EF-ha-
bitatdirektivet skal følgende arter vurderes:
odder, "småflagermus", markfirben, stor
vandsalamander, løgfrø, strandtudse, spids-
snudet frø og grøn kølleguldsmed.

Odder: Miljøcenter Ribe har oplyst, at odder
forekommer i Vidå-systemet såvel som i
Sønderå. Så sent som i vinteren 2007/2008
er der fundet spor ved Rens. Da odder nor-
malt er temmelig følsom overfor menneske-
lig forstyrrelse, er det usikkert hvorvidt akti-
vitet og støj fra anlægsfasen og støj fra
vindmøllerne vil påvirke odderen i Sønder-

ådalen. Odder er i 2009 optaget på det re-
viderede udpegningsgrundlag for EF-habita-
tområde 90, Vidå med tilløb (herunder Søn-
derå), Rudbøl Sø og Magisterkogen.

"Småflagermus", hvis de overhovedet fore-
kommer i området, vurderes ud fra deres le-
vevis ikke, at ville blive negativt påvirket.

Brunflagermus er den eneste flagermus, der
normalt vil forekomme i de planlagte møllers
rotorhøjde. Brunflagermus jager ofte højt
over mark, skov eller sø i op til 100 meters
højde. Derudover er den en migrerende art,
men dens træfhold er ukendte [10]. Den er
relativ almindelig i Danmark, og dens beva-
ringsstatus er overvejende gunstig [10]. Fla-
germus har større risiko for kollision med
vindmøller under migration, end når de jager
i lokalområdet [11]. Data fra Europa tyder
på, at risikoen for kollision med møller gene-
relt aftager jo længere møllerne står fra sko-
ve. Det planlagte vindmølleanlæg, sammen-
holdt med de møller som fjernes i forbindel-
se med projektet, vurderes på den baggrund
ikke væsentligt at påvirke forekomsten af
brunflagermus eller forekomsten af andre
flagermusarter.

Markfirben - der foreligger ingen oplysninger
om aktuel forekomst.

Strandtudse vurderes ikke at forekomme i
området.

På den tyske side af grænsen er der fundet
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både løgfrø og spidssnudet frø blot 2 km fra
mølleområdet. Miljøcenter Ribe oplyser, at
det er sandsynligt, at spidssnudet frø fore-
kommer i projektområdet. Spidssnudet frø
yngler oftest i solbeskinnede og lavvandede
vandhuller og opholder sig på land om som-
meren i fugtige moser og enge. Opstilling af
møllerne vil dog ikke påvirke vandhuller,
søer, vandløb eller engene nærmest Gam-
melå, og derfor vil mølleprojektet næppe
påvirke denne art.

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

Insekter - der er intet overblik over den aktu-
elle udbredelse af disse arter i området udo-
ver observationerne i juni 2007. Nordisk
kærguldsmed er dog fundet ca. 2000 meter
fra mølleområdet på den tyske side af
grænsen. Opstilling af møller vil dog næppe
være til ugunst for denne art, da ingen
vådområder berøres.

Der foreligger ikke oplysninger om andre dyr
fra området.

Projektområdet rummer ikke biotoper, der
kan antages at rumme andre arter, som er
opført som særligt beskyttelseskrævende.

Flora
Området er udpræget landsbrugsland og
møllerne vil blive placeret på opdyrket ager-

jord. Der er ikke kendskab til eventuel fore-
komst af plantearter opført på habitatdirekti-
vets bilag IV i mølleområdet og intet taler
for, at der skulle gro sådanne på området.
Cypres-vortemælk blev fundet i nærheden
af plantagen.

Fugle og vindmøller - forstyrrelsesef-
fekt, kollisionsrisiko og klimaforan-
dring
Den største gene for fuglelivet vil utvivlsomt
være forstyrrelseseffekten fra møllerne. Risi-
koen for kollisioner under træk eller ved fug-
lenes daglige aktivitet må vurderes som mi-
nimal. Denne vurdering er fremkommet i en
række undersøgelser af vindmøllers påvirk-
ning af fugle, hvor der ikke er registreret
væsentlige konflikter mellem fugle og vind-
møller. Ud fra en vurdering af projektområ-
dets placering set sammen med fugles øvri-
ge vilkår på egnen, må det vurderes at om-
rådet er en del af en bred trækkorridor for
fugle. De arter, der anvender trækkorrido-
ren, vurderes ikke at være særligt følsomme
overfor vindmøller.

