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FORORD
Just Wind DK har på vegne af et lokalt vindmøl-
lelaug, herunder ejeren af Ågård Gods, ansøgt 
om opstilling af to 3,0-3,3 MW-møller eller alter-
nativt tre 2,0 MW-møller ved Ågård Gods vest for 
Bakkendrup i området nord for Gørlev. 

For at projektet kan gennemføres, skal Kalund-
borg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg, 
og der skal fremlægges en vurdering af projek-
tets virkninger på miljøet i form af en miljørap-
port. 

Denne miljørapport indeholder både VVM-rede-
gørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) og 
miljøvurdering af planlægningen for vindmølle-
projektet ved Ågård Gods.

Kalundborg Kommune vil sideløbende udsende 
et forslag til lokalplan for vindmølleområdet.
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IKKE-TEKNISK RESUMÉ
Dette afsnit er et resumé af den samlede miljø-
rapport, som indeholder VVM-redegørelse (Vur-
dering af Virkninger på Miljøet) for vindmøllepro-
jektet og Miljøvurdering af de udarbejdede forslag 
til kommuneplantillæg og lokalplan, som skal 
muliggøre opstillingen af vindmøller ved Ågård 
Gods nord for Gørlev.

Projektforslag
Hovedforslag
Beskrivelser og vurderinger tager udgangspunkt 
i et hovedforslag bestående af to 3,3 MW Vestas 
vindmøller med en samlet totalhøjde på ca. 142 
meter fra terræn til vingespids i topposition. Møl-
lernes navhøjde er ca. 86 meter over terræn, 
idet møllerne, der har en tårnhøjde på 84 meter, 
placeres på sokler, der er hævet ca. 2 meter over 
terræn, og rotorens diameter er på 112 meter.

Alternativ
Som alternativ redegøres der for et projekt be-
stående af tre 2,0 MW Vestas vindmøller med en 
samlet totalhøjde på ca. 125 meter fra terræn til 
vingespids i topposition. Møllernes navhøjde er 
ca. 80 meter over terræn, og rotorens diameter er 
på 90 meter.  

0-alternativ
Herudover redegøres der for et såkaldt 0-alter-
nativ, som beskriver konsekvenserne af ikke at 
gennemføre projektet.

Projektbeskrivelse
Vindmøllerne i hovedforslaget opstilles med en 
indbyrdes afstand på ca. 497 meter, hvilket svarer 
til ca. 4,4 gange rotordiameteren. Vindmøllerne i 
alternativet opstilles på en række med en indbyr-

des afstand på ca. 375 meter, hvilket svarer til ca. 
4,2 gange rotordiameteren.

Der anlægges ca. 5 meter brede tilkørselsveje til 
møllerne, og ved hver af møllerne etableres et 
permanent arbejdsareal på op til ca. 1.250 m2. 
Herudover skal der opføres to teknik-/el-kioske 
på op til 30 m2 i forbindelse med mølleområdets 
tilslutning til elnettet. 

Møllerne opstilles i et område med gode vindfor-
hold, og de to nye møller i hovedforslaget vil årligt 
kunne forsyne hvad der svarer til ca. 5.900 enfa-
milieshuse med elektricitet i mere end 20 år. De 
tre nye møller i alternativet vil årligt kunne forsyne 
hvad der svarer til ca. 5.275 enfamilieshuse med 
elektricitet i mere end 20 år.

I anlægsfasen vil der være øgede aktiviteter med 
entreprenørmateriel og kørsel med lastbiler mv., 
og dette kan medføre kortvarige forstyrrelse for 
nabobeboelserne. I driftsfasen overvåges møl-
lerne af computerudstyr. Ud over almindelig 
service på møllerne, som foregår med person- og 
varevogne 2-4 gange årligt, vil der kun undtagel-
sesvist være behov for kraner og større lastbiler 
ved reparation af eventuelle større defekter. Møl-
lernes tekniske certificering
sikkerhedsforanstaltninger sikrer overensstem-
melse med gældende sikkerhedskrav, og med 
en afstand på mere end 500 m til beboelser og til 
offentlige veje, udgør møllerne ingen væsentlig 
sikkerhedsrisiko. 

Møllerne har en levetid på 20-30 år, og når driften 
indstilles, vil møllerne og de tilhørende anlæg bli-
ve fjernet og materialerne i videst muligt omfang 
blive genanvendt. De anvendte arealer vil kunne 
retableres til landbrugsformål.

