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INDLEDNING
Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet forslag til Kommu-

neplantillæg nr. 15 og forslag til lokalplan nr. 444 for testvindmøl-

ler ved Sønder Bork. 

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-

krete projekter (VVM), skal planlægning for anlæg til udnyttelse af 

vindkraft til energiproduktion miljøvurderes. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har derfor besluttet, at forslag til kom-

muneplantillæg nr. 15 og forslag til lokalplan nr. 444 for testvindmøl-

ler ved Sønder Bork skal miljøvurderes.

Foruden kravet om udarbejdelse af en miljørapport. Har bygherre 

anmodet om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport 

for projektet. Den mere detaljerede og omfangsringe miljøkonse-

kvensrapport er uddarbejdet som et selvstændigt dokument. Der 

vil være et stort overlap i miljøvurderingen af planerne og miljøkon-

sekvensrapporten for projektet. 

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune der er ansvarlig for godken-

delse af miljøkonsekvensvurderingen og for udarbejdelsen af lokal-

plan, kommuneplantillæg og miljøvurderingen af planforslagene.

Formål og struktur

Formålet med denne miljørapport er, at vurdere såvel de positi-

ve som de negative miljøkonsekvenser, hvis planlægningen gen-

nemføres.

I miljørapporten undersøges hvilke miljømæssige påvirkninger der 

kan være ved realisering af planerne.

Miljørapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den sand-

synlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemfø-

relse. Miljørapporten er afgrænset til primært at omhandle de mil-

jøparametre, som vurderes at have væsentlig betydning for plan-

forslaget: 

Befolkning, herunder visuel påvirkning af nabobebyggelserne, lys-

afmærkning af hensyn til lufttrafikken, reflekser.

Mennesker og Sundhed, herunder støj, lavfrekvent støj, skyggekast. 

Landskab og kulturarv, herunder bevaringsværdigt landskab, kul-

turmiljøer, kirker. 

Biodiversitet, herunder Natura 2000, bilag IV arter, beskyttet na-

tur § 3, lavbundsarealer, beskyttede vandløb. 

Et ikke teknisk resumé af miljøvurderingen kan ses forrest i denne 

rapport. Resuméet giver i korte træk et referat af miljørapporten 

og kan således læses adskilt, men det medtager ikke alle detaljer.

Miljørapportens indledende del indeholder beskrivelse af metoder 

og afgrænsning af miljøvurderingen, en kort beskrivelse af selve 

planforslaget, samt en gennemgang af de øvrige planforhold og 

lovområder, som kan blive berørt af planforslaget. 

Sdr. Bork Mærskenge, Sdr. Bork

Sdr. Bork By, Sdr. Bork

Skrumsager Hgd., Sdr. Bork
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IKKE TEKNISK RESUMÉ
Dette resume opsamler de væsentligste vurderinger i den samlede 

miljørapport for forslag til lokalplan 444 og kommuneplantillæg nr. 15 

for testvindmøller ved Sønder Bork i Ringkøbing Skjern Kommune. 

Planforslagene vurderes at være i overensstemmelse med gælden-

de lovgivning og planlægning, herunder Ringkøbing-Skjern Kom-

muneplan 2021-2033, Habitatsbekendtgørelsen samt øvrig lov- og 

plangrundlag. 

Afgrænsning af miljørapport

Afgrænsningen af vurderingstemaer er baseret på høring af berør-

te myndigheder, samt en gennemgang og vurdering af kommune-

plantillæggets og lokalplanens mulige påvirkning af miljøet, define-

ret ud fra miljøvurderingslovens brede miljøbegreb. 

De afgrænsede emner er herunder splittet op i punktform:

Befolkning
 Visuel påvirkning af nabobebyggelserne

 Lysafmærkning af hensyn til lufttrafikken

 Reflekser

Mennesker og Sundhed
 Støj, herunder lavfrekvent støj

 Skyggekast 

Landskab og kulturarv
 Landskab, herunder bevaringsværdigt landskab

 Opstillingsmønster 

 Sammenspil med andre møller. 

 Kulturmiljøer

 Kirker

Biodiversitet
 Natura 2000

 Bilag IV arter, herunder påvirkning af flagermus

 Beskyttede natur § 3

 Lavbundsarealer

 Beskyttede vandløb

Afgrænsningen af miljørapportens indhold skal sikre, at de miljø-

parametre, som planerne vil medføre en påvirkning af medtages i 

miljøvurderingen. De miljøparametre som planerne ikke vil medfø-

re påvirkning af, eller hvor påvirkningen ikke vurderes, at være væ-

sentlig, undersøges ikke nærmere. 

Miljøvurdering 

I skema 1.1 nedenfor ses vurderingen af de udvalgte 

miljøparametre. 

Alternativer 

Lovens krav til alternativer i miljøvurderingen af planlægningen jf. 

bilag 4 i miljøvurderingsloven, er først og fremmest et krav om at 

beskrive referencescenariet. 

Der er til lokalplan nr. 444 og kommuneplantillæg 15 ikke angivet 

andre alternativer til planerne end 0-alternativet, hvilket omfatter de 

eksisterende forhold og den forventede udvikling, hvis planlægnin-

gen ikke gennemføres.

I 0-alternativet vil de 19 eksisterende produktionsvindmøller kunne 

blive stående i området i op 12 år. Vindmøllerne er opstillet i 1997. 

Den pågældende mølletype har en gennemsnitlig levetid på 35 år, 

jvf. en vurdering fra Energistyrelsen.

Under hvert emne i miljørapporten beskrives den nuværende mil-

jøstatus i planområdet. Denne miljøstatus udgør en beskrivelse af 

miljøtilstanden ved 0-alternativet, og udgør dermed en reference-

ramme for beskrivelsen af de potentielle konsekvenser ved gen-

nemførelse af planerne. 

Afværgeforanstaltninger

Det vurderes at der er behov for følgende afværgeforanstaltnin-

ger på planniveau:

• Der stilles krav om at møllerne stoppes, når en beboelse har 

opnået 10 timer skyggekast om året. 

Møllefabrikanterne har udviklet programmer, som kan stoppe 

en mølle på de tidspunkter, hvor skyggekastgenerne ved be-

stemte nabobeboelser er størst. 

Overvågning

Det vurderes, at der ikke  er behov for overvågning af miljøparame-

tre på planniveau.

Tabel 1.1 Samlet vurdering 

Påvirkning Bemærkning

P
o

sitiv

U
b

etyd
elig

M
in

d
re

M
o

d
erat

V
æ

sen
tlig

Befolkning

Visuel påvirkning I forhold til alternativet vurderes den visuelle påvirkning af nabobe-

byggelser at være moderat,
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Lysafmærkning Påvirkningen vurderes at være moderat i forhold til alternativet.

Reflekser Påvirkningen vurderes at være meget ubetydelig i forhold til alter-

nativet.

Mennesker og Sundhed

Støj Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er ifølge støjbereg-

ningerne overholdt ved alle naboboliger til planlægningen og i om-

råder med støjfølsom arealanvendelse. Kravene til den lavfrekvente 

støj er opfyldt ved alle boligerne og ved de støjfølsomme områder. 

Skyggekast Det forslåes, at der stilles krav om at møllerne stoppes, når en bebo-

else har opnået 10 timer skyggekast om året. Derved vil planlægnin-

gen være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje. 

Landskab og Kulturarv

Klit/kystlandskaber, herunder be-

varingsværdigt landskab

Vindmøllerne der kan som opføres på baggrund af planlægning vil 

være delvist synlige og vil medføre, at der kan opleves vindmøller i 

et landskab der ellers er mindre påvirket af vindmøller. Vindmøllerne 

opleves tydeligt placeret uden for klit-og kystlandskaberne. Det vur-

deret, at planlægningen ikke strider direkte mod kommuneplanernes 

retningslinjer for bevaringsværdige landskaber. Det vurderes, at karak-

teren og oplevelsesværdien af kystlandskabet fortsat vil være stor og 

planlægningen ikke påvirker oplevelsesværdien væsentligt negativt.  

Fjordkystlandskabet, herunder 

bevaringsværdigt landskab

Vindmøllerne der kan som opføres på baggrund af planlægning vil 

være synlige fra størstedelen af fjordkystlandskabet og oplevelsen af 

store vindmøller øges i en del af de vidtstrakte udsigter. Samtidig vil 

de blive oplevet i et landskab, hvor der i dag kun er mindre vindmøller. 

Planlægningen strider delvist mod kommuneplanens retningslinjer 

for bevaringsværdige landskaber, da planlægningen påvirker landska-

bets bevaringsværdige karakter, da der vil kunne opleves store vind-

møller i landskabet syd for fjorden. Dog opleves vindmøllerne tyde-

ligt uden for landskabsområdet og karakteren i selve landskabsom-

rådet sløres eller forringes ikke.

Landbrugslandskaber Vindmøllerne vil ofte opleves markante og kan være dominerende 

i det nære landbrugslandskab. Landskabet har ofte en stor skala og 

karakteren er robust og dermed har landskabet en lav sårbarhed 

over for påvirkning fra høje tekniske elementer. 

Vindmøllerne vil ofte opleves markante og kan være dominerende 

i det nære landbrugslandskab. Landskabet har ofte en stor skala og 

karakteren er robust og dermed har landskabet en lav sårbarhed 

over for påvirkning fra høje tekniske elementer. 
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Landbrugslandskaber - Sdr. Bork 
Mærskenge, herunder bevarings-

værdigt landskab

De fem store vindmøller og to målemaster medfører elementer der er 

langt mere dominerende i landskabet end de eksisterende og oplev-

elsen af vindmøllerne og målemasterne vil forandre oplevelsen af 

landskabet. på grund af vindmøllernes størrelse vil det være muligt 

at opleve landskabet og landskabets karakterskabende strukturer 

under og mellem vindmøllerne og målemasterne. Det vurderes der-

for, at strukturen og karaktertrækkene ved marskengene ikke bliver 

væsentlig visuelt påvirket og at landskabets bevaringsværdige kar-

kater og oplevelsesværdier ikke forringes i væsentlig grad. Retning-

slinjen for Sdr Bork Mærskenge tilkendegiver, at testvindmøller kan 

være en mulighed. Da det er vurderet, at landskabsoplevelsen gener-

elt ikke forringes, vurderes det derfor, at planlægningen ikke strider 

direkte mod retningslinjerne for landskab i kommuneplan 2021-2033.

Dallandskaber, herunder beva-

ringsværdigt landskab

Vindmøllerne vil være synligt fra store del af dallandskabet hvor 

vindmøllerne kan fremstå markante. Det vil opleves tydeligt plac-

eret uden for dallandskaberne og påvirker ikke landskabernes over-

ordnede karaktertræk. Planlægningen strider derfor ikke mod kom-

muneplanens retninglinjer.

Overgangslandskaber, herunder 

bevaringsværdigt landskab

Karakteren i overgangslandskaberne adskiller sig ikke meget fra karak-

teren i landbrugslandskaberne, der kan dog være flere udsigter over 

dallandskaberne eller kystlandskaberne. Projektet opleves fra over-

gangslandskaberne, men på grund af placeringen opleves det ikke i 

direkte udsigter over dal- eller kystlandskaber. Planlægningen strid-

er derfor ikke mod kommuneplanens retninglinjer.

Sammenspil med andre vindmøl-

ler

Vindmøllerne opleves i samspil med eksisterende vindmøller, med 

gittermast øst for projektområdet, men samspillet er ubetænkeligt.

De nærmeste parker med store vindmøller er Holmen og Lønborg 

Hede. Begge parker er ofte synlige fra det omkringliggende landsk-

ab og selv fra store afstande langs fjordkysten ved Holmsland Klit er 

de ofte synlige i horisonten.

Opstillingsmønster Anlægget vil visuelt fremstå mere enkelt og opstillingsmønsteret er let 

opfatteligt. Derfor vurderes det at påvirkningen vil være ubetydelig.. 

Kulturmiljø Vindmøllerne opleves markante i marsklandskabet, men oplevelsen 

af marsklandskabet som kulturmiljø er stadig mulig, ligesom kanaler 

og spor efter kanaler ikke berøres. 

Vindmøller og målemaster opleves fra Tipperne, men det påvirker 

ikke oplevelsen af stedet som kulturmiljø. Det samme gælder for de 

øvrige områder. 

Det vurderes, at planlægningen af fem store vindmøller samt måle-

master kan gennemføres uden at forringe oplevelsen og forståelsen 

af de bærende kulturhistoriske elementer i området i væsentlig grad..
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Kirker Sønder Bork Kirke er synlig fra det omkringliggende nærområde hvor 

den kan opleves i samspil med vindmøllerne og målemasterne. In-

gen væsentlig påvirkning af oplevelsen af udsigten fra kirken, dog vur-

deres påvirkningen at være lille til moderat. I miljøvurderingsproces-

sen har RIngkøbing-Skjern Kommune haft en dialog med Ribe Stift 

omkring den visuelle påvirkning af Sønder Bork Kirke. På baggrund 

af visualiseringer har dialogen med Ribe Stift resulteret i, at mølle 4 

og 5 er flyttet, for at opnå større afstand mellem møllerne og kirken 

fra de vejstrækninger hvor der et samspil.

Nørre Bork Kirke vil ikke have en væsentlig påvirkning af oplevelsen 

af udsigten fra kirken. 

Lønne Kirke vil vindmøllerne være delvist synlige fra dele af kirkeg-

ården, men det påvirker ikke oplevelsen af udsynet fra kirkegården. 

Nørre Nebel Kirke er helt skærmet for udsigt over landskabet fra kirke 

og kirkegård og høje elementer vil ikke være synlige herfra.

Lydum kirke ligger i den østlige del af landsbyen, bygninger og bev-

oksning i haverne skærmer fuldstændig for udsyn over landskabet.

Påvirkningen af kirkerne i nærzonen vurderes samlet at være mindre. 

Biodiversitet

Natura 2000 Det vurderes ikke at planlægningen vil påvirke Natura 2000 områ-

derne. Der er i dag 19 mindre vindmøller i området som nedtages 

ved opstilling af de 5 nye testvindmøller. Det vurderes at påvirknin-

gen i forhold til alternativet vil være ingen eller en positiv påvirkning.  

Bilag-IV arter Da alle vindmøllerne er placeret i åbent landbrugsland, langt fra eg-

nede ynglelokaliteter for flagermus, vurderes det at de kan opføres 

og igangsættes uden særlige restriktioner. Øvrige bilag IV arter vur-

deres ikke at blive påvirket af planlægningen. 

Beskyttet natur Planlægningen medfører ikke tilstandsændringer indenfor området 

med beskyttede natur, dog vil en enkelt vindmølle have vingeover-

slag over et moseareal.

Lavbundsarealer Det vurderes at påvirkningen af lavbundsarealerne i området vil væ-

re moderat. Planlægningen udlægger arealet til vindmøller, som area-

let allerede i dag anvendes til, og plangrundlaget indeholder bestem-

melser der tager højde for vandstandsstigninger, derfor vurderes det 

ikke at det vil være en væsentlig ændring af områdets anvendelse. 

Beskyttede vandløb Planlægningen muliggør ikke tilstandsændringer af de beskyttede 

vandløb indenfor planområdet. Det derfor vurderes at planlægnin-

gen ikke vil påvirke beskyttede vandløb. 
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Miljøvurderingsloven

Denne miljørapport er udarbejdet på baggrund af lov om miljøvur-

dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 

Lovbekendtgørelse LBK nr 973 af 25/06/2020. 

Ifølge loven skal planer omhandlende fysisk planlægning vurderes 

i forhold til miljøet. Lovens formål er, at fremme en bæredygtig ud-

vikling ved at sikre, at der foretages en vurdering af miljøkonsekven-

ser og en belysning af alternativer, mens planen er under udarbej-

delse og politisk behandling. 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til lokalplan nr. 444 

er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3j (anlæg til ud-

nyttelse af vindkraft til energiproduktion, vindmøller bortset fra en-

keltstående vindmøller i landzone med en totalhøjde på 25 meter. 

(Husstandsmøller) ). Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at 

planforslagene er omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt. jf. 

miljøvurderingslovens § 8 stk. 1. 

En miljøvurdering består overordnet af fem faser:

• Første fase fastlægger indholdet af miljøvurderingen (afgræns-

ning) og berørte myndigheder høres.

• I anden fase udarbejdes miljøvurderingen, som beskriver planfor-

slagenes sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, hvis det 

gennemføres.

• Tredje fase er høringsfasen, hvor både offentligheden og berør-

te myndigheder får mulighed for at udtale sig om planforslagene 

og miljøvurderingen.

• Fjerde fase består i kommuneplantillægget og lokalplanens ende-

lige vedtagelse og planmyndighedens sammenfattende redegørel-

se, som skal offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af de en-

deligt vedtagne planer.

• I en femte fase overvåges de miljømæssige konsekvenser af pla-

nen i overensstemmelse med det overvågningsprogram, som er 

beskrevet i miljøvurderingen.

Ringkøbing-Skjern Kommune er ansvarlig for godkendelse af miljø-

konsekvensvurderingen og for udarbejdelsen af lokalplan, kommu-

neplantillæg og miljøvurderingen af planforslagene.

Bygherre har indsendt en projekt-ansøgning anmodet om, at der 

skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. 

Det forventes, at der vil være et stort overlap i miljøvurderingen af 

planerne og miljøkonsekvensrapporten for projektet. Her vil miljø-

konsekvensrapporten være den mest detaljerede.

Metode og læsevejledning
De enkelte vurderingsparameter er beskrevet og vurderet ud fra 

det beskrevne alternativ. Hvis der vurderes behov for afværgefor-

anstaltninger eller overvågningsprogram er dette også beskrevet 

under emnerne.

Under hvert emne er der udarbejdet et opsamlende skema, som 

vurderer påvirkningen i forhold til alternativet. 

Afslutningsvis er de kumulative effekter beskrevet, samt en samlet 

beskrivelse af behovet for afværgeforanstaltninger og overvågning.

PLANLÆGNINGENS FORMÅL 
OG INDHOLD
Sdr. Bork Vindkraft K/S har ansøgt Ringkøbing-Skjern Kommune 

om tilladelse til, at opføre et vindmølleudskiftningsprojekt indenfor 

kommuneplanramme 00ta086. Der ønskes opstillet 5 testvind-

møller med en totalhøjde på op til 180 meter, mens der nedtages 

19 møller i området.

Kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanen 444 skal sikre, at der kan 

opstilles 5 testvindmøller, med en totalhøjde på 180 meter, to må-

lemaster med en højde på 130 meter, samt en transformatorsta-

tion. Møllerne opstilles som testmøller i samarbejde med Vestas 

Wind Systems A/S. Planlægningen skal herudover sikre, at der kan 

etableres de nødvendige serviceveje og servicepladser til de en-

kelte vindmøller. 

Området ved Sønder Bork har gode vindforhold og er let tilgænge-

ligt for Vestas servicemontører, teknikere, samt transporter med an-

lægsdele. Testprogrammet for vindmøllerne i Sdr. Bork kan medvirke 

til at udvikle og optimere vindmøllernes design, struktur og ydeevne. 

Kommuneplantillæg nr. 15, udlægger i henhold til Ringkøbing-Skjern   

Kommuneplan 2021-2033 en støjkonsekvenszone omkring vind-

møllerne. Støjkonsekvenszonen afgrænses ud fra den beregnede 

støjpåvirkning af området.

Lokalplan 444 for testvindmøller ved Sønder Bork udlægger areal 

til at opstille 5 testvindmøller, med en maksimal totalhøjde på 180 

meter, med tilhørende transformatorstation, adgangsveje, funda-

menter og arbejdsarealer. 

Derudover udlægger lokalplanen areal til to målemaster med en 

maksimal højde på 130 meter. Lokalplanen har til hensigt at sikre, at 

området mellem møllerne forsat kan udnyttes til landbrugsformål. 

Lokalplanens formål er at sikre:

• at området kan anvendes til opstilling af 5 testvindmøller med 

en totalhøjde på op til 180 meter samt dertilhørende nødven-

dige vejadgange, tekniske anlæg, herunder målemast, elforsy-

ningsanlæg og lignende, samt transformatorstation og kob-

lingsstation,

INDLEDNING TIL MILJØRAPPORTEN
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Kort 1 - Afgrænsning af lokalplan, adgangsveje og møllernes placering

Sdr. Bork Mærskenge, Sdr. Bork

Sdr. Bork By, Sdr. Bork

Skrumsager Hgd., Sdr. Bork

Signaturforklaring

Lokalplangrænse

Byggefelt vindmølle

Byggefelt målemast

Byggefelt transformatorstation

Vej og mølleplads

Vingeoverslag

• at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoni-

ske i landskabet,

• at sikre, at der kan være, mindre variationer i møllernes ind-

byrdes udseende. 

• at sikre en optimal udnyttelse af vindressourcerne i området,

• at minimere anlæggets genevirkninger ved nabobeboelse og 

omgivelser,

• at der fortsat kan drives landbrug i lokalplanområdet.

Zonestatus 

Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone ved lo-

kalplanens endelig vedtagelse. 

Bebyggelse

Lokalplanen fastsætter møllernes maksimale højde, antal og pla-

cering. Lokalplanen skal sikre, at vindmøllerne belaster naboer og 

landskab mindst muligt. 

Møllerne er traditionelle danske vindmøller med tre vinger, et møl-

lehus og et rørtårn. Målemasterne bliver opført som gittermaster. 

Vindmøllerne opstilles på en ret linje, med en indbyrdes afstand på 

ca. 450 meter. De to målemaster opstilles på en parallel linje syd 

for møllerækken.

Møllerne kan have til totalhøjde på op til 180 meter, rotordiamete-

ren vil være på maksimum 160 meter, navhøjden kan være mellem 

100 meter og 112 meter. 

De fem vindmøller vil have ens rotordiameter og navhøjde, og vil 

overordnet set have et ensartet udtryk. Der kan blive mindre vari-

ationer i design af tilbehør. Variationen i udseende kan blandt an-

det være eventuelle vinge applikationer, dvs. aerodynamisk udstyr 

monteret på vingerne, eller mindre variationer i nacelledesignet. 

For tilkobling af vindmøllerne til det overordnede højspændingsnet 
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Kort 1 - Afgrænsning af lokalplan, adgangsveje og møllernes placering

duktionsvindmøller viul kunne blive stående i området i op 12 år. 

Vindmøllerne er opstillet i 1997. Den pågældende mølletype har en 

gennemsnitlig levetid på 35 år, jvf. en vurdering fra Energistyrelsen.

Afgrænsning af miljørapportens indhold

Afgrænsningen af vurderingstemaer er baseret på høring af berør-

te myndigheder, samt en gennemgang og vurdering af kommune-

plantillæggets og lokalplanens mulige påvirkning af miljøet, define-

ret ud fra miljøvurderingslovens brede miljøbegreb. 

De afgrænsede emner er herunder splittet op i punktform:

Befolkning
 Visuel påvirkning af nabobebyggelserne

 Lysafmærkning af hensyn til lufttrafikken

 Reflekser

Mennesker og Sundhed
 Støj, herunder lavfrekvent støj

 Skyggekast

Landskab og kulturarv
 Landskab, herunder bevaringsværdigt landskab

 Opstillingsmønster 

 Sammenspil med andre møller. 

 Kulturmiljøer

 Kirker

Biodiversitet
 Natura 2000

 Bilag IV arter, herunder påvirkning af flagermus

 Beskyttede natur § 3

 Lavbundsarealer

 Beskyttede vandløb

Afgrænsningen af miljørapportens indhold skal sikre, at de miljø-

parametre, som planerne vil medføre en påvirkning af medtages i 

miljøvurderingen. De miljøparametre som planerne ikke vil medfø-

re påvirkning af, eller hvor påvirkningen ikke vurderes, at være væ-

sentlig, undersøges ikke nærmere. 

Høring af berørte myndigheder

Ringkøbing-Skjern Kommune har i perioden 26. november 2018 - 

31 december 2018 gennemført en forudgående høring af berørte 

myndigheder af kommuneplantillæg, miljøvurdering af kommune-

plantillæg og lokalplan samt miljøkonsekvensrapport. 

De hørte myndigheder er følgende: 

• Ringkøbing-Skjern Museum

• Ribe Stift

• Erhvervsstyrelsen

• Trafik- og Byggestyrelsen

• Miljøstyrelsen

• Vejdirektoratet

• Forsvarets Ejendomsstyrelse

• Slots- og Kulturarvsstyrelsen

er der maksimalt behov for fire teknikbygninger med et samlet areal 

på op til 80 m2 og en højde på maks. 3,5 meter. Herudover udlæg-

ger lokalplanen 1200 m2 til en transformatorstation nord for vind-

møllerne. Transformatorstationen vil sikre tilkobling til det overord-

nede højspændingsnet med en 60/10 kV transformer. Transforme-

ren vil have en maksimal højde på 6 meter. Transformeren vil blive 

afskærmet af beplantning, og det er derfor vurderet at den ikke vil 

medføre visuelle gener for omgivelserne. 

Lys for flysikkerhed

Vindmøllerne skal afmærkes af hensyn til lufttrafikken efter krav 

fra Trafikstyrelsen i henhold til de til enhver tid gældende regler. 

Det forventes at lysafmærkning af vindmøllen består af mellemin-

tensivt hvidt blinkende lys på toppen af nacellen, samt lavintensivt 

rødt fast lys på midten. I de mørke timer vil det hvide lys erstattes 

af rødt lavintensivt fast lys. Målemasten vil blive afmærket med la-

vintensivt fast rødt lys øverst på masten. Lysafmærkningen vil op-

leves tydeligst fra nærzonen. Det hvide lys fremstår klarest i vejr-

situationer med en mørk himmel eller mod helt blå himmel. Ved 

blå himmel vil sollyset dog ofte medføre, at lysblinkende ikke frem-

står helt så tydeligt. 

Trafik

Lokalplanen udlægger serviceveje til vindmøllerne og målema-

sterne. 

Adgangen til området vil ske fra Tarmvej og herfra videre til vindmøl-

lerne ad eksisterende markveje, der forstærkes hvor nødvendigt, samt 

nyanlagte veje hen til både vindmøller og målemaster. 

De nyanlagte serviceveje bliver etableret med en bredde på op til 7 

meter, og eksisterende markveje, som påregnes genanvendt, bliver 

om nødvendigt udvidet og forstærket. Belægning på servicevejene 

er stabilt grus eller andet godkendt vejmateriale.

Hvor der er behov for udvidede svingradier ved transport af de sto-

re mølledele, kan svingene blive etableret som midlertidige udvidel-

ser. Dette sker ved at udlægge jernplader på jorden. Lokalplanen gi-

ver yderligere mulighed for at terrænregulerer vejene, i tilfælde af 

at dræningen af arealet ophører. 

Landskab og beplantning

Lokalplanområdet indeholder flere læhegn mellem de forskellige 

marker, disse berøres ikke ved opstilling af møller, målemaster, trans-

formatorstation og serviceveje. 

Alternativer

Hvis planlægning ikke gennemføres, vil det ikke være muligt at 

udskifte de 19 eksisterende vindmøller med 5 nye testvindmøller 

med en totalhøjde på 180 meter, samt målemaster, transformator-

station m.v.

Derfor vil alternativet være at fastholde de 19 eksisterende vindmøl-

ler med en totalhøjde på 69 meter, uden mulighed for større ener-

giproduktion, samt test af store vindmøller. De 19 eksisterende pro-
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Rammeområde 00ta86 er udlagt til vindmølleområde med en to-

talhøjde på 149,9 meter. I kommuneplantillæg nr. 15 tilpasses af-

grænsingen af ramme 00ta86 så etableringen af større vindmøl-

ler kan realiseres. Ramme bestemmelsen giver i dag kun mulighed 

for vindmøller med en totalhøjde på 149,9 meter. Kommuneplantil-

læg nr. 15 sikre at området kan udnyttes til testvindmøller med en 

højde på op til 180 meter. 

Kommuneplantillæg nr. 15 udlægger jf. retningslinje 19 i Ringkø-

bing-Skjern kommuneplan, en støjkonsekvenszone omkring vind-

møllerne.  

Statslige vandplaner

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, over-

gangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 1625 af 19/12/2017), 

har til formål at sikre udarbejdelse af vandområdeplaner med mål 

og indsatsprogrammer for vandområder med henblik på fremtidig 

målopfyldelse. Planerne udarbejdes af Miljøstyrelsen.

Planområdet er beliggende indenfor hovedopland 1.8 Ringkøbing 

Fjord i vandområdedistrikt Jylland og Fyn. 

Gennem planområdet løber Falen å, som krydses af adgangsvejen 

til vindmøllerne. Falen å er et beskyttet vandløb hvor der ikke må 

ske tilstandsændringer.  Adgangsvejen er eksisterende og der vil i 

forbindelse med etablering af vindmølleanlægget ikke ske tilstands-

ændringer omkring vandløbet. 

Vandløbsloven 

Planområdet er en del af landvindingslaget ”Nr. Nebel-Sdr. Bork 

Mærsk”. Inden for området findes en lang række kanaler og rørled-

ninger som vedligeholdes efter en vedtægt. Det sikres her, at kana-

len/rørledningen kan føre det vand den er beregnet til at kunne fø-

re. Afledningsevnen skal til enhver tid sikres. Således også i forbin-

delse med opstillingen af nye vindmøller.  Det vil kræve en kryds-

ningstilladelse hvis eksisterende bro/rørbro ombygges eller udvides. 

Grundvand

Planområdet ligger indenfor et område med høj grundvandsstand. 

I anlægsfasen bliver det derfor nødvendigt at sænke grundvandet 

3-4 meter. Dette vil være nødvendigt  i et område der er ca. 25 me-

ter i diameter, ved hver af de 5 testvindmølle fundamenter, mindre 

ved de 2 maste fundamenter.

Planområdet er placeret ca. 1,2 kilometer fra den nærmeste vand-

indvindingsboring.

På grund af afstanden fra planområdet til en vandindvindingsbo-

ring, vurderes det, at de midlertidige grundvandssænkninger, i for-

bindelse med etablering af møllefundamenterne, ikke vil kunne på-

virke vandboringer i områder.

• Region Midtjylland vedr. råstofområder

• Relevante høringer i forhold til el transmissionsnettet

• Energistyrelsen

• Radiokædeoperatører

• Banedanmark

• Varde Kommune

Der er modtaget tre høringssvar. Herunder er høringssvarene kort 

gengivet. 

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet påpeger mangel på redegørelse for hvilken vej sær-

transporterne med mølledele skal anvende.

Finder at transportmulighederne skal undersøges samt at der skal 

ske en udpegning af transportveje, da transporten kan betyde at 

der skal laves vejudvidelser. 

Ribe Stift

Stiftet har ikke på baggrund af det tilsendte materiale, kunnet udle-

de den konkrete påvirkning fra de forslåede møller.

Stiftet vurderer at, møllerne grundet deres nære placering og høj-

de vil kunne have betydning for Sønder Bork Kirke.

Påvirkningen af Sønder Bork kirkelandskab fremtræder ikke klart af 

det tilsendte materiale, da dette ikke ses at indeholde visualiserin-

ger. Stiftet har principielt intet at indvende mod selve projektet, men 

vil forholde sig afventende indtil det visuelle materiale forefindes.

Efterfølgende dialog med Ribe Stift er beskrevet under afsnittet 

Landskab og kulturarv - Kirker.

Varde Kommune

Varde Kommune henviser til tidligere anmodning om, at RKSK an-

vender Varde Kommunes kriterier for samarbejde med lokalsam-

fundet så der kun igangsættes vindmølleplanlægning, hvis 95 % af 

husejerne indenfor en afstand af 6 x vindmøllehøjden skriftligt har 

tilkendegivet, at de støtter projektet. Varde Kommune kan ikke se 

at det er imødekommet. 

Varde Kommune anmoder derfor igen om, at Ringkøbing-Skjern 

Kommune benytter denne praksis ved vindmøllesager, der påvir-

ker på tværs af kommunegrænsen.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Kommuneplan 2021-2033 for Ringkøbing-Skjern 
Kommune

Kommuneplan 2021-2033 hovedstruktur indeholder udpegning 

af området ved Sønder Bork til potentielt område til testvindmøl-

ler, herudover indeholder hovedstrukturen generelle retningslinjer 

for opstilling af vindmøller samt udpegning af vindmølleområder. 
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Det forventes at lysafmærkning af vindmøllen består af mellemin-

tensivt hvidt blinkende lys på toppen af nacellen, samt lavintensivt 

rødt fast lys på midten. I de mørke timer vil det hvide lys erstattes 

af rødt lavintensivt fast lys. Målemasten vil blive afmærket med la-

vintensivt fast rødt lys øverst på masten. Lysafmærkningen vil op-

leves tydeligst fra nærzonen. Det hvide lys fremstår klarest i vejr-

situationer med en mørk himmel eller mod helt blå himmel. Ved 

blå himmel vil sollyset dog ofte medføre, at lysblinkende ikke frem-

står helt så tydeligt. 

Kommuneplan 2017 for VardeKommune

Varde Kommune har endnu ikke vedtaget Forslag til kommuneplan 

2021. Planområdet ligger med nærhed til kommunegrænsen til Var-

de KJommune. Miljøvurderingen forholder sig både til den gælden-

de kommuneplan og kommuneplanen i forslag. 

Anden lovgivning og miljøbeskyttelsesformål

Nationale interesser i kommuneplanlægning

Kommuneplantillægget vurderes at være i overensstemmelse med 

anden overordnede planlægning samt de nationale interesser.

Vindmøllebekendtgørelsen 

Planlægning af vindmøller reguleres af bekendtgørelse nr. 923 af 

06/09 2019 om planlægning for og tilladelse til opstilling af vind-

møller. Ifølge bekendtgørelsen må der, kun opstilles vindmøller in-

denfor områder der er udpeget i kommuneplanens retningslinjer, 

jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr 5. 

Bekendtgørelsen indeholder yderligere retningslinjer, der 

tilgodeser nabobeboelse. Eksempelvis er det et krav, at 

vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelse end fire 

gange møllens totalhøjde, dog gælder afstandskravene ikke 

vindmølleejernes beboelse. Derudover opstiller bekendtgørelsen 

overordnede regler for kvaliteten af vindmølleplanlægningen i 

forhold til omgivelserne. Eksempelvis skal områdets størrelse 

være tilpasset den påtænkte vindmølleplanlægning samt 

opstillingen heraf skal udføres i forhold til landskabet og i let 

opfatteligt geometrisk mønster. Endeligt stiller bekendtgørelsen 

specifikke krav til detaljeniveauet i udformningen af lokalplaner, så 

som placering, antal, totalhøjde og udformning

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Støjbelastningen fra vindmøller reguleres af bekendtgørelse nr.  

135 af 07/02/2019) om støj fra vindmøller. Ifølge bekendtgørelsen 

må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 44 dB(A) ved en 

vindhastighed på 8 m/s og 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 

m/s ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra nabobeboel-

se i det åbne land.

I områder til støjfølsom arealanvendelse (bolig-, institutions-, som-

merhus- eller kolonihaveformål), må støjbelastningen fra vindmøller 

ikke overstige 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 dB(A) 

ved en vindhastighed på 6 m/s. Den samlede lavfrekvente støj fra 

vindmøller må ikke over stige 20 dB indendørs ved en vindhastig-

hed på 8 m/s og 6 m/s, for hverken beboelse i det åbne land eller 

områder til støjfølsom arealanvendelse.