Det vides fra flere studier, at fugle ofte flyver
uden om vindmøller, på deres trækbevægel-
ser [2, 5, 6]. Selv for større mølleparker sat
op i områder med intensivt træk er risikoen
for kollision vurderet til at være lille [7]. Rov-
fugle vurderes at have en lidt højere kollisi-
onsrisiko end andre fuglearter, men projekt-
området vurderes ikke at have speciel vig-
tighed for rovfugle udover lokale par af he-
dehøg. Dette vurderes på baggrund af ob-

servationer i forbindelse med besigtigelser
af projektområdet samt de meget få obser-
vationer i området, der er registreret i DOF’s
database. Biolog Thomas W. Johansens ob-
servationer ved Bølå d. 24.06.2007 viste, at
hedehøge kan fouragere i et område med
vindmøller (se figur 47).
De påtænkte møller er enten af typen Ve-
stas1,8 MW eller 3,0 MW, som begge har
en vingediameter på 90 m. Det vil sige at de
bestryger et areal på mere end 0,6 ha og, at
vingespidserne ved fuld udnyttelse bevæger
sig med ca. 80 m/sek. (ca. 288 km/t). Der er
tale om noget større hastigheder end ved
møllerne i flere af de nævnte undersøgelser
og kollisionsrisikoen ved disse møller kan
derfor være lidt større end de tidligere be-
skrevne.

Arter for udpegningsgrundlaget af fuglebe-
skyttelsesområde nr. 63; hedehøg, rørhøg
og mosehornugle, vurderes at ville bruge
projektområdet til fouragering. Disse arter
ses ofte fouragere i lav højde, hvorfor det
måske kan antages, at disse arter har en la-
vere kollisionsrisiko end andre rovfugle og
ugler. 

Nedtagningen af 8-12 ældre møller, der bli-
ver et resultat af dette projekt, vil føre til re-
duceret kollisionsrisiko i de områder, hvor
de gamle møller er placeret. Dette vil ikke
opveje den kollisionsrisiko de nye møller re-
præsenterer, men dog bidrage til at reduce-
re den samlede risiko. Det skal her også ta-
ges i betragtning, at de nye møller vil stå

VINDMØLLER VED RENS HEDEGÅRD PLANTAGE133



tættere på fuglebeskyttelsesområdet end de
fleste af de gamle møller, som saneres i for-
bindelse med projektet. Møllen vest for
Rens er dog placeret i den centrale del af
fuglebeskyttelsesområdet, og nedtagningen
af denne mølle i forbindelse med opstillin-
gen af de nye møller syd for Rens Hede-
gård Plantage vurderes i et vist omfang at
kunne afhjælpe de nye møllers effekt på
fuglelivet i beskyttelsesområdet.

Klimaændringer udgør mange steder en
trussel mod fuglearter. Da vindmøllerne
medfører store reduktioner i udslip af
drivhusgasser, må de formodes indirekte at
gavne fuglelivet ved at modvirke klimaæn-
dringerne.

Beskyttede naturtyper (§3-områder)
Gammelå, der løber langs landegrænsen,
umiddelbart syd for lokalplanområdet, er i
medfør af naturbeskyttelseslovens §3 udpe-
get som beskyttet vandløb i Regionplan
2005-2016. Gammelå er endvidere omfattet
af en åbeskyttelseslinje i medfør af naturbe-
skyttelseslovens §16 (se figur 10 i afsnit
3.1). Møllerne inklusive fundamenter og ar-
bejdsarealer placeres udenfor beskyttelses-
linjen, men ved de 3 østligste møller vil der
være vingeoverslag. 

Der er i regionplanen fastsat en række mål-
sætninger for vandløbskvaliteten. Gammelå
har målsætningen B3 Karpefiskevand, hvil-
ket indebærer, at åen skal kunne fungere
som opholds- og opvækstområde for ål,

aborre, gedde og karpe. Målsætningen ta-
ger sigte på, at beskytte og ophjælpe den
alsidige flora og fauna, som naturligt har go-
de livsbetingelser i vandløbet.

Det planlagte mølleprojekt er ikke i konflikt
med udpegningen og målsætning for vand-
løbskvaliteten, idet de planlagte møller med
tilhørende anlæg ikke vurderes at påvirke
vandløbet. Det forudsættes, at Aabenraa
Kommune meddeler dispensation til vingeo-
verslag i forhold til åbeskyttelseslinjen.

Der er herudover kun få § 3-områder om-
kring mølleområdet. Det nærmeste område

er en lille sø, som ligger i plantagen ca. 300
m nord for den vestligste mølle. Dernæst
ligger et mindre moseområde vest for plan-
tagen ca. 700 m nord for den vestligste møl-
le. Hverken disse eller fjernere områder an-
tages at blive påvirket af mølleaktiviteterne.

Fredninger, reservater og øvrige
naturinteresser
Der er ingen fredede områder i projektets
nærområde. Ifølge lokalkendte ornitologer
findes der ikke rødlistede fuglearter i områ-
det nær mølleplaceringerne.
Der er ikke kendskab til fredede planter eller
truede (rød- eller gullistede) plante- og dy-

Figur 48. Kortet viser cykelrute (rød streg) mellem Tønder og Padborg nord for grænsen.
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rearter i området.

Biologiske korridorer
Der er i Regionplan 2005-2016 udpeget en
biologisk korridor i øst-vestlig retning gen-
nem Rens Hedegård Plantage. Korridoren
forløber parallelt med lokalplanområdet i en
afstand af ca. 300 m, som vist på figur 46.
I henhold til regionplanens retningslinjer må
ændringer i arealanvendelsen i forbindelse
med de biologiske korridorer, bl.a. ved etab-
lering af større anlæg, ikke i væsentlig grad
forringe dyre- og plantelivets spredningsmu-
ligheder.

De planlagte møller opstilles parallelt med
den biologiske korridor og udgør derfor en
minimal spærring. På selve mølleplacerin-
gerne er arealoptagelsen meget ringe, og
placeringen medfører ikke tab af skovarea-
ler. Møllerne vil således ikke være til hinder
for, at skovarealet kan udvides i østlig ret-
ning til understøttelse af den biologiske kor-
ridor.

5.5. Friluftsliv
Der findes ikke umiddelbart arealudlæg til
fritidsformål i nærheden af mølleområdet.
Rens Hedegård Plantage er givet et ud-
flugtsmål, som benyttes af de lokale beboe-
re og det kan ikke udelukkes, at møllerne vil
kunne ses og høres især i den sydlige del af
plantagen.

Nord for Rens Hedegård Plantage, via de
små veje i EF-fuglebeskyttelsesområdet, er
der udlagt en national cykelrute, der forbin-
der Tønder med Padborg. Cykelruten følger
den dansk-tyske grænse, som vist på figur
48.

5.6. Samlet vurdering af miljø-
mæssige forhold
På baggrund af denne gennemgang af møl-
leprojektets miljøpåvirkning vurderes det, at
de positive effekter ved at der fortrænges
forurening fra traditionel el-produktion er
væsentlig i denne sammenhæng, og samti-
dig er dette med til at Danmark kan leve op
til de forpligtelser, med hensyn til bl.a. CO2-
fortrængning, som EU har pålagt medlems-
landene.

I forhold til vandindvinding forventes der in-
gen påvirkning fra mølleprojektet.

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

De omkringliggende naturområder - herun-
der plantagen og EF-fuglebeskyttelsesområ-
det - vil ikke blive påvirket fysisk, men møl-
lerne kan ses og høres i naturområderne. 

Der er usikkerhed om hvorvidt støj fra an-
lægsfasen og fra de nye vindmøller vil kun-
ne forstyrre odderen i EF-habitatområdet
ved Sønderå. I VVM-tilladelsen vil der kun-
ne stilles vilkår om, at anlægsarbejderne
henlægges til en bestemt periode på året,
for at mindske en eventuel påvirkning af od-
der mest muligt. 
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6. ANDRE FORHOLD
6.1. Arealanvendelse
Fredskovspligt
Ifølge eksisterende regionplaner/landsplan-
direktiver er området landbrugsområde. 
Arealet omkring den midterste mølleplace-
ring er pålagt fredskovspligt (se figur 10 i af-
snit 3.1), men arealet er ikke tilplantet. Area-
let indgår som en mindre ikke-tilplantet del
af Rens Hedegård Plantages arealer. Skov-
og Naturstyrelsen, som skal ansøges om

ophævelse af fredskovspligten, har tilkende-
givet, at man vil være indstillet på at op-
hæve fredskovspligten for arealet mod etab-
lering af fredskov et andet sted.