Landskab
Mølleområdet ligger i et svagt bakket moræne-
landskab med ådale omkring Halleby Å umiddel-
bart mod nord, og på lidt større afstand Helsinge 
Å mod vest og Bøstrup Å mod øst. Bøstrup Å lø-

med Tissø nordøst for mølleområdet, og længere 

Lille Åmose, som er omgivet af et mere markant 
morænelandskab med lokale bakketoppe på op 

består de nærmeste dele af kyststrækningen ud 
mod Storebælt overvejende af marint forland med 

Mølleområdet og de omkringliggende arealer 
anvendes overvejende til intensiv landbrugsdrift, 
dog er der større naturarealer i de lavereliggende 
ådale. Landskabet præges af større markstykker 
med enkelte levende hegn og småbeplantninger. 
Der er ingen større skovbeplantninger i nærhe-
den, men beplantningen langs den nedlagte jern-
bane mod øst er omfattet af en skovbyggelinje 
på 300 meter. I alternativet opstilles den østligste 
af møllerne indenfor byggelinjen, hvilket kræver 
dispensation fra Kalundborg Kommune. 

Udover Ågård Gods ligger de nærmeste nabo-
ejendomme langs Tystrupvej nord for mølleområ-
det og langs Ågårdsvej mod syd. Mod øst ligger 
landsbyen Bakkendrup i en afstand af ca. 840 
meter fra hovedforslagets møller og ca. 700 me-
ter fra alternativets møller. Den nærmeste større 
by er Gørlev 1,2 til 1,3 km mod syd, og der er 
godt 13 km til Kalundborg. 

Mod vest passerer hovedvej A11 i en afstand 
af ca. 1,5 km, og mod nord og nordøst er der to 
højspændingsledninger på henholdsvis 50 kV og 
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400 kV. Umiddelbart omkring vindmølleområdet i 
en afstand af ca. 900 meter er der opstillet to hus-
standsmøller henholdsvis mod nord og mod syd. 
Herudover er der givet landzonetilladelse til opstil-
ling af yderligere en husstandsmølle mod syd. På 
større afstand og indenfor en radius af ca. 4 km, 
svarende til 28 gange totalhøjden for hovedforsla-
gets vindmøller, er der to eksisterende møllegrup-
per med henholdsvis to og tre vindmøller samt to 
enkeltstående møller. 

Turismen er særligt koncentreret til sommerhus-
områder og campingpladser langs kysten mod 
Storebælt, men der er også særlige rekreative 
interesser i tilknytning til Tissø og Lille Åmose 
mod nordøst. Halleby Å umiddelbart nord for 

nedlagte jernbane umiddelbart øst for mølleområ-
det udgør en rekreativ sti.   

Landskabelige interesser
Naturpark Åmosen omfatter større områder 
omkring Lille Åmose, Tissø og Bøstrup Å, men 
også en smal bræmme langs Halleby Å umiddel-
bart nord for mølleområdet og videre mod vest til 
kysten mod Storebælt.

I kommuneplanen er der herudover større om-
råder langs kysten mod Storebælt og omkring Tis-
sø, der er udpeget som landskabsområder eller 
beskyttelsesområder, og mindre arealer omkring 
Halleby Å umiddelbart nord for mølleområdet 
er ligeledes udpeget som beskyttelsesområde. 
Et større sammenhængende område omkring 
Tissø er desuden udpeget som større uforstyrret 
landskab.

Møllerne placeres udenfor de udpegede områder, 
men møllerne vil have en visuel påvirkning af de 
nærmeste dele af de udpegede områder, herun-

der ikke mindst arealerne langs Halleby å nord for 
mølleområdet. 

Landskabelig påvirkning
Landskabet opdeles i tre afstandszoner jf. anbe-
falingerne i rapporten ’Store vindmøller i det åbne 
land’, som er udgivet af Miljøministeriet. Nærzo-
nen er området indtil 4,2 km fra møllerne og om-
fatter bl.a. Gørlev samt landsbyerne Bakkendrup, 
Store Fuglede, Flinterup og Bjerge. Hertil kommer 
den vestlige del af Tissø og dele af sommerhus-
områderne mod vest ved Storebælt. I de tilfælde, 
hvor der er udsyn til møllerne, vil de være mar-
kante og dominerende, idet de er væsentlig større 
end andre landskabselementer i området såsom 
bebyggelse og beplantning mv. 

I mellemzonen (4,2 – 9,3 km), der bl.a. omfatter 
byerne Høng, Ruds Vedby og Ubby, en stor del af 
Tissø og Lille Åmose samt kystområdet omkring 
Reersø, vil møllerne stadig være markante fra de 
områder, hvor de er synlige, men synligheden vil 
i højere grad være begrænset af beplantning og 
terrænforhold, og der vil være mere skalamæssig 
balance med øvrige landskabselementer. 