Luftfartsloven

Vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter skal anmeldes til 

Trafikstyrelsen. Opførelsen må ikke påbegyndes, før Trafik-, Bygge- 

og Boligstyrelsen har udstedt attest om, at vindmølleanlægget ik-

ke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed jf. Be-

kendtgørelse af lov om luftfart, nr. 1149 af 13/10/2017. Møllerne i pro-

jektforslaget skal således lysafmærkes i henhold til specifikke krav 

fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 
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MILJØVURDERING

Følgende afsnit fokuserer på miljøpåvirkningen fra kommuneplan-

tillæg nr. 15 og lokalplan 444 for testvindmøller ved Sønder Bork. 

Planforslagene og referencescenariet (0-alternativet) vurderes i for-

hold til de relevante vurderingstemaer, der er afdækket i screenin-

gen og afgrænsningen.

Miljøvurderingen omfatter en vurdering af de mulige miljøpåvirk-

ninger for hver udvalgt miljøparameter. Vurderinger inkl. metode er 

baseret på den mere udførlige og tekniske miljøvurdering af selve 

projektforslaget i miljøkonsekvensrapporten. Der vil være et stort 

overlap i miljøvurderingen af planerne og miljøkonsekvensrappor-

ten for projektet.

Den mere detaljerede og omfangsringe miljøkonsekvensrapport er 

uddarbejdet som et selvstændigt dokument.

På baggrund af vurderingerne opstilles om nødvendigt forslag til 

afværgeforanstaltninger med henblik på at minimere eventuelle 

negative miljøpåvirkninger. Ligeledes opstilles om nødvendigt et 

overvågningsprogram.

Befolkning

Visuel påvirkning af nabobebyggelser

Det er generelt naboer mod nord der oplever den største visuel-

le påvirkning, da opholdsrum både inde og ude typisk er placeret 

mod syd, derved mod vindmøllerne. 

I bekendtgørelse nr. 923 af 6. september 2019 (Bekendtgørelse om 

planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller) er det fast-

lagt, at afstanden mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal 

være minimum fire gange vindmøllens totalhøjde målt fra ydersi-

den af vindmøllens tårn til nærmeste mur eller hjørne på beboelsen. 

Det betyder, at afstanden til naboboliger for en vindmølle med en 

totalhøjde på 180 meter skal være 720 meter. Afstandskravet er op-

fyldt for alle naboboliger til projektet. Nærmeste naboboliger vil væ-

re Mærskvej 6, som ligger 724 meter fra nærmeste vindmølle, samt 

Mærskvej 4 som ligger 806 meter.

Planlægningen udlægger areal til en transformatorstation nord for 

vindmøllerne, med en afstand på minimum 500 meter til nærme-

ste nabo, transformatoren vil blive afgrænset af beplantning og der-

med mindske den visuelle påvirkning af omgivelserne.

Figur 3 - Eksisterende forhold  - Billedet er taget fra Tarmvej 256.
Nabovisualisering B i Miljøkonsekvensrapporten.  

Figur 1 - Eksisterende forhold  - Billedet er taget fra Mærskvej 6.
Nabovisualisering A i Miljøkonsekvensrapporten.  

Figur 4 - Visualisering - Billedet er taget fra Tarmvej 256 - Afstanden til nærm-
este mølle fra fotopunktet er 1.085 meter. 
Nabovisualisering B i Miljøkonsekvensrapporten. 

Figur 2 - Visualisering - Billedet er taget fra Mærskvej 6 - Afstanden til nærm-
este mølle fra fotopunktet er 714 meter. 
Nabovisualisering A i Miljøkonsekvensrapporten. 
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Vurdering

På grund af vindmøllernes størrelse vil det fra de fleste boliger og 

haver være muligt at finde et sted, hvorfra man kan se en lille eller 

en stor del af vindmølleanlægget.

Vindmøllerne vil formentlig være mere eller mindre synlige fra de-

le af boligerne ved nabobolig 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17 og 18.  

kort med nummer for nabobolig og tabel med adresser fremgår af 

Miljøkonsekvensrapport for testvindmøller ved Sdr. Bork. Fra nabo-

bolig 3, 4, 6, 15 og 18 er der fra bolig eller nære opholdsarealer helt 

eller delvist åbent med udsigt over landskabet i retning mod vind-

møller og målemaster og vil dele af anlægget være væsentligt syn-

ligt. Vindmøllernes placering i forhold til naboboliger har en betyd-

ning for opfattelsen og synligheden.

Nord og syd for anlægget vil det have en stor udstrækning i land-

skabet, mens anlæggets udstrækning vil være mindre fra naboboli-

ger der ligger mere vest og øst i forhold til møllerækkens placering. 

Nord og syd for anlægget vil sandsynligheden for at der vil være 

en eller flere møller synlige dermed være større, mens det fra øst 

og vest lettere kan være skjult fra visse punkter.

Lysafmærkning af hensyn til lufttrafikken

Lysafmærkning af vindmøllerne består af mellemintensivt hvidt 

blinkende lys på toppen af nacellen, samt lavintensivt rødt fast lys 

på midten. I de mørke timer vil det hvide lys erstattes af rødt lavin-

tensivt fast lys. Målemasten vil blive afmærket med lavintensivt fast 

rødt lys øverst på masten. Lysafmærkningen vil opleves tydeligst 

fra nærzonen. Det hvide lys fremstår klarest i vejrsituationer med 

en mørk himmel eller mod helt blå himmel. Ved blå himmel vil sol-

lyset dog ofte medføre, at lysblinkende ikke fremstår helt så tydeligt.

Vurdering 

De eksisterende vindmøller er afmærket med fast rødt lavinten sivt 

lys. Der vil dermed være en forøgelse af oplevelsen af be lysningen 

med hvide mellemintensive blink i dagtimerne og røde blinken-

de lys i nattetimerne. Målemasterne vil få lavintensivt fast rødt lys 

øverst på masterne og midt på masterne. Oplevelsen af det hvide 

lys vil være varierende i forhold til vejret, idet det fremstår tydelige-

re på en mørk og skyet himmel end på en skyfri blå himmel i sol-

skin. Det røde lys vil ofte være synligt på nattehimmelen men på 

grund af den forholdsvis lave intensitet, vil det ikke være et blink, 

der vil dominere nattehimlen.

Lysblinkene fra vindmøllerne og de faste røde lys fra målemasterne 

vil medføre en stor forøgelse af lys i landskabet set fra de omkring-

liggende boliger. Hvis de fem vindmøller har belysning der blinker 

vilkårligt i forhold til hinanden, vil det være en stor forandring og kan 

virke generende på himlen både i dag- og nattetimer. For at mind-

ske denne gene fra belysningen, er det vurderet, at det vil det være 

en væsentlig forbedring hvis lysblinkene synkroniseres på vindmøl-

lerne. Dette vil medføre, at en større del af himlen påvirkes på sam-

me tid, men vil derimod give langt mere ro ved de ensartede blink.

Reflekser

Refleksion af sollys i møllevinger er et fænomen, som under særlige 

omstændigheder kan virke generende for naboer til vindmøller. Pro-

blemet opstår særligt ved visse kombinationer af nedbør og sollys.

Moderne møllevinger har en overfladebehandling, som sikre et lavt 

Figur 5 - Eksisterende forhold  - Billedet er taget fra Tarmvej 280 .
Nabovisualisering C i Miljøkonsekvensrapporten.  

Figur 6 - Visualisering - Billedet er taget fra Tarmvej 280 - Afstanden til nærm-
este mølle fra fotopunktet er 1.167 meter. 
Nabovisualisering C i Miljøkonsekvensrapporten. 

Tabel 2.1 Samlet vurdering 
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ler udsender støj, som kommer fra vingernes bevægelse igennem 

luften og den susende lyd dette medfører. 

I henhold til 'Bekendtgørelse om støj fra vindmøller’ beregnes støj-

påvirkningen ved en beboelse i 1,5 meters højde ved en vindha-

stighed på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s målt i eller korrigeret til 10 

meters højde ved en ruhedslængde på 0,05 meter (landbrugsare-

al med vegetation).

Bekendtgørelsen fastsætter grænseværdier på 42 dB(A) og 44 dB(A) 

ved vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s, som gælder 

ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åb-

ne land. I områder med støjfølsom arealanvendelse er grænsevær-

dierne fastsat til 37 dB(A) og 39 dB(A) ved vindhastigheder på hen-

holdsvis 6 m/s og 8 m/s i det mest støjbelastede punkt. Herudover 

fastsætter bekendtgørelsen en grænseværdi på 20 dB for lavfre-

kvent støj. Denne grænseværdi gælder indendørs for beboelse i 

det åbne land såvel som indendørs i områder til støjfølsom area-

lanvendelse ved vindhastigheder på 6 m/s og 8 m/s.

Der er i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten udarbejdet støj-

beregninger for støjpåvirkningen af naboområderne. 

glanstal på ca. 30, og de konvekse overflader vil sprede eventuelle 

reflekser jævnt, hvilket vurderes til at reducere generne.

Vurdering

Reflekser af sollyset fra vingerne vurderes ikke at være et problem 

for moderne vindmøller, med en overfladebehandling, der sikre et 

glanstal på ca. 30.

Mennesker og sundhed

Vindmøller vil have en påvirkning på mennesker og sundhed, 

både direkte og indirekte. De væsentligste problematikker knytter 

sig til støjpåvirkning af omkringliggende naboer, samt skyggekast 

fra vindmøllerne til de omkringliggende arealer, når solen skinner. 

Nedenfor er der vurderet på støjpåvirkning og skyggekast i forhold 

til de omkringliggende naboer.

Støj

Det er kendetegnet for beboelser omkring et vindmølleområde, at 

de nærmeste naboer oplever den største støjpåvirkning. Vindmøl-

Kort 2 - Støjkonsekvenszoner
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Det fremgår af støjberegningerne i miljøkonsekvensrapporten at al-

le 18 naboboliger ligger mere end 2 dB(A) fra støjgrænsen ved bå-

de 6 m/s og 8 m/s. Beregningerne for den lavfrekvente indendørs 

støj viser, at den ligger mindst 6,8 dB(A) under grænseværdien på 

20 dB(A) ved 6 m/s og 8 m/s.  

Støjen fra vindmøller må i områder med støjfølsom arealanvendel-

se ikke overskride henholdsvis 37 dB(A) og 39 dB(A) ved vindha-

stighederne 6 m/s og 8 m/s. De beregnede støjkurver for 37 dB(A) 

og 39 dB(A) ligger begge med stor afstand til Snd. Bork som er det 

nærmeste areal med skærpet støjkrav.

Den beregnede støjkurve for 20 dB(A) for lavfrekvent støj, som 

har sin største udbredelse ved en vindhastighed på 6 m/s, ligger li-

geledes langt fra de nærmeste områder med støjfølsom arealan-

vendelse.

Grænseværdierne i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er såle-

des overholdt i områder med støjfølsom arealanvendelse.

Vurdering

Kravene i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller er ifølge støjbe-

regningerne overholdt ved alle naboboliger til planlægningen og i 

områder med støjfølsom arealanvendelse.

Kravene til den lavfrekvente støj er opfyldt ved alle boligerne og ved 

de støjfølsomme områder. Den lavfrekvente støj vil generelt ligge 

lavere ved de nye vindmøller end ved de eksisterende vindmøller.

Skyggekast

En vindmøllevinge kaster skygge som alt andet, når solen skinner. 

Det sker, at denne skygge rammer beboelser, på grund af vinger-

nes bevægelse kan skyggekastet opleves som blink eller flimmer in-

de i boligen. Skyggekast opstår, når solens stråler passerer gennem 

vindmøllens rotorareal og derefter rammer en beboelse. 

Problemets omfang afhænger af sol og vind, men også af vindmøl-

lernes størrelse og antallet af dem, samt deres placering i forhold 

til nabobebyggelse.

Erhvervsstyrelsens vejledning fra 2015 om planlægning for og til-

ladelse til opstilling af vindmøller anbefaler, at naboboliger ikke på-

føres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som re-

el skyggetid.

Kort 3 - Skyggekast
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Skyggekast er beregnet med programmet Wind-PRO 3,3 (Shadow). 

I beregningsprogrammet indgår generelle statistiske data for sand-

synligheden for solskin, og fordeling af møllernes driftstid i forhold 

til forskellige vindretninger. Det anbefalede antal skyggetimer om 

året, gælder kun for det gennemsnitlige beregnede antal skygge-

kast pr. år. En reel overskridelse af de 10 timers skyggekast i enkelte 

år vil ikke medføre krav om skyggestop af vindmøllerne. 

Det skal bemærkes, at beregningen af skyggekast ikke tager højde 

for en eventuel afskærmende virkning af beplantning og bebyggel-

se omkring beboelserne, og at det reelle antal skyggetimer derfor 

ofte vil være mindre end beregnet.

Der er beregnet et reelt skyggekast i projektforslaget på mere end 

10 timer pr. år ved 7 naboer nord - nordøst for planområdet. Det 

samlede antal timer varierer fra ca. 12:06 timer pr. år til ca. 18:14 ti-

mer pr. år. Dette vil for de 7 naboer medfører et behov for afvær-

geforanstaltninger.

Landskab

Vindmølleområdet ved Sdr. Bork ligger langs afgrænsningen til 

den nordvestlige del af Varde Bakkeø. Varde Bakkeø er mod nord 

afgrænset af Skjern Ådalen samt Ringkøbing Fjord og marskland-

skabet syd for fjorden. Mod vest er bakkeøen afgrænset af klitland-

skabet langs Vestkysten og mod øst strækker bakkeøen sig læn-

gere ind i landet øst for Ølgod.

Grundformen til Varde Bakkeø opstod i næstsidste istid, da isen smel-

tede og efterlod de store morænelandskaber. I sidste istid blev mo-

rænelandskaberne bearbejdet dels af det afsmeltede vand fra is-

massen, der dækkede den østlige del af Jylland, og dels af vindens 

erosion. På den måde er det landskab, der formentlig oprindeligt 

var et relieflandskab bestående af morænevolde, tunneldale, åse og 

andre markante terrænformer fra istidslandskaberne, skredet sam-

men og blevet udjævnet.

Resultatet af denne bearbejdning er et jævnt bølget landskab med 

svagt skrånende flader og relativt lave terrænstigninger på bakke-

øen der mod nordøst flader meget ud.

Det opdyrkede marsklandskab omkring planområdet er åbent med 

få levende hegn og samlede bevoksninger. Dog er der lav kratag-

tig bevoksninger omkring en del af Anerå, der passerer syd for pla-

nområdet. Langs vestkysten syd for Ringkøbing Fjord er klitland-

skabet mellem de grønne klitter og landbrugslandskab på bakke-

øen i høj grad dækket af plantager. Omkring Henne Strand er klit-

landskabet dog åbent med lav hedebevoksning.

Mere centralt på bakkeøen øst for planområdet findes desuden 

flere større og mindre plantager samt flere mindre bevoksninger. 

Endvidere er her flere levende hegn, der opdeler markparcellerne.

I gældende Kommuneplan 2017 og forslag til Kommuneplan 2021 

for Varde Kommune er landskaberne inddelt i fire landskabstyper, 

der har hver sine retningslinjer. Kommuneplan 2021-2033 inddeler 

landskabet I Ringkøbing-Skjern Kommune i 16 karakterområder, der 

hver især har en landskabskarakter, der er særlig for det pågælden-

de område. Til hvert landskabskarakterområde hører der retningslin-

jer. Inddelingerne af landskabet omkring projektområdet fremgår af 

kort 4. Landskabskarakterområderne I Ringkøbing-Skjern Kommune 

har en overordnet retningslinje:

• Inden for de enkelte landskabskarakterområder skal etablering og 

tilpasning af byggeri og anlæg samt ændring i arealanvendelsen 

ske under hensyntagen til landskabets karakteristika

Landskaberne vest for planområdet er kyst- og klitlandskaber langs 

kysterne ved Vesterhavet, som opleves med brede strande, klitter 

og klithede. Syd for Holmsland Klit forsætter de brede strande og 

afgrænsede grønklædte klitrækker, her strækker kystlandskabet sig 

længere inde i landet.  Fra højtliggende punkter langs kysten er der 

ofte udsigt til de mange vindmøller, der specielt står i Ringkøbing-

Skjern Kommune, men på grund af afstanden opleves de sjældent 

markant eller dominerende.

Nord for planområdet opleves fjordlandskabet omkring Ringkøbing 

Fjord. En stor del af fjordlandskabet består af afgræssede enge og 

der er stort set ingen bevoksning, hvilket medfører at der ofte er 

Tabel 2.2 Samlet vurdering 
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Skyggekast

Forslag til afværgeforanstaltninger

Det forslåes, at der stilles krav om at møllerne stoppes, når en be-

boelse har opnået 10 timer skyggekast om året. 

Der kan installeres et program i vindmøllerne der stopper møllerne 

så skyggekast ved nabobeboelser ikke overskrider 10 timer.

Landskab og kulturarv

Vurderingen af påvirkningen af landskab og kulturarv er baseret på 

visualiseringer udarbejdet i forbindelse med miljøkonsekvensrap-

porten, som indeholder en mere detaljeret beskrivelse af påvirknin-

gen og visualiseringerne. Landskabet er delt op i tre afstandszoner:

Nærzonen - 0-6 kilometer

Mellenzonen - 6-13 kilometer

Fjernzonen - over 13 kilometer. 
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Kystlandskaber

 Overgangslandskaber

 Dallandskaber

Kommunegrænse

Projektområde
Klitlandskab

Lønborg 
Landbrugsflade

Skjern Enge 
Landbrugsslette

Varde Bakkeø 
Landbrugsflade

Ringkøbing 
Fjordlandskab

Landbrugslandskaber

Skjern Enge 
Deltalandskab

Kort 4 - Landskaber

13 km

6 km
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vidtstrakt udsigt. Fra den østlige del af fjordlandskabet opleves de 

eksisterende vindmøller ved Holmen og Lønborg Hede samt de 

mindre vindmøller ved planområdet over bevoksningen. Fra den 

vestlige del af fjordlandskabet langs Holmsland Klit opleves de ek-

sisterende vindmøller i horisonten på den anden side af fjorden.

Mod øst og til dels syd og nord ligger kulturlandskabet, der er er 

præget af landbrug og består i høj grad af dyrkede marker, ofte ind-

delt i store markparceller.  De levende hegn, der primært er plantet 

i nord-sydgående retning er strukturgivende og medfører en rum-

inddeling i større og mindre landskabsrum. Det er her bosætnin-

gen primært er foregået og her finder man byer, landsbyer samt 

spredte gårde og husmandssteder langs vejene. 

Planlægningen af vindmøllerne og målemasterne ligger inden for  

landskabskarakterområde 'Lønborg Landbrugsflade' for hvilket der 

blandt andet gælder følgende retningslinjer for området:

• Tekniske anlæg kan etableres i landskabskarakterområdet, såfremt 

de i videst muligt omfang skjules af bevoksning og indpasses i skala

• Lønborg Hede, Sønder Bork Mærskenge, og områder med plan-

tage bør friholdes helt for byggeri og tekniske anlæg, dog kan test-

vindmøller være en mulighed. Overgangene til Ringkøbing Fjord-

landskab og Skjern Enge Deltalandskab bør friholdes for markant 

byggeri.

Bevaringsværdigt landskab

I både gældende og forslag til kommuneplan for Varde Kommune 

og for Ringkøbing-Skjern Kommune findes der landskabelige ud-

pegninger. Se kort 5.

Projektområdet ligger i en del af det bevaringsværdige landskab, 

der er udpeget langs kysterne, kystlandskabet og Sønder Bork 

Mærskenge. Desuden ligger et større område udpeget omkring Ly-

dum å og de mange bække øst for planområdet i Varde Kommune.

Kommuneplan 2021-2033 for Ringkøbing-Skjern Kommune har føl-

gende retningslinjer for de bevaringsværdige landskaber:

• I bevaringsværdige landskaber skal hensynet til landskabet væg-

tes højt 

• De bevaringsværdige landskaber skal så vidt muligt friholdes for 

ny spredt bebyggelse, større tekniske anlæg, byudvikling, anlægs-

arbejder og større beplantninger, der forringer landskabets beva-

ringsværdige karakter og oplevelsesværdier

I Varde Kommune er landskaberne inddelt i fire landskabstyper, der 

Kort 5 - Bevaringsværdigt landskab
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har hver sine retningslinjer i Kommuneplan 2017 og i forslag til Kom-

muneplan. De fire landskabstyper er: Overgangslandskaber, kyst-

landskaber, dallandskaber samt landbrugslandskaber. Landskabs-

typerne kystlandskaber, dallandskaber og overgangslandskaber lig-

ger inden for udpegningen bevaringsværdigt landskab. 

Vurdering

Klit/kystlandskaber

Klit-og kystlandskaberne langs Vesterhavet ligger inden for de be-

varingsværdige landskaber. 

Nymindegab Plantage vil ofte begrænse oplevelsen af vindmøllerne, 

der dog vil være delvist synlige og vil medføre, at der kan opleves 

vindmøller i et landskab der ellers er mindre påvirket af vindmøller.

Det vurderes, at karakteren og oplevelsesværdien af kystlandska-

bet fortsat vil være stor og projektet ikke påvirker oplevelsesværdi-

en væsentligt negativt.  På den baggrund er det vurderet, at plan-

lægningen ikke strider direkte mod kommuneplanernes retnings-

linjer for bevaringsværdige landskaber.

Fjordkystlandskabet

En del af fjordkystlandskabet omkring Ringkøbing Fjord ligger in-

den for de bevaringsværdige landskaber. 

Vindmøllerne vil være synligt fra størstedelen af fjordkystlandska-

bet og oplevelsen af store vindmøller øges i en del af de vidtstrak-

te udsigter. 

Vindmøllerne vil ofte overstige de øvrige skalaforhold i landskabet. 

Landskabets særkende og overordnede karaktertræk vil fortsat 

fremstå tydeligt, men projektet vil ofte forandre oplevelsen af land-

skabet. Forandringen af landskabet og den største visuelle påvirk-

ning vil primært være fra Tipperne. Fra den resterende del af fjord-

kystlandskabet vil projektet ikke være synligt i den primære udsigt 

over fjorden og den visuelle påvirkning er her mindre væsentlig.   

Planlægningen strider delvist mod kommuneplanens retningslin-

jer for bevaringsværdige landskaber, da projektet påvirker landska-

bets bevaringsværdige karakter ved at der opleves store vindmøl-

ler i landskabet syd for fjorden. Dog opleves vindmøllerne tydeligt 

uden for landskabsområdet og karakteren i selve landskabsområ-

det sløres eller forringes ikke. 

Landbrugslandskaber

Vindmøllerne vil ofte opleves markante og kan være dominerende 

i det nære landbrugslandskab. Landskabet har ofte en stor skala og 

karakteren er robust og dermed har landskabet en lav sårbarhed 

over for påvirkning fra høje tekniske elementer. 

Landbrugslandskaber - Sdr. Bork Mærskenge

Planområdet til vindmøller og målemast ligger inden for dette om-

råde. Sdr. Bork Mærskenge ligger inden for de bevaringsværdige 

landskaber. En af retningslinjerne for landskabskarakterområde Løn-

borg Landbrugsflade er specifikt rettet mod Sdr. Bork Mærskenge. 

Udskiftning af de 19 eksisterende vindmøller med fem store vind-

møller og to målemaster medfører elementer der er langt mere do-

minerende i landskabet end de eksisterende og oplevelsen af vind-

møllerne og målemasterne vil forandre oplevelsen af landskabet. 

samtidig vil vindmøllerne dog fremstå mere enkelt i landskabet og 

på grund af vindmøllernes størrelse vil det være muligt at opleve 

landskabet og landskabets karakterskabende strukturer under og 

mellem vindmøllerne og målemasterne.

På den baggrund er det vurderet, at strukturen og karaktertrækkene 

ved marskengene ikke bliver væsentlig visuelt påvirket og at land-

skabets bevaringsværdige karkater og oplevelsesværdier ikke for-

ringes i væsentlig grad. Retningslinjen for Sdr Bork Mærskenge til-

kendegiver, at testvindmøller kan være en mulighed. Da det er vur-

deret, at landskabsoplevelsen generelt ikke forringes, vurderes det 

derfor, at planlægningen ikke strider direkte mod retningslinjerne 

for landskab i kommuneplan 2021-2033.

Dallandskaber

Dallandskaberne ligger inden for de bevaringsværdige landskaber 

i Varde Kommune. 

Vindmøllerne vil være synligt fra store del af dallandskabet hvor 

vindmøllerne kan fremstå markante. Det vil opleves tydeligt place-

ret uden for dallandskaberne og påvirker ikke landskabernes over-

ordnede karaktertræk. 

Overgangslandskaber

Overgangslandskaberne ligger inden for de bevaringsværdige land-

skaber i Varde Kommune. 

Projektet strider ikke mod retningslinjerne for bevaringsværdige 

landskaber, der handler om at placering inden for overgangsland-

skaber skal foretages med hensyn til dal- og kystlandskaber.

Karakteren i overgangslandskaberne adskiller sig ikke meget fra ka-

rakteren i landbrugslandskaberne, der kan dog være flere udsigter 

over dallandskaberne eller kystlandskaberne. Projektet opleves fra 

overgangslandskaberne, men på grund af placeringen opleves det 

ikke i direkte udsigter over dal- eller kystlandskaber. 

Sammenspil med andre vindmøller

Ringkøbing-Skjern Kommune har de sidste 30 år planlagt for og gi-

vet tilladelse til opstilling af mange vindmøller. De seneste 10 år er 

der opstillet mange store vindmøller på op til 150 meter.

De nærmeste parker med MW-vindmøller er Holmen og Lønborg 

Hede med henholdsvis 12 og 20 vindmøller med en totalhøjde på 

150 meter. I begge tilfælde er planlægningen foregået over to om-

gange og på grund af den hurtige udvikling af vindmøller, er der i 

begge parker tilføjet vindmøller af en anden type end de eksiste-

rende. Begge parker er ofte synlige fra det omkringliggende land-

skab og selv fra store afstande langs fjordkysten ved Holmsland Klit 

er de ofte synlige i horisonten.

Varde Kommune har langt færre vindmøller og inden for 11 kilome-

ter fra projektområdet står udelukkende husstandsvindmøller og 

vindmøller på under 80 meter.

Inden for 28 gange totalhøjden, der svarer til 5 kilometer er der tre 

husstandmøller og fire mindre vindmøller med gittermast der står 

ca. 1,5 kilometer øst for planområdet.

21 MILJØRAPPORT - FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 15 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 444 FOR TESTVINDMØLLER VED SØNDER BORK



Figur 6 - Eksisterende forhold - Nærzone - Vestlige udkant af Falen. Visualisering nr. 2 i miljøkonsekvensrapporten. 

Landskabstype: Fjordlandskab. 
Landskabets skala: Mellem til stor. 
Sårbarhed: Mellem til lav. 
Landskabets oplevelsesværdi: Moderat.

Ved Falen er oplevelsen af landskabet forskellig mod syd og nord. Mod syd opleves de brede fjordenge og mod nord er der udsigt over det flade åbne land-
brugslandskab. De eksisterende vindmøller ved Sdr. Bork er delvist synlige.

Figur 7 - Visualisering - Nærzone - Vestlige udkant af Falen. Visualisering nr. 2 i miljøkonsekvensrapporten. 

Afstand til nærmeste nye vindmølle: 3,0 km
Anlæggets udbredelse: Stor, fylder næsten hele synsvinklen
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Markant. Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat

Vindmøllerne er helt eller delvist synlige over bevoksningen. Vindmøllerne er markante i det flade landskab, men vindmøllerne opleves uden for kystlandska-
bet og det er derfor vurderet at oplevesen af landskabets karakter ikke påvirkes væsentligt.

Nye vindmøller ved 
Sønder Bork

Vindmøller ved Sønder 
Bork der nedtages
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Figur 10 - Visualisering - Mellemzone - Strandvejen nord for Henne Stationsby. Visualisering nr. 20 i miljøkonsekvensrapporten. 

Afstand til nærmeste nye vindmølle: 9,0 km. 
Anlæggets udbredelse: Lille, fylder under halvdelen af synsvinklen. 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Underordnet. 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Mindre påvirkning

En del af rotoren fra alle vindmøller er synlig over terræn og bevoksning. Det er tydeligt at vindmøllerne er store på grund af deres synlighed i landskabet. Det 
er vurderet, at vindmøllerne ikke påvirker oplevelsen af landskabet og landskabets karakter ikke forandres.

Figur 9 - Eksisterende forhold - Mellemzone - Strandvejen nord for Henne Stationsby. Visualisering nr. 20 i miljøkonsekvensrapporten. 

Landskabstype: Overgangslandskab. 
Landskabets skala: Mellem til stor. 
Sårbarhed: Mellem. 
Landskabets oplevelsesværdi: Mellem

Landbrugslandskabet er skiftevis åbent og lukket og der er punktvis vidtstrakt udsigt.

Nye vindmøller ved 
Sønder Bork

Vindmøller ved Sønder 
Bork der nedtages
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Figur 11 - Eksisterende forhold - Mellemzone - Henne strand. Fotopunkt 23 i miljøkonsekvensrapporten. 

Landskabstype: Kystlandskab, 
Landskabets skala: Stor, Sårbarhed: Høj,
Landskabets oplevelsesværdi: Høj

Fra de høje klitter ved Henne Strand er der mod øst udsigt over klitlandskabet til de bagvedliggende plantager. Landskabet har en høj rekreativ og landskabe-
lig værdi. Den øverste del af de eksisterende vindmøller ved Sdr. Bork er synlige over bevoksningen.

Figur 12 - Visualisering - Mellemzone - Henne Strand. Visualisering 23 i miljøkonsekvensrapporten. 

Afstand til nærmeste nye vindmølle: 8,7 km. 
Anlæggets udbredelse: Lille, mindre en halvdelen af synsvinklen. 
Intensiteten af den visuelle påvirkning: Moderat. 
Vurdering af den visuelle påvirkning: Moderat

Størstedelen af rotoren er synlig over bevoksningen. Vindmøllerne står tydeligt i det bagvedliggende landskab uden for klit/kystlandskabet. Ved færdsel her 
er fokus primært orienteret mod havet og langs kysterne mod syd og nord. På den baggrund er det vurderet, at vindmøllerne ikke har en væsentlig visuel 
påvirkning på kystlandskabet.

Nye vindmøller ved 
Sønder Bork

Vindmøller ved Sønder 
Bork der nedtages
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Inden for planområdet står i dag 19 mindre vindmøller fordelt på tre 

rækker og med en totalhøjde på 69 meter. De 19 vindmøller vil bli-

ve nedtaget i forbindelse med realisering af projektet. 

Vurdering

Vindmøllerne opleves i samspil med eksisterende vindmøller, med 

gittermast øst for projektområdet, men samspillet er ubetænkeligt.

Vindmøllerne opleves i samspil med vindmøllerne ved Holmen fra 

højtliggende områder i syd og fra det flade åbne landskab lige nord 

for vindmøllerne ved Holmen. Oplevelsen af vindmøller øges, men 

samspillet er ikke uheldigt. Få steder opleves de fem testvindmøl-

ler sammen med vindmøllerne ved Lønborg Hede, men det har in-

gen visuel betydning for oplevelsen af landskabet.

Sammenspillet med andre vindmøller i landskabet vurderes at få 

en meget lille påvirkning på landskabet.

Opstillingsmønster

De fem nye vindmøller opstilles på en ret linje. Afstanden mellem 

møllerne er ca. 435 meter mellem de østligste og ca. 450 meter 

mellem de vestligste. Målemasterne opstilles på en linje parallelt 

med vindmøllerne.

Vurdering

Det vurderes at de nye store vindmøller visuelt fylder mindre i syns-

feltet end de eksisterende 19 mindre vindmøller. Anlægget vil visu-

elt blive oplevet mere enkelt end det eksisterende anlæg, men og-

så mere markant da møllerne er væsentligt større. Forskellen i af-

standene mellem møllerne vil ikke bemærkes.

Vindmøllernes udseende

Da planlægningen omhandler testvindmøller er vindmøllernes de-

sign ikke fastlagt, men de fem testmøller vil overordnet set være ens 

af udseende. I forbindelse med test af vindmøllerne er det muligt, at 

vindmøllerne kan få installeret forskellige komponenter og udstyr.

Sønder Bork Mærskenge

Nørre Nebel

Nyminde Plantage

Blåbjerg Plantage

Falen

Bork Havn

Houstrup

Lønnestak

Hovstrup

Sønder Bork

Nørre Bork

Obling

Nørre Nebel

Nymindegab

Hemmet

Hemmet Strand

Sønder Vium

Vejrup

Lunde

Lydum

Lydum Å

Skaven Strand

Tarm

Holmen

Lønborg Hede

Eksisterende  vindmølle der nedtages i 
forbindelse  med projektet

Afstandszonens grænse

Projektområde

Højspændingsledninger

Eksisterende husstandsvindmølle

Eksisterende vindmølle - op til 80 
metertotalhøjde

Eksisterende  vindmølle - 120-150 meter 
totalhøjde

Kommunegrænse

H
o

lm
sl
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d

 K
lit Tipperne

Værnenge

Ringkøbing Fjord

Kort 6 - Eksisterende forhold

13 km

6 km
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Værdifulde kulturmiljøer

Planlagt vindmølle med 
nr. ved Sdr. Bork

Kirke og kirkebyggelinje

Kirkeomgivelser og kirkezoner  1

Kulturhistorisk bevaringsværdi Målemast
 M1

Det kan være enkelte eller flere af vindmøllerne, der vil blive udsty-

ret med testudstyr, og dermed ikke nødvendigvis alle fem. De enkel-

te vindmøllers udseende kan derfor have mindre visuelle afvigelser. 

Vurdering

Det er muligt at udstyr eller komponenter kan observeres fra helt 

nært hold, men overordnet set vil vindmøllerne fremstå med et 

ensartet udtryk. 

Lysafmærkning

På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning. Lysmarkeringen 

er mellem intensiv hvidt blinkende lys med en intensitet på 20.000 

candela i dagtimerne. I nattimerne vil belysningen være rødt blin-

kende med en intensitet på 2.000 candela.

Vurdering

I dagtimerne vil synligheden af det blinkende hvide lys afhænge af 

vejrforholdene som lys, sigtbarhed osv., men det vil ofte være synligt 

og fremhæve oplevelsen af anlægget, specielt inden for nærzonen.

Om natten vil lysene være synlige fra størstedelen af nærzonen. 

Belysningen vil opleves i et landskab der ikke i forvejen er præget 

af rødt lys i de højder. 

Det røde lys er mindre synligt og vil ofte blive oplevet sammen med 

øvrige lys i landskabet. Det er vurderet, at det fra større afstande vil 

påvirke det mørke landskab i mindre grad.

Kulturmiljøer

I Ringkøbing-Skjern kommuneplan 2021-2033 er der udpeget flere 

kulturmiljøer indenfor vindmøllernes nærzone. Planområdet er pla-

ceret indenfor kulturmiljø nr. 6 som beskrives således: 

Marsklandskab, bebygget i jernalderen og genbebygget i nyere tid. 

Store og lange kanalanlæg, der nu er udjævnede, har tjent som af-

løb for Aner å. Sporene af kanalerne ses stadig i landskabet. 

Kort 7 - Kulturmiljøer og kirker

5

7
6

9

10

8

6 km
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Kort 7 - Kulturmiljøer og kirker

Figur 14 - Visualisering - Nærzone - Anerbjergvej - Sønder Bork Marskenge. 1,9 
kilometer fra nærmeste nye vindmølle. Fotopunkt 10 i miljøkonsekvensrap-

porten. 
Alle vindmøller er næsten fuldt synlige. Vindmøller overskrider skalaforhold-
ene for de øvrige elementer i landskabet, men kan indpasses i landskabets 
samlede overordnede skalaforhold og struktur. Oplevelsen af landskabet er 
forandret på grund af vindmøllerne. Det er dog vurderet, at den over-
ordnede karakter og Sønder Bork Marskenges særkende ikke bliver påvirket 
i en sådan grad at den forandres væsentligt eller spoleres.

Figur 13 - Eksisterende forhold - Nærzone - Anerbjergvej - Sønder Bork Mar-

skenge. Fotopunkt 10 i miljøkonsekvensrapporten. 
Sønder Bork Marskenge er åbent med store marker, der indimellem er delt 
af få levende hegn, der for en stor del består af nåletræer. De lange lige 
kanaler gennemskærer området og der er vidtstrakt udsigt. De eksisterende 
vindmøller opleves i landskabet.

Figur 15 - Eksisterende forhold - Mellemzone - Tippervej ved sommerhusom-

råde. Fotopunkt 25 i miljøkonsekvensrapporten. 
En del af den sydligste del af Tipperne afgræsses af dyr. Her er fladt og åbent 
og vidtstrakt udsigt over Tipperne, fjorden og fjordkysten på den anden side.

Figur 16 - Visualisering - Mellemzone - Tippervej ved sommerhusområde. 5,2 
kilometer fra nærmeste nye vindmølle. Fotopunkt 25 i miljøkonsekvensrap-

porten. 
Størstedelen af rotoren er synlig over bevoksningen inde i landet. Selv på 
denne afstand opleves møllerne markante i det flade landskab. På grund af 
afstanden vil vindmøllerne dog være midre fremtrædende. Landskabet i og 
omkring Tipperne kan stadig opleves på trods af vindmøllernes synlighed 
og det er vurderet at vindmøllerne ikke påvirker landskabskarakteren i 
området i væsentlig grad.

Herudover er der følgende kulturmiljøer indenfor vindmøllernes 

nærzone: 

• 5. Storslået fladt landskab, opstået som følge af sandflugt 

og stormfloder. Sandflugtsdiger. græsnings- og jagtområde. 

Jagthytterne på værnet. Fugleobservatoriet på Tipperne. Sær-

præget miljø.

• 7. Vesterlund, Kragelund, Lønne og Lønnestak. Samlede bebyg-

gelser orienteret mod Lønne Bæk og klitlandskabet langs Ve-

sterhavsvej og Vesterlundsvej samt nærheden til havet.

• 8. Sønder Bork - Landsby, der oprindelig var en rækkeby, men 

i dag er en by ved landevejen mellem Tarm og Nr. Nebel.

• 9. Nymindegablejren

• 10. Nymindegab - anvendelsen af Nymindestrømmen.

Kommuneplan 2021-2033 for Ringkøbing-Skjern Kommune har føl-

gende retningslinje for værdifulde kulturmiljøer

• Ved planlægning skal de kulturhistoriske interesser tillægges 

særlig opmærksomhed. Der skal foretages en vurdering af, 

hvordan planlægningen for området skal tilrettelægges, så der 

ikke sker en forringelse af oplevelsen, kvaliteten og forstå-
elsen af kulturmiljøet, og der skal vises særlige hensyn over 

for bevaringsværdier og bevaringsværdige sammenhænge.

• Ved opførelse af bygninger, tekniske anlæg med videre, der 
vil fremstå i synlig kontakt med de udpegede kulturmiljøer, 
skal der vises særlige hensyn overfor disse områders karak-
teristika, egenart, autenticitet og oplevelsesværdi.

• Det skal så vidt muligt undgås at inddrage areal til formål, 
der kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier. Det 

skal tilstræbes, at eventuelle nye anlæg og bebyggelser bli-

ver udformet og placeret, så der vises særlige hensyn over 

for de bestående bevaringsværdier og sammenhænge, og 
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Figur 18 - Visualisering - Nærzone - Kirkegåg mmm  rden ved Sønder Bork 
Kirke. Punkt 14 i miljøkonsekvensrapporten.
En del af vindmøllernes rotor kan skimtes mellem træer, specielt ved 
bevægelse. I sommerhalvåret vil synlighden være begrænset, også ved 
bevægelse. Der er ingen landskabelig udsigt fra kirkegården der bliver på-
virket og på den baggrund er det vurderet, at der ikke er en væsentlig visuel 
påvirkning fra kirke og kirkegård.

Figur 17 - Eksisterende forhold - Nærzone - Kirkegården ved Sønder Bork 
Kirke. Punkt 14 i miljøkonsekvensrapporten.
Kirkegården omkring Sønder Bork Kirke er mod syd omkranset af høje 
træer samt et levende hegn mod marken syd for. Selv om vinteren skærmer 
bevoksningen for udsyn over landskabet og i sommerhalvåret vil der være 
helt tillukket.

Figur 20 - Visualisering- Nærzone - Tarmvej nord for Sønder Bork. 2,1 kilom-
eter fra nærmeste nye vindmølle. Punkt 13 i miljøkonsekvensrapporten. 
Størstedelen af rotoren er synlig på alle fem vindmøller. Vindmøllerne er 
markante til dominerende og oplevelsen af by og kirke forandres. De mindre 
vindmøller der nedtages skaber bevægelse over bevoksningen. De nye 
møller er langt større og fylder mere vertikalt, men opleves til gengæld mere 
enkle og rolige i landskabet. Det er vurderet at vindmøllerne overskygger 
oplevelsen af kirken til en vis grad, men at det ikke har en væsentlig betydn-
ing for oplevelsen af kirken i landskabet.

Figur 19 - Eksisterende forhold - Nærzone - Tarmvej nord for Sønder Bork. 
Punkt 13 i miljøkonsekvensrapporten.
Landskabet er udpræget landbrugslandskab der består af marker inddelt 
af levende hegn. Terrænet er fladt og derfor opleves kun det nærmeste 
landskab indtil næste bevoksning.
Bag bevoksningen opleves tagene i Sønder Bork og Sønder Bork Kirke på 
en kort strækning. Fra størsteden af Tarmvej nord for Sdr. Bork er der bev-
oksninger eller boliger langs vejen der skærmer for indsyn til by og kirke. De 
eksisterende vindmøller ved Sdr. Bork er delvist synlige over bevoksniingen.

at der ikke sker en forringelse af oplevelsen, kvaliteten el-
ler forståelsen af de bærende kulturhistoriske værdier. 

Vurdering

Områdets struktur, der på grund af dræningen af marsklandet er 

inddelt af kanaler og diger vil fortsat fremtræde tydeligt ved færd-

sel rundt i området. Vindmøller og målemaster, der fylder meget 

vertikalt, forhindrer ikke oplevelsen af områdets værdifulde kultur-

betingede fortælling.  Det vurderes, at strukturen og fortællingen 

i landskabet derfor ikke brydes af de store tekniske elementer, da 

landskabets opbygning bibeholdes og forståelsen af kulturmiljø-

et fortsat kan opleves. Kanaler og spor efter kanaler berøres ikke.

Det vurderes, at planlægningen af fem store vindmøller samt måle-

master kan gennemføres uden at forringe oplevelsen og forståelsen 

af de bærende kulturhistoriske elementer i området i væsentlig grad. 

Kirker

Der er fem kirker indenfor vindmøllernes nærzone. 

• Sønder Bork Kirke - Ca. 1,5 kilometer nordøst for planområdet.

• Nørre Bork Kirke - Ca. 4,5 kilometer nord for planområdet. 

• Lønne Kirke - Ca. 2,5 kilometer syd for planområdet. 

• Nørre Nebel Kirke - Ca. 3 kilometer syd for planområdet. 

• Lydum Kirke - Ca. 5 kilometer øst for planområdet. 

I miljøvurderingsprocessen har RIngkøbing-Skjern Kommune haft 

en dialog med Ribe Stift omkring den visuelle påvirkning af Sønder 

Bork Kirke. I den forbindelse har Ribe Stift inddraget Den Kgl. Byg-

ningsinspektør, og der er foretaget en fælles besigtigelse af land-

skabet omkring kirken. På baggrund af visualiseringer har dialo-

gen med Ribe Stift resulteret i, at mølle 4 og 5 er flyttet, for at op-

nå større afstand mellem møllerne og kirken fra de vejstrækninger 

hvor der et samspil.

Sønder Bork Kirke
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Figur 24 - Visualisering - Nærzone - Lønne Kirke. Fotopunkt nr. 12 i miljøkon-
sekvensrapporten. 
Fire vindmøller er delvist synlige over bygninger og bevoksning, mens 
den femte er skjult bag bygningen til venstre i billedet. Vindmøllerne og mas-
terne vil være mere eller mindre synlige fra den østlige del af kirkegården. 
Der vil formentlig ikke være områder hvor vindmøllerne er mere synlige 
end på visualieringen. Der sker i forvejen meget lige uden for kirkegårds-
muren og vindmøllernes bevægelse vil ikke forandre oplevelsen af udsigten 
væsentligt.

Figur 23 - Eksisterende forhold - Nærzone - Lønne Kirke. Fotopunkt nr. 12 i 
miljøkonsekvensrapporten. 
Kirken og kirkegården ligger lidt højere end det omkringliggende landskab, 
men på grund af bygninger og bevoksning er der begrænset udsigt over 
landskabet.

Lønne Kirke

Figur 22 - Visualisering - Nærzone - Nørre Bork Kirke. Fotopunkt nr. 12 i 
miljøkonsekvensrapporten. 
En enkelt vindmølle og målemast er delvist synlige. Dele af de fire øvrige vin-
dmøller kan være synlig gennem bevoksningen i vinterhalvåret. Vindmøller 
opleves ikke i en landskabelig værdifuld udsigt med værdi for kirkegårdens 
brugere, og det er derfor vurderet, at der ikke er en visuel påvirkning af 
udsigten fra kirkegården.

Figur 21 - Eksisterende forhold - Nærzone - Nørre Bork Kirke. Fotopunkt nr. 12 
i miljøkonsekvensrapporten. 
Fra parkeringspladsen ved indgangen til kirkegården er udsigt over land-
skabet begrænset af nabogården. Få af de eksisterende vindmøller ved Sdr. 
Bork er synlige.

Nørre Bork Kirke
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Vurderingen af planlægningens påvirkning på kirkerne er lavet ud fra 

visualiseringer, som viser sammenspillet mellem kirkerne og de nye 

vindmøller, samt udsyn fra kirkegårdene.

Vurdering

Sønder Bork Kirke opleves ikke som et markant kulturelement i land-

skabet, men er dog punktvis synlig fra det omkringliggende nær-

område hvor den kan opleves i samspil med vindmøllerne og må-

lemasterne. Vindmøllerne er dominerende i forhold til kirken på en 

meget kort strækning af Tarmvej og fra korte strækninger på Ob-

lingvej opleves kirke og vindmøller sammen i landskabet. På bag-

grund af en vurdering af, at kirken generelt ikke opleves som et mar-

kant element i landskabet og de meget få samspil mellem kirke og 

Tabel 2.3 Påvirkningsgrader til vurdering af visuel påvirkning

Ingen påvirkning Ingen påvirkning i forhold til status quo

Ubetydelig påvirkning

Vindmøllerne kan være punktvis og delvist synlige, men landskabsoplevelsen påvrikes ikke.

Vindmøllerne opleves sjældent i samspil med et særligt landskabselement og samspillet betyder intet 
for oplevelsen af landskabselementet.

Mindre påvirkning

Vindmøllerne er synlige, men forandrer ikke landskabsoplevelsen. 

Vindmøllerne opleves i landskabet, men oplevelsen af landskabets overordnede karakterer forandres 
ikke.

Vindmøllerne opleves ofte i samspil med et særligt landskabselement  og samspillet betyder intet for 
oplevelsen af landskabselementet.

Moderat påvirkning 

Vindmøllerne er meget synlige og  landskabsoplevelsen forandres fra dele af landskabet. 

Vindmøllerne påvirker oplevelsen af landskabet, men oplevelsen af landskabets overordnede 
karakterer forandres ikke.

Vindmøllerne opleves i samspil med et særligt landskabselement og påvirker oplevelsen af dem i 
mindre grad.

Væsentlig påvirkning

Vindmøllerne er meget synlige og der er ofte en markant forandring af landskabsoplevelsen. 

Vindmøllerne påvirker oplevelsen af landskabets i så høj grad, at oplevelsen af landskabets 
overordnede karakterer forandres.

Vindmøllerne opleves ofte i samspil med et særligt landskabselement og påvirker oplevelsen af dem 
i høj grad.

vindmøller, er det vurderet, at projektet har en mindre påvirkning 

på oplevelsen af kirken som kulturelement i landskabet.  Ingen væ-

sentlig påvirkning af oplevelsen af udsigten fra kirken.
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Tabel 2.4 Samlet vurdering 

Landskab og kulturarv Påvirkning
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V
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 p
åvirkn
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g

Klit/kystlandskaber, herunder 

bevaringsværdigt landskab

Fjordkystlandskabet, herun-

der bevaringsværdigt land-

skab

Landbrugslandskaber

Landbrugslandskaber - Sdr. 
Bork Mærskenge, herunder 

bevaringsværdigt landskab

Dallandskaber, herunder beva-

ringsværdigt landskab

Overgangslandskaber, herun-

der bevaringsværdigt land-

skab

Sammenspil mellem andre 

vindmøller

Opstillingsmønster

Vindmøllernes udseende

Lysafmærkning

Kulturmiljø

Kirker

Nørre Bork Kirke opleves ikke som et markant kulturelement i land-

skabet. Afstanden mellem kirke og vindmøller er 4,5 og de to ele-

menter vil tydeligt opleves placeret adskilt i landskabet. Der vil være 

et begrænset samspil fra et mindre område nord for kirken. Ingen 

væsentlig påvirkning af oplevelsen af udsigten fra kirken. 

Lønne Kirke opleves ikke som et markant kulturelement i landska-

bet og er ikke synlig fra de dele af landskabet, hvor den vil kunne 

opleves i samspil med vindmøllerne . Vindmøllerne er delvist synlige 

fra dele af kirkegården, men det påvirker ikke oplevelsen af udsy-

net fra kirkegården. 

Nørre Nebel Kirke er ikke synlig fra den del af landskabet, hvorfra 

den vil kunne opleves i samspil med vindmøllerne. Fra kirke og kir-

kegård er  der helt skærmet for udsigt over landskabet og høje ele-

menter vil ikke være synlige herfra. 

Lydum Kirke er ikke synlig fra den del af landskabet, hvorfra den vil 

kunne opleves i samspil med vindmøllerne. Kirken ligger i den øst-

lige del af landsbyen, bygninger og bevoksning i haverne skærmer 

fuldstændig for udsyn over landskabet.

Påvirkningen af kirkerne i nærzonen vurderes at være ubetyde-

lig til mindre.

Samlet vurdering

Den visuelle påvirkning er vurderet på baggrund af flere faktorer. Ud fra 

de forskellige faktorer er den samlede vurdering af den visuelle påvirk-

ning foretaget og inddelt i følgende påvirkningsgrader: Uden påvirk-

ning, Ubetydelig påvirkning, Mindre påvirkning, Moderat påvirkning og 

Væsentlig påvirkning. Se definitioner af påvirkningsgrader i tabel 2.3. 

Biodiversitet

Vindmøller kan potentielt påvirke flora og fauna. Den største risiko er 

tab af fugle og flagermus ved kollision med møllevinger i bevægelse. 

Natura 2000

Vindmøllerne placeres ikke direkte i et Natura 2000 område og 

får dermed ikke direkte indflydelse på de naturtyper, dyr og plan-

ter der indgår i udpegningsgrundlaget. Enkelte af de fuglearter der 

er på udpegningsgrundlaget for det nærmeste Natura 2000 om-

råde vil dog sandsynligvis i perioder udnytte markerne i eller i nær-

heden af planområdet.

Habitatsområde 62

De nærmeste habitatområder er habitatområde 62 ved Falen Å 

som ligger ca. 800 meter fra planområdet og Anerå/Gødel Kanal 

som ligger ca. 1200 meter fra planområdet. 

Den nærmeste del af habitatområdet er udpeget som habitatty-

pen vandløb og med en række fisk på udpegningsgrundlaget. En 

påvirkning af disse er i driftsfasen ikke sandsynlig.
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Tabel 2.4 Samlet vurdering 

Biodiversitet Påvirkning
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Natura 2000

Bilag-IV arter

Beskyttede naturtyper

Lavbundsarealer

Beskyttede vandløb

der langs kanal og i sydspidsen af den sydgående “arm” af arealet. 

Ellers beskrives området som tilgroet med især tagrør og rørgræs 

og enkelte steder lyse-siv. Især langs marker forarmet naturindhold 

og her arter som f.eks. stor nælde. Planlægningen tillader ikke til-

standsændringer indenfor området med beskyttede natur, dog vil 

en enkelt vindmølle have vingeoverslag over arealet. 

Vurdering

Planlægningen vurderes ikke at have en påvirkning på § 3 beskyt-

tede natur. 

Lavbundsarealer

Hele planområdet er omfattet af lavbundsareal udlagt i Kommu-

neplan 2021-2033. Følgende retningslinje gør sig gældende for lav-

bundsarealer: 

• De udpegede lavbundsarealer, som er potentielt egnede til våd-

områder, friholdes fra bebyggelse, der vil kunne vanskeliggø-

re eller forhindre etablering af vådområder. Der kan ikke med-

deles landzonetilladelse til byggeri og anlæg med videre, som 

kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genska-

bes i disse lavbundsarealer. Byggeri og anlæg, der er nødven-

digt for jordbrugets drift, er ikke omfattet.

Der er ikke på nuværende tidspunkt projektforslag relateret til æn-

dring af den nuværende anvendelse af området. 

Opstiling af vindmøller med tilhørende adgangsveje vil ikke forhin-

dre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. Området er 

i dag udnyttet til 19 vindmøller, og de fem nye testvindmøller vil væ-

re en mindre påvirkning på lavbundsarealerne end de eksisterende 

19 vindmøller. Planlægningen giver mulighed for at adgangsvejene 

Odderen er konstateret ved ekskrementer og/eller spor på 6 over-

vågningsstationer inden for Natura 2000 området. Dette vurderes 

at være udtryk for at der findes en udbredt forekomst i området. 

Odderen vurderes næppe at blive påvirket af planlægningen, da 

planområdet allerede i mange år har været anvendt til vindmøller.

Fuglebeskyttelseområde 43

Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er fuglebeskyttelsesom-

råde nr. 43, godt 2 kilometer fra planområdet. Det ikke forventes at 

møllerne vil have en direkte påvirkning af Fuglebeskyttelsesområdet.

En del af rastefuglene på udpegningsgrundlaget vil dog sandsynlig-

vis i perioder udnytte markerne i eller i nærheden af planområdet. 

Dette gælder stort set alle marker i oplandet til Ringkøbing Fjord 

der til tider besøges af gæs og svaner.

Vurdering

Det vurderes ikke at planlægningen vil påvirke Natura 2000 områ-

derne. Der er i dag 19 mindre vindmøller i området som nedtages 

ved opstilling af de 5 nye testvindmøller. Det vurderes at påvirknin-

gen i forhold til alternativet vil være ingen eller en positiv påvirkning.  

Bilag IV-arter (Påvirkning af flagermus)

Bilag IV arter er særligt beskyttede arter, herunder alle typer af fla-

germus. 

Flagermus er som fugle potentielt i risiko for at kollidere med vind-

møller. På varme sommernætter og ved svage vinde tiltrækkes in-

sekter af og til af vindmøller på grund af varmeafgivelse og læef-

fekt fra disse, hvilket igen tiltrækker flagermus. 

Vurdering

Da alle vindmøllerne er placeret i åbent landbrugsland, langt fra eg-

nede ynglelokaliteter for flagermus, vurderes det at de kan opføres 

og igangsættes uden særlige restriktioner.

Andre ikke flyvende pattedyr, som hjorte, rovdyr, samt evt. birkemus 

vurderes ikke at blive påvirket af planlægningen. Dette skyldes pri-

mært at der ikke er primære naturområder i umiddelbar nærhed 

af møllerne og det faktum at området i mere end 20 år har været 

anvendt til vindmøllepark. Påvirkningsområdet af de nye møller vil 

være mindre end fra de eksisterende møller, bl.a. forventes færds-

len i forhold til service mv. at blive reduceret væsentligt pga. det 

mindre antal møller. 

I forhold til alternativet vurderes det at der ingen påvirkning vil væ-

re af bilag IV-arter. 

Beskyttede naturtyper

Der er ikke beskyttet naturtyper indenfor planområdet, dog er der 

syd for planområdet langs Anerå udpeget et § 3 beskyttet natur-

område. Det drejer sig om moseområdet mod syd. Området er en 

langstrakt mose domineret af rørskov. I den nordvestlige del er tag-

rørene tættest, og der findes den største andel af pilekrat. Den østli-

ge del er den mest kulturpåvirkede. Fra den kommunale besigtigel-

se fremgår det, at der er enkelte små rester af fattigkær, enkelte ste-

32 MILJØRAPPORT - FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 15 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 444 FOR TESTVINDMØLLER VED SØNDER BORK



til vindmøllerne kan hæves ved terrænregulering, hvis dræning af 

arealet ophører og området udnyttes til vådområde. Transforma-

torstationen indenfor planområdet vil blive placeret på en platform, 

hvor terrænet er hævet for at sikre at den ikke oversvømmes. Da 

transformatorstaionen er placeret i udkanten af udpegningen af lav-

bundsarealet vil dette ikke påvirke muligheden for at genskabe det 

naturlige vandstandsniveau i området. 

Vurdering 

Det vurderes at påvirkningen af lavbundsarealerne i området vil væ-

re lille. Planlægningen udlægger arealet til vindmøller, som arealet 

allerede i dag anvendes til, derfor vurderes det ikke at det vil være 

en væsentlig ændring af områdets anvendelse. 

Beskyttede vandløb

Omkring Falen Å, som løber igennem den nordligste del af planom-

rådet, er der udlagt en å-beskyttelseslinje. Beskyttelseslinjen omfat-

ter en 150 meters beskyttelseszone omkring vandløbet, hvor der ik-

ke må foretages tilplantninger og ændringer i terræn. Planlægnin-

gen for området muliggør ikke tilstandsændringer indenfor å-be-

skyttelseslinjen, en eksisterende vej til møllerpladserne krydser Fa-

len Å. Der vil ikke ske ændringer i denne vejforbindelse og derved 

ikke ske tilstandsændringer indenfor å-beskyttelseslinjen. 

Omkring Anerå er der også udlagt en å-beskyttelseslinje på 150 me-

ter. Denne beskyttelseslinje ligger indenfor planområdet, dog vil den 

ikke påvirkes af planlægningen, da det kun er vingeoverslaget der 

rammer arealet indenfor åbeskyttelseslinjen. 

Vurdering

Planlægningen muliggør ikke tilstandsændringer af de beskyttede 

vandløb indenfor planområdet. Det vurderes derfor at planlægnin-

gen ikke vil påvirke beskyttede vandløb. 

KUMULATIVE FORHOLD

Lokalplan  444 og kommuneplantillæg nr. 15 er vurderet i forhold 

til øvrig planlægning i området. Planlægningen strider ikke imod 

øvrig planlægning i området og der er ingen nuværende planlæg-

ning der vil medføre en kumulativ effekt . Der vil derfor ikke være 

væsentlige kumulative forhold ved planlægningen.

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

Det vurderes at der er behov for følgende afværgeforanstaltnin-

ger på planniveau. 

• Der stilles krav om at møllerne stoppes, når en beboelse har 

opnået 10 timer skyggekast om året. 

Der kan installeres et program i vindmøllerne der stopper møllerne 

så skyggekast ved nabobeboelser ikke overskrider 10 timer.

MANGLENDE OPLYSNINGER

Det vurderes, at det tekniske og vidensmæssige grundlag for mil-

jøvurderingen har været tilstrækkelig.

OVERVÅGNINGSPROGRAM

Det vurderes, at der ikke  er behov for overvågning af miljøparame-

tre på planniveau.
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