
From:                                 Per Mikkelsen
Sent:                                  Wed, 7 Apr 2021 18:17:35 +0200
To:                                      LBK-HjortmoseFællespostkasse
Subject:                             Solcellepark i Hjortmose-området

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing-Skjern Kommunen 
Hermed bemærkninger og forslag til det fremlagte oplæg til solcellepark i Hjortmose-
området DT_EDOC_CC_FIELD|DocHeader|Annonce til kommunens hjemmeside - indkaldelse af ideer 
og forslag (plandata.dk):
- Grænsen for området mod nord bør være Ølstrup Bæk med en bræmme på mindst 50 meter inkl. et 
beplantningsbælte på min. 10 meter langs områdets hegn.
- Området bør opdeles i 3 områder adskilt af 2 åbne gennemgange med en bredde på mindst 50 meter for 
fritlevende dyr inkl. beplantning langs områdernes hegn. Det ene bør følge Røgind Bæk/tilløbet til bækken 
sydvest-nordøst på tværs af de 2 møllerækker, og det andet kan etableres mellem lokalplanområde 365 og 
det planlagte område øst herfor.
- Der bør etableres mindst 10 meter bredde beplantningsbælter langs alle solcelleområdets hegn bestående 
af hjemmehørende arter af træer og buske, heraf fortrinsvis træarter som eg (gerne vintereg), birk og 
skovfyr (ikke så skyggegivende) og bærbærende buske som tjørn, hyld, alm. røn, tørst, æblerose og 
kristtorn. Der bør plantes mindst 2 rækker med stedsegrønne arter, en med skovfyr og en med kristtorn. 
Alternativt hertil kan plantes vedbend ved hegnene, som kan vokse op og dække i vinterhalvåret.
- Det foreslås, at der udarbejdes en naturplan for det samlede område, som i sammenhæng med 
beplantningsbælterne fastlægger omfattende såning af hjemmehørende blomsterplanter imellem 
solcelleanlæggende og pleje af disse arealer uden brug bekæmpelsesmidler.
- Det foreslås, at 1-2 af indhegningerne opføres med gennemgange for mindre pattedyr som hare, og at 1-2 
af indhegningerne opføres uden sådanne gennemgange af hensyn til jordrugende fugle som agerhøns.
- Det forudsættes, at beskyttelsen i.h.t. naturbeskyttelsesloven respekteres.
M.v.h.
Per Mikkelsen
DN Ringkøbing-Skjern

Virusfri. www.avg.com

https://dokument.plandata.dk/85_10697346_1617187312802.pdf
https://dokument.plandata.dk/85_10697346_1617187312802.pdf
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail


From:                              
Sent:                                  Thu, 8 Apr 2021 12:37:00 +0200 (CEST)
To:                                      LBK-HjortmoseFællespostkasse
Subject:                             Solcelleanlæg.

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej Morten.
Ang. solcelleanlæg i Hjortmosen :
Det er et meget stort anlæg der skal laves, men det er skærmet godt inde og svært at se udefra.
Mit spørgsmål er om der er mulighed for at komme med i projektet da min nabo og jeg har 2 små 
parceller ca 2 ha, grænsende op til det projekterede anlæg.
Jeg har kontaktet Greengo energy a/s med samme spørgsmål men aldrig hørt fra dem, men det 
ville vel være det bedste at få samlet så mange solceller som muligt der hvor det generer mindst 
visuelt og det er Hjortmosen perfekt til, det er i som kommune vel også interesseret i da man 
hører om stor modstand i områder hvor der også planlægges solceller, men hvor de skæmmer 
naturen og beboelser.
Jeg er meget interesseret i at min jord indgår i planerne (martr. 47e-den sydlige del No)  og 
sikkert også min nabo da begge jordstykker bare ligger hen i brak.
Hører gerne fra jer/dig.



From:                                 Bjarne Gregersen
Sent:                                  Sat, 10 Apr 2021 16:20:36 +0200
To:                                      LBK-HjortmoseFællespostkasse
Subject:                             Høringssvar Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af solcelleanlæg ved Nørhede- 
Hjortmose og til indholdet af miljørapport (VVM), Kommune: Ringkøbing-Skjern, Planid: 10697346 BRMV sag nr 
14.12.00-P16-32-21
Attachments:                   Høringssvar BRMV sag nr 14.12.00-P16-32-21.pdf, Signaturbevis.txt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen

Bjarne Gregersen
Beredskabsinspektør 
 

 
H. P. Hansens Vej 112B 
7400 Herning 
 
Tlf.:                96 28 11 12  
Direkte  tlf.:    96 28 11 02 / 22 64 09 95 
Mail:               post@brmv.dk 
Direkte mail:   bg@brmv.dk  
EAN:              5798005520139 
CVR. NR.:      37207969 

 

mailto:post@brmv.dk
mailto:bg@brmv.dk


 

 

 

 
Høringssvar - Indkaldelse af ideer og forslag til 
planlægning af solcelleanlæg ved Nørhede- 
Hjortmose og til indholdet af miljørapport (VVM) 
BRMV sag nr 14.12.00-P16-32-21 
 

 

Dato: 10. april 2021 

Sagsbehandler: Bjarne Gregersen 

 
 
 

Pkt. Bemærkning 

 

1 Områdets ændrede/nye anvendelse – 
generelt 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

2 Forhold vedrørende muligt byggeri i om-
rådet 
(højder, brandbelastning, adgangsfor-
hold, andet) 
 

Ingen bemærkninger 

3 Vandforsyning til brandslukning 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

4 Beredskabets øvrige indsatsmæssige 
forhold 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

5 Andet 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

 
 



 

 

 

 
Høringssvar - Indkaldelse af ideer og forslag til 
planlægning af solcelleanlæg ved Nørhede- 
Hjortmose og til indholdet af miljørapport (VVM) 
BRMV sag nr 14.12.00-P16-32-21 
 

 

Dato: 10. april 2021 

Sagsbehandler: Bjarne Gregersen 

 
 
 

Pkt. Bemærkning 

 

1 Områdets ændrede/nye anvendelse – 
generelt 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

2 Forhold vedrørende muligt byggeri i om-
rådet 
(højder, brandbelastning, adgangsfor-
hold, andet) 
 

Ingen bemærkninger 

3 Vandforsyning til brandslukning 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

4 Beredskabets øvrige indsatsmæssige 
forhold 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

5 Andet 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

 
 



From:                               
Sent:                                  Wed, 21 Apr 2021 12:02:45 +0200
To:                                      LBK-HjortmoseFællespostkasse
Subject:                             ideer og forslag til solpark Nørhede-Hjortmose

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej

Kunne man udføre beplantning om anlægget så naturlignende som muligt, så det ligner et naturligt skovbryn.
Stor andel af hjemmehørende arter af nåletræer, skovfyr og ene med iblanding af løvtræer og buske plantet hulter til bulter og 
ikke for tæt men i en bred zone.
Synes der er nok af træer der står på række og andre lige linjer, det måtte gerne blive brudt lidt op.
Beplantningszonen kunne også variere i bredden. Man kunne jo faktisk starte med at plante zonen som det første.

Med venlig hilsen

Stampevej 2 No

https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267


From:                                
Sent:                                  Wed, 21 Apr 2021 12:14:56 +0200
To:                                      LBK-HjortmoseFællespostkasse
Subject:                             ideer og forslag til solpark Nørhede-Hjortmosevej

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej

Lige en ting til: istedet for græs kunne man overveje at lade være med at så noget, således det er områdets naturlige frøbank der 
bestemmer.