I fjernzonen (mere end 9,3 km fra anlægget), der 
bl.a. omfatter Kalundborg, vil møllerne fortrinsvis 
være synlige i klart og solrigt vejr, og hvis møl-
lerne betragtes i medlys, kan de ses fra store 
afstande. Møllerne vil primært være synlige fra 
åbne områder uden beplantninger eller fra højde-
drag.

Eksisterende vindmøller og andre tekniske anlæg
Gennemgående er der relativt god afstand til de 
omkringliggende grupper af større vindmøller, 

møller er meget begrænsede. Fra enkelte punkter 
mod sydøst vil de nye vindmøller visuelt blande 

sig med en eksisterende møllegruppe med tre 
større møller øst for Gørlev. Møllerne vil dog ikke 
ændre væsentligt på oplevelsen af landskabsbil-
ledet, der i forvejen også er præget af højspæn-
dingsledninger. Højspændingsledningerne fylder 
visuelt en del i landskabet vest for Tissø, og 
det kan ikke undgås, at der fra visse vinkler og 
afstande opstår et lidt rodet samspil, men almin-
deligvis fremstår vindmøller og højspændings-
ledninger som selvstændige tekniske anlæg, der 
i sig selv passer udmærket ind i det åbne og let 
bakkede landbrugslandskab. 

Harmoniforhold 
Generelt vurderes vindmøllerne i såvel hovedfor-
slaget som alternativet at fremstå som et har-
monisk, samlet anlæg i kraft af det enkle og let 
opfattelige opstillingsprincip, herunder møllernes 
ensartede indbyrdes afstand i alternativet med 
tre møller på en linje. Opstillingen med en ind-
byrdes afstand mellem møllerne svarende til ca. 
4,4 gange rotordiameteren i hovedforslaget og 
ca. 4,2 gange rotordiameteren i alternativet samt 
placeringen af møllernes nav i omtrent samme 
vandrette plan, er i overensstemmelse med kom-
muneplanens generelle retningslinjer for store 
vindmøller og Miljøministeriets anbefalinger. 

Vindmøllerne i hovedforslaget med to møller har 
en relativt stor rotor, idet harmoniforholdet mel-
lem navhøjde og rotordiameter er på 1:1,3, hvilket 
er i overensstemmelse med kommuneplanens 
generelle retningslinjer for store vindmøller, der 
angiver et forhold på mellem 1:1 og 1:1,3, samt 
Miljøministeriets anbefalinger. Dette forudsætter 
dog, at Vestas-møllerne opstilles på sokler, der 
er hævet 2 meter over terræn. I kommuneplantil-
lægget for mølleområdet ved Ågård Gods ændres 
retningslinjen for harmoniforhold, for også at give 
mulighed for opstilling af tilsvarende Siemens-
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møller. Disse møller har en lidt større rotordia-
meter på 113 meter og kan opstilles på sokler, 
der er hævet 1 til 3 meter over terræn, hvorved 
harmoniforholdet vil være på mellem 1:1,32 og 
1:1,35. Det vurderes, at der i praksis ikke vil være 
væsentlig synlig forskel i forhold til møller med et 
harmoniforhold på 1:1,3. Møllerne i alternativet 
med tre møller har et harmoniforhold på 1:1,13, 
hvilket er i overensstemmelse med kommunepla-
nens generelle retningslinjer for store vindmøller 
og Miljøministeriets anbefalinger.

Rotoren på møllerne i hovedforslaget og alterna-
tivet har en langsommere omdrejningshastighed 
end ældre og mindre møller, og dette bidrager 
til at give mølleanlægget en rolig fremtræden i 
landskabet.

Kulturhistorie
Fortidsminder og beskyttede diger
Der er enkelte fredede fortidsminder omkring møl-
leområdet, som er omfattet af beskyttelseslinjer 
på 100 meter. Med en afstand på 500-700 meter 
til vindmøllerne vil de nærmeste fredede fortids-
minder ikke blive berørt. Herudover er der regi-

mølleområdet indtil ca. 150 meter fra de planlagte 
mølleplaceringer. Det drejer sig bl.a. om enkelt-
fund og overpløjede gravhøje. Det anbefales, at 
der foretages en arkæologisk forundersøgelse 
(prøvegravning) af de berørte arealer, og Kalund-
borg Museum skal kontaktes inden anlægsarbej-
derne påbegyndes. 

mølleområdet. Der er stor afstand fra hovedfor-
slagets møller til de nærmeste diger. Den mellem-
ste mølle og til dels den østligste mølle i alternati-
vet placeres derimod tæt på beskyttede diger, og 

der skal derfor tages særlige hensyn ved etable-
ring af møllefundamenter og placering af perma-
nente og midlertidige arbejdsarealer. Adgangsve-
jen til de østligste møller i hovedforslaget såvel 
som i alternativet føres gennem en eksisterende 
passage i et beskyttet dige, og vejene placeres 
langs dele af de beskyttede diger. Ved eventuelt 
behov for indgreb i de beskyttede diger skal Ka-
lundborg Kommune søges om dispensation.

Kirker
Der er i alt fem kirker indenfor en afstand af 
ca. 4,5 km. Kirkernes nære omgivelser er bl.a. 
beskyttet af kirkebyggelinjer på 300 meter og de 
såkaldte Provst Exner-fredninger, og herudover 
er der i kommuneplanen udpeget større beskyt-
telsesområder (kirkeomgivelser) med særlig 
betydning for oplevelsen af kirkerne i landskabet. 
Møllerne placeres udenfor de udpegede be-
skyttelsesområder, men på grund af møllernes 
størrelse kan de dog have visuel betydning for 
oplevelsen af kirkerne.  

Den nærmeste kirke er Bakkendrup Kirke, der 
ligger i den nordlige udkant af Bakkendrup i en 
afstand af ca. 900 meter fra nærmeste mølle i 
hovedforslaget og ca. 750 meter fra nærmeste 
mølle i alternativet. De nye møller vil generelt ikke 
have stor betydning for indsynet mod Bakkendrup 
Kirke, som ikke er videre synlig fra de omgivende 
landområder. Der er konstateret enkelte ganske 
korte strækninger af Bakkendrupvej øst for kirken, 
hvor møllerne til dels kan virke forstyrrende for 
indsynet og oplevelsen af kirken, hvor denne 
stedvist er synlig mellem træerne foran. Udsy-
net fra kirkegården nord for kirken afskærmes 
af beplantning i retning mod mølleområdet, men 
ved den sydlige indgang til kirkeområdet er der fri 
udsigt mod vest i et åbent rum mellem træerne, 
og på den korte afstand vil mølleanlægget være 

markant synligt og helt dominere landskabsbille-
det i vestlig retning.

Fra strækningen mellem Sæby og Hallenslev 
sydøst for mølleområdet, vil de nye møller kunne 
opleves i visuelt samspil med Hallenslev Kirke. 
På den del af strækningen, hvor møllernes vinger 
vil kunne ses rotere bag kirken, vil de være med 
til at skabe et forstyrrende visuelt udtryk, men 
højspændingsledninger både foran og bag kirken 

  
Møllerne vil være tydeligt synlige fra området 
omkring Lille Fuglede Kirke, men de vil ikke have 
egentlig betydning for indsynet mod eller ople-
velsen af de to kirker mod nord, Store og Lille 
Fuglede Kirker. Der vil ikke være visuel kontakt 
mellem de nye møller og Gørlev Kirke syd for 
mølleområdet, som ligger centralt i byen, omgivet 
af afskærmende, tæt bebyggelse. 

Kulturmiljøer
I kommuneplanen er der udpeget en række kul-
turmiljøer, der blandt andet omfatter den nedlagte 
jernbane, som passerer mølleområdet godt 400 
meter øst for hovedforslagets møller og knap 300 
meter fra alternativets møller. Herfra afskærmer 

der huller med frit udsyn, hvor møllerne vil være 
dominerende, når man bevæger sig tæt forbi 
mølleområdet på stien, som er anlagt ad den ned-
lagte jernbane.  

Vindmøllerne kan herudover have en vis visuel 
betydning for de øvrige udpegede kulturmiljøer, 
som dog alle ligger på noget større afstand, her-
under det centrale byområde omkring stationsby-
en Gørlev, og det arkæologiske interesseområde 
omkring Tissø-bopladsen fra yngre jernalder og 
vikingetid. 
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Fredninger
Bortset fra de tidligere omtalte Provst Exner-
fredninger omkring landsbykirkerne, er der ingen 
fredede områder i nærheden af mølleområdet. 
Møllerne vil dog kunne være synlige fra visse 
dele af de fredede områder i det omkringliggende 
landskab, herunder områderne langs den østlige 
bred af Tissø og omkring Reersø, men på grund 
af afstandsforholdene vil de ikke have egentlig 
landskabelig betydning.  

Nabobeboelser
Afstandskrav
Vindmølleplaceringerne overholder lovgivningens 
afstandskrav på 4 gange møllernes totalhøjde i 
forhold til de nærmeste nabobeboelser, hvilket 
svarer til ca. 568 meter i hovedforslaget og ca. 
500 meter i alternativet, idet der er henholdsvis 
ca. 580 meter og ca. 518 meter til de nærmeste 
beboelser. Beboelsen ved Ågårdsvej 15, som 
hører under Ågård Gods, forudsættes nedlagt. 

Visuel påvirkning
De visuelle påvirkninger fra møllerne vurderes at 
være mest markante ved ejendommene nord for 
mølleområdet, hvor beboelserne og de udendørs 
opholdsarealer er orienteret mod syd, og hvor 
mølleanlægget breder sig over en stor del af 
synsfeltet i denne retning. Møllerne vil dog også 
kunne være dominerende i forhold til øvrige na-
bobeboelser og deres udendørs opholdsarealer, 
hvor der er mere eller mindre frit udsyn til møller-
ne. Set fra Bakkendrup og Ågård vil mølleanlæg-
get kun brede sig over en mindre del af synsfeltet, 
men til gengæld vil det kunne give et mere uroligt 
indtryk, når rotorerne på møllerne visuelt overlap-
per hinanden. Dette vil særligt gøre sig gældende 
i alternativet, men herudover vurderes der ikke at 
være væsentlig forskel på den visuelle dominans 

af hovedforslagets to store møller og alternativets 
tre lidt mindre møller.

Støj
Støjbidraget fra de tre husstandsmøller umid-
delbart omkring mølleområdet samt yderligere 
tre eksisterende, større møller i det omkringlig-
gende landskab indgår i beregningerne af det 
samlede støjbidrag ved de nærmeste naboer i 
hovedforslaget og alternativet. I beregningerne er 
det forudsat, at husstandsmøllen ved Slibestenen 

overholdelse af støjkrav ved Slibestenen 13, som 
er nærmeste nabobeboelse til den pågældende 
husstandsmølle. 

Grænseværdierne for støj ved udendørs opholds-
arealer indtil 15 meter fra nabobeboelser i det 
åbne land er på 42 / 44 dB(A) ved vindhastighe-
der på henholdsvis 6 og 8 m/s. De højeste sam-
lede støjbidrag i både hovedforslaget og alternati-
vet er beregnet ved de nærmeste naboer til de tre 
husstandsmøller. Der ses i denne sammenhæng 
bort fra beboelserne for ejerne af husstandsmøl-
lerne, idet mølleejeres egen private beboelse ikke 
betragtes som nabobeboelse i henhold til be-
kendtgørelsen om støj fra vindmøller. For hoved-
forslaget og alternativet er der beregnet et samlet 
støjbidrag på henholdsvis 40,4 / 42,2 dB(A) og 
40,1 / 41,9 dB(A) ved Tystrupvej 40, henholdsvis 
39,0 / 43,7 dB(A) og 38,4 / 43,4 dB(A) ved Slibe-
stenen 14 og henholdsvis 39,4 / 43,7 dB(A) og 
38,6 / 43,3 dB(A) ved Slibestenen 13. 

Grænseværdierne for støj ved udendørs opholds-
arealer i områder med støjfølsom arealanven-
delse er på 37 / 39 dB(A) ved vindhastigheder på 
henholdsvis 6 og 8 m/s. Bakkendrup, der i kom-
muneplanen er afgrænset som landsby og udlagt 
til blandet bolig og erhverv, udgør det nærmeste 

område med støjfølsom arealanvendelse. Der er 
beregnet et samlet støjbidrag på henholdsvis 35,8 
/ 37,3 dB(A) i hovedforslaget og 35,2 / 36,6 dB(A) 
i alternativet ved Kirkevej 19, som er den nabobe-
boelse i Bakkendrup, der påvirkes mest.

Grænseværdien for lavfrekvent støj indendørs 
er på 20 dB ved vindhastigheder på både 6 og 8 
m/s. Den lavfrekvente støj indendørs er beregnet 
til 11,1 / 14,2 dB ved Slibestenen 13 og 10,9 / 
15,2 dB ved Ågårdsvej 13, som er de nabobe-
boelse, der påvirkes mest i hovedforslaget. I 
alternativet er den lavfrekvente støj indendørs 
beregnet til 13,0 / 14,2 dB ved Tystrupvej 25 og 
13,0 / 14,1 dB ved både Ågårdsvej 11D, der hører 
under Ågård Gods, og Ågårdsvej 20, som er de 
nabobeboelser, der påvirkes mest. Det fremgår 
heraf, at det ikke primært er naboerne til hus-
standsmøllerne, der påvirkes mest af lavfrekvent 
støj indendørs, men den fastsatte grænseværdi 
på 20 dB er overholdt med god margin ved begge 
vindhastigheder i forhold til alle nabobeboelