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Besigtigelsesnotat – Solceller ved Gestengen 

I forbindelse med ansøgning om etablering af et solcelleområde ved Gestengen, er landskabet i og 

omkring projektområdet blevet besigtiget med henblik på at vurdere de landskabelige karakterer og 

indpasningsmuligheder.  

 

                                                                
Rød streg: Projektområde for solceller. 

 

Landskabskarakteren: 

Projektområdet er ca. 405 ha + 30 ha stort og ligger en kilometer syd for Lem. 

Projektområdet er beliggende i landskabskarakterområdet Skjern Landbrugsslette, og delvist i 

delområdet Stauning og Andrup Plantage, jf. Landskabskarakteranalysen for Ringkøbing-Skjern 

Kommune. Skjern landbrugsslette er kendetegnet ved et fladt og lavtliggende terræn med stor skala og 

lange udsigter. Beplantning og bebyggelse er generelt yderst sparsom, men projektområdet 
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indeholder flere beplantningshegn end det øvrige Skjern Landbrugsslette – det gælder især den del, 

som ligger i delområdet Stauning og Andrup Plantage. 

Skjern Landbrugsslette er vurderet karakteristisk og i middel tilstand. Delområdet Stauning og Andrup 

Plantage er inden for projektområdet vurderet kontrasterende og i middel tilstand.  

Visuel påvirkning: 

Landskabet indeholder inden for projektområdets afgrænsning ingen særlige oplevelsesmuligheder. 

Projektområdet omfatter et vindmølleområde samt én beboelsesejendom. I nærområdet til 

projektområdet findes kun få boliger og mindre veje med begrænset færdsel.  

De eksisterende vindmøller har en væsentlig visuel påvirkning af landskabet, og i nærområdet findes 

højspændingsledninger og industribygninger i Lem, som også påvirker landskabet. De projekterede 

solceller vurderes at have en moderat merpåvirkning af den visuelle oplevelse af landskabet. 

Den visuelle oplevelse vurderes dog at være begrænset til nærområdet. 

Vurdering af indpasningsmulighederne: 

Det vurderes generelt muligt at indpasse solceller i store dele af projektområdet, da eksisterende 

beplantningshegn i projektområdet og dets nærområde begrænser udsigterne.  

Området er besigtiget fra Dejbjerg Kirke, der ligger på en højderyg 1,4 km øst for projektområdet. 

Projektområdet er ikke synligt fra selve kirken, men fra store dele af landskabet og vejene omkring 

kirken, kan man se ned over Skjern Landbrugsslette og projektområdet. Især boliger i den vestlige del 

af Dejbjerg, vil få udsigt over solcelleanlægget.  

Udsigten til solcellerne kan begrænses med beplantningshegn, men det vil også sløre den åbne 

landskabskarakter.  

Opsamling: 

Det vurderes umiddelbart, på baggrund af beplantningsstrukturen, de få boliger og den begrænsede 

færdsel i området samt de begrænsede udsigter fra højtliggende områder, at der kan indpasses 

solceller, og at påvirkningen vil være moderat, men ikke væsentlig. 

Det anbefales, at der laves visualiseringer fra udsigtspunkter/veje/højtliggende boligområder, så den 

visuelle påvirkning kan vurderes nærmere. 

 