Med venlig hilsen

Stampevej 2 No

https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267


From:                              
Sent:                                  Tue, 27 Apr 2021 15:25:53 +0200
To:                                      LBK-HjortmoseFællespostkasse
Subject:                             ideer og forslag til solpark Nørhede-Hjortmosevej

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Ønsker at tilkørselsveje i byggefasen og ved senere service nyanlægges væk fra eksisterende beboelser i området.
Ligeledes kunne man kigge på jordfordeling i samme omgang for at mindske landbrugets kørselsafstande og mindske generne 
ved samme.

Stampevej 2 No

https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267


From:                                 Ribe Stift
Sent:                                  Thu, 29 Apr 2021 13:04:54 +0200
To:                                      LBK-HjortmoseFællespostkasse
Cc:                                      Ringkøbing Provsti;No Sogns Menighedsråd (8753)
Subject:                             Til Ringkøbing-Skjern Kommune, vedr. planlægning af solcelleanlæg ved Nørhede-
Hjortmose (STPR F2: 1375821)
Attachments:                   Signaturbevis.txt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Ribe Stift har ingen bemærkninger til kommunens indkaldelse af ideer og forslag til planlægning af 
solcelleanlæg ved Nørhede-Hjortmose og til indholdet af miljørapport (VVM).
 
 
 



From:                             
Sent:                                  Mon, 3 May 2021 11:04:44 +0000
To:                                      LBK-HjortmoseFællespostkasse
Subject:                             Kørsel

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Efter telefonisk samtale med Morten Lund Nielsen dd., sender vi her skriftligt vores store bekymring ang. 
den tunge og massive trafik, som uundgåeligt vil være i forbindelse med opførsel af stor solcellepark. 
Vi bor HJORTMOSEVEJ 3, og ønsker IKKE at tunge lastbiler mm skal køre forbi vores gård mens 
opsætningen foregår. Vi har hunde, kat, børnebørn og snart et par plejebørn, som skal kunne bevæge sig 
frit, unden fare for at blive kørt ned at massiv trafik af store køretøjer. Derud over bliver grusvejen ødelagt 
af de mange og tunge køretøjer og i sommertiden vil vi nærmest være indhyllet i en støvsky fra vejen. 
Håber I vil overveje at benytte de andre veje i stedet for. 
Mvh 

Hent Outlook til iOS

https://aka.ms/o0ukef


From:                                 Jens Erik Pedersen
Sent:                                  Tue, 4 May 2021 10:15:09 +0200
To:                                      LBK-HjortmoseFællespostkasse
Subject:                             Sagsnr.: 58670 ?Ideer og forslag til solcelleanlæg ved Nørhede Hjortmose?.
Attachments:                   No Sogneforening - Ølstrup Udviklingsforening - Solcelleparker i Nørhede Hjortmose og 
Lyngsmose.PDF, Signaturbevis.txt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing Skjern kommune 
 
Vedr. 
 
”Ideer og forslag til solcelleanlæg ved Nørhede Hjortmose” 
 
Se vedhæftede. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jens Erik Pedersen 
Advokat (H) 
 
Advokatanpartsselskabet Thorninger 
Herningvej 1│6950 Ringkøbing│CVR-nr. 28 70 96 09 
Telefon 97 32 38 11 │Direkte 96 59 47 01 
jep@thorninger.dk │ www.thorninger.dk  
   

 
 
Denne e-mail fra Advokatfirmaet Thorninger kan indeholde fortrolige og/eller personlige informationer. 
E-mailen er alene bestemt for ovenfor nævnte modtager(e). 
Hvis De ved en fejltagelse modtager denne e-mail, bedes De venligst straks underrette os herom samt slette mailen.
Enhver afsløring/videregivelse af oplysninger fra denne e-mail er ikke tilladt. 

Vores forretningsbetingelser, der indeholder vilkår om begrænsning af ansvar, samt oplysning om behandlingen af personoplysninger, kan findes via 

www.thorninger.dk 

 

mailto:jep@thorninger.dk
http://www.thorninger.dk/
http://www.thorninger.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendes pr. mail hjortmose@rksk.dk  

 

 

 

På vegne af No Sogneforening og Ølstrup Udviklingsforening, der repræsenterer No og Ølstrup 

sogne i forbindelse med kompensationsforhandlingerne med projektudvikler, GreenGo Energy 

A/S, skal jeg fremkomme med følgende bemærkninger til solcelleprojekterne ved Nørhede – 

Hjortmose og Lyngsmose. 

 

Det bemærkes, at der er efter forhandlinger med GreenGo Energy A/S er opnået enighed om en 

årlig kompensation pr. ha fra solcelleparkerne i det omfang de etableres og i solcelleparkernes 

levetid til fordeling 50/50 til No Sogneforening og Ølstrup Udviklingsforening. Denne aftale 

forventes formaliseret og underskrevet indenfor den kommende uge. 

 

GreenGo Energy A/S´s tilsagn om tilskud til No Sogneforening og Ølstrup Udviklingsforening er 

begrænset af det beløb, som solcelleparkerne lovgivningsmæssigt er forpligtet til at betale til 

”Grøn pulje”. 

 

”Grøn pulje” midlerne vil som bekendt i Ringkøbing – Skjern kommune blive fordelt af ”Indstil-

lingsudvalget” efter ansøgning fra lokalsamfundene efter følgende principper angivet af kom-

munen: 

 

”Kommunen har besluttet, at ansøgningsberettigede til Grøn pulje fortrinsvis er foreninger og selvejende 
institutioner, som er beliggende i nærheden af vedvarende energianlæg, men at enkeltpersoner også kan 
søge til almennyttige formål. 
 
Midlerne i Grøn pulje kan man som hovedregel kun anvende inden for en radius på 4,5 km fra det vedva-
rende energianlæg, som midlerne stammer fra. Det samme princip var gældende for den tidligere grøn 
ordning. 
 
I prioriteringen af ansøgningerne kan der tages særligt hensyn til de allernærmeste naboer til det vedva-
rende energianlæg. Der kan endvidere tages særligt hensyn til, at projektet er til gavn for en bred mål-
gruppe.” 

 
 Ideer og forslag til solcelleanlæg ved Nørhede Hjortmose”. 

Ringkøbing-Skjern Kommune 
Ved Fjorden 6 
6950  Ringkøbing 
 

Advokatanpartsselskabet Thorninger 

 
Herningvej 1  •  DK-6950 Ringkøbing  •  Tlf. 97 32 38 11  •  www.thorninger.dk  •  advokat@thorninger.dk 

CVR-nr. 28 70 96 09  •  Vestjysk Bank: Konto nr. 7650 1099873  •  Afdelingskontor Hvide Sande 
Jens E. Pedersen, advokat (H), beneficeret advokat, autoriseret bobestyrer  •  Lene Norup Møller, advokat 

 

Dato:  Advokatsekretær:    
04. maj 2021  Irma Andersen  
  ia@thorninger.dk 

Direkte 9659 4704 
J.nr. 15-58670 

mailto:hjortmose@rksk.dk


- 2 - 

 

 

Det præciseres, at det er No Sogneforening og Ølstrup Udviklingsforenings opfattelse, at ”Grøn 
pulje” midlerne skal fordeles til de nærmeste naboer til solcelleparkerne, der vil få den største 
gene og påvirkning af solcelleparkerne. 
 
Henset hertil og henset til, at den årlige kompensation pr. ha til No Sogneforening og Ølstrup 
Udviklingsforening vil blive reduceret i det omfang midlerne fra solcelleparkerne jf. ovenfor 
lovgivningsmæssigt allokeres til ”Grøn pulje” midlerne, da forudsætter No Sogneforening og 
Ølstrup Udviklingsforening at ”Indstillingsudvalget” vil prioritere at fordele ”Grøn pulje” mid-
lerne til ansøgninger fra No Sogneforening og Ølstrup Udviklingsforening ud fra at No og Øl-
strup sogne vil få størst gene og påvirkning af solcelleparkerne. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Jens Erik Pedersen 
Advokat 
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