Skovbyggelinje
Omkring Rens Hedegård Plantage er der en
300 meter skovbyggelinje (se figur 10 i af-
snit 3.1). Alle 5 møller og vejene i projektet
ligger indenfor denne skovbyggelinje. Det vil
være en forudsætning for projektets gen-
nemførelse, at Aabenraa Kommune medde-
ler dispensation i forhold til skovbyggelinjen.

Skovrejsning
Øst for den østligste mølleplacering er der
udlagt et skovrejsningsområde i tilknytning
til den eksisterende plantage, som vist på fi-
gur 49. Skovrejsningsområder udlægges
bl.a. for at beskytte drikkevandsinteresser
og give mulighed for bynært friluftsliv eller
for at understøtte de biologiske korridorer.
Rens Hedegård Plantage indgår i en biolo-
gisk forbindelse, og det vil ikke medføre ge-
ner for mølleprojektet, hvis der rejses yderli-
gere skov i eller i nærheden af mølleområ-
det.

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

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

Råstofindvinding
Der findes ingen råstofindvinding sted i - el-
ler i nærheden af projektområdet.

6.2. Lufttrafik
Der er ikke lufthavne eller flyvepladser i
nærheden af mølleområdet, men på grund
af at møllernes højde er større end 100 me-
ter, er der fremsendt forespørgsel til Statens
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Luftfartsvæsen om afmærkning af møllerne.

Statens Luftfartsvæsen har efter høring af
Forsvaret oplyst, at møllerne ved Rens He-
degård Plantage vil skulle afmærkes i hen-
hold til de almindeligt gældende bestemmel-
ser for møller med en totalhøjde på mellem
100 og 150 meter. Dette indebærer et krav
om, at hver mølle markeres med lavinten-
sivt, fast rødt lys, der er aktiveret døgnet
rundt. Lyset skal placeres på møllehatten
(nacellen) og have en effektiv intensitet på
mindst 10 Candela. 1 Candela svarer til ly-
set fra et stearinlys, og 10 Candela svarer til
en 8,5 W elpære. Anvendelse af LED til hin-
dringslys skal forhåndsgodkendes af Sta-
tens Luftfartsvæsen. Lyset skal, uanset møl-
levingernes placering, være synligt 360 gra-
der i et vandret plan. Dette kan kun opnås
ved opsætning af 2 lamper på hver mølle. 

For at opnå den bedst mulige kontrast til det
bagvedliggende mørkere landskab henstil-
les det, at vindmøllernes bemaling er så lys
som muligt og helst hvid.

Det vurderes at den anførte type lysafmærk-
ning ikke vil give anledning til væsentlige
gener for de omkringboende samt for men-
nesker og dyr, som færdes i området.

6.3. Radiokæder
I følge regionplanen er der ikke overordnede
radiokædeforbindelser i området.

6.4. Ledningsoplysninger
Der findes ikke naturgasledninger og el-led-
ninger i nærheden af mølleområdet.

6.5. Militære anlæg
Der er ikke registreret militære anlæg i nær-
heden af projektområdet på den danske si-
de af grænsen. Derimod findes der tyske in-
stallationer ved Ladelund syd for projektom-
rådet.

6.6. Socioøkonomiske forhold
Det kan i forbindelse med vindmølleprojek-
ter ikke udelukkes, at der vil kunne ske et
vist fald i ejendomspriserne i nærområdet,
på grund af vindmøllernes påvirkning af om-
givelserne.
Opstilling og drift af vindmøller er imidlertid
reguleret gennem plan- og miljølovgivnin-
gen, der fastsætter faste grænseværdier for
bl.a. støjpåvirkning af naboer. Der er endvi-
dere vejledende grænseværdier for skygge-
kast. For yderligere at forebygge væsentlige
visuelle gener for nabobeboelser er der fast-
sat en minimumsafstand mellem naboer og
vindmøller.
Kravene er udtryk for, at der fra lovgivers si-
de er foretaget en afvejning mellem hensyn
til en rationel udnyttelse af vindkraften på
den ene side og hensynet til de omkringbo-
ende på den anden side. I forbindelse med
dette projekt overholdes samtlige lovpligtige
grænseværdier.
Opstillingen af de nye vindmøller ved Rens

Hedegård Plantage vil være omfattet af den
nyligt vedtagne lov om fremme af vedvaren-
de energi, der bl.a. fastsætter retningslinjer
for anmeldelse af krav om betaling for vær-
ditab på fast ejendom ved opstilling af vind-
møller, samt retningslinjer for udbud af
køberet til vindmølleandele for lokale borge-
re. Retningslinjerne er nærmere omtalt i af-
snit 1.4.

6.7. Mangler ved oplysninger og
vurderinger
Infralyd og lavfrekvent støj
Energistyrelsen har iværksat et forsknings-
projekt om infralyd og lavfrekvent støj fra
store vindmøller. I den sammenfattende rap-
port for den første del af projektet konklude-
res, at vindmøller ikke udsender hørbar in-
fralyd (frekvenser under 20 Hz), og at den
lavfrekvente støj (20-200 Hz) indendørs ved
naboer til store møller ikke forventes at stige
i forhold til støjniveauet ved naboer til min-
dre møller, når minimumsafstanden på 4 x
møllens totalhøjde er overholdt. Anden del
af det igangværende forskningsprojekt skal
undersøge genevirkningerne af den lavfre-
kvente vindmøllestøj nærmere. Miljøministe-
riet er af den opfattelse, at den nuværende
støjbekendtgørelse for vindmøller er fyldest-
gørende på området.
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Bilag 1
Støjberegning, Danmark
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Skyggekastberegning, Tyskland
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Bilag 1.1a - Støjberegninger for Vestas 1,8 MW-møller - navhøjde 95 meter (Danmark)
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Bilag 1.1b - Støjberegninger for Vestas 1,8 MW-møller - navhøjde 95 meter (Danmark)
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Bilag 1.2a - Støjberegninger for Vestas 1,8 MW-møller - navhøjde 80 meter (Danmark)
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Bilag 1.2b - Støjberegninger for Vestas 1,8 MW-møller - navhøjde 80 meter (Danmark)
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Bilag 1.3a - Støjberegninger for Vestas 3,0 MW-møller - navhøjde 80 meter (Danmark)
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Bilag 1.3b - Støjberegninger for Vestas 3,0 MW-møller - navhøjde 80 meter (Danmark)
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Bilag 2.1 - Støjberegninger for Vestas 1,8 MW-møller - navhøjde 95 meter (Tyskland)



Bilag 2.2 - Støjberegninger for Vestas 1,8 MW-møller - navhøjde 80 meter (Tyskland)
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Bilag 2.3 - Støjberegninger for Vestas 3,0 MW-møller - navhøjde 80 meter (Tyskland)
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Bilag 3.1a - Skyggekastberegninger for Vestas 1,8 MW-møller - navhøjde 95 meter (Danmark)
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Bilag 3.1b - Skyggekastberegninger for Vestas 1,8 MW-møller - navhøjde 95 meter (Danmark)
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Bilag 3.2a - Skyggekastberegninger for Vestas 3,0 MW-møller - navhøjde 80 meter (Danmark)
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Bilag 3.2b - Skyggekastberegninger for Vestas 3,0 MW-møller - navhøjde 80 meter (Danmark)
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Bilag 4.1a - Skyggekastberegninger for Vestas 1,8 MW-møller - navhøjde 95 meter (Tyskland)
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Bilag 4.1b - Skyggekastberegninger for Vestas 1,8 MW-møller - navhøjde 95 meter (Tyskland)
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Bilag 4.1c - Skyggekastberegninger for Vestas 1,8 MW-møller - navhøjde 95 meter (Tyskland)
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Bilag 4.2a - Skyggekastberegninger for Vestas 3,0 MW-møller - navhøjde 80 meter (Tyskland)
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Bilag 4.4b - Skyggekastberegninger for Vestas 3,0 MW-møller - navhøjde 80 meter (Tyskland)
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Bilag 4.4c - Skyggekastberegninger for Vestas 3,0 MW-møller - navhøjde 80 meter (Tyskland)
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Bilag 4.4d - Skyggekastberegninger for Vestas 3,0 MW-møller - navhøjde 80 meter (Tyskland)
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