
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilag 3: Kulturmiljø – Ørnhøjbanens tracé  

Den nordlige del af projektområdet gennemskæres af et nedlagt jernbane tracé 

(Ørnhøjbanen). Traceet er udpeget i kommuneplanen som et værdifuldt kulturmiljø og 

bevaringsværdigt Landskab. 

Kommuneplanens retningslinjer for værdifuldt kulturmiljø: 

 "Ved planlægning (...) skal de kulturhistoriske interesser, herunder værdifulde 

kulturmiljøer (...), 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 forståelsen af kulturmiljøerne og kulturarvsarealerne, og 

der skal vises særlige hensyn over for bevaringsværdige sammenhænge og bygninger." 

Kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdigt landskab: 

 "I bevaringsværdige landskaber skal hensynet til landskabet vægtes højt" 

 "De bevaringsværdige landskaber skal så vidt muligt friholdes for ny spredt bebyggelse, 

større tekniske anlæg, byudvikling, anlægsarbejder og større beplantninger, der 

forringer landskabets bevaringsværdige karakter og oplevelsesværdier." 

I miljørapporten er der redegjort for kulturmiljøet og hvordan solcelleanlægget vil påvirke det 

værdifulde kulturmiljø samt det bevaringsværdige landskab.  

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget og miljørapport har administration anmodet 

om en udtalelse fra Ringkøbing-Skjern Museum. 

Museet skriver følgende i deres udtalelse: 

"Med opsætning af solcelleanlæg vil kulturmiljøet ikke umiddelbart være synligt i landskabet, 

men traceet bliver ikke fjernet, og det er Ringkøbing-Skjern Museums holdning, at etablering 

af solcelleanlægget godt kan gennemføres uden at ødelægge kultursporet. Vi opfordrer til, at 

der ved nedgravning af bærende elementer i solcelleanlægget i videst muligt henseende tages 

hensyn til bevarelse af traceet." 

I miljørapporten vurderes dog, at ved at etablere et solcelleanlæg på tværs af kulturmiljøet vil 

det skabe en barriere i anlæggets levetid, hvor det ikke vil være muligt at færdes langs 

kultursporet. Dette kan medføre en forringelse af oplevelsen, kvaliteten eller forståelsen af de 

bærende kulturhistoriske værdier. Planforslaget er udarbejdet, så der gives mulighed for, at 

etablere solcelleanlæg inden for det udpegede kulturmiljø. Dog skal traceet med de to hjulspor 

friholdes for bebyggelse i form af fundamenter til solcelleanlægget. 

 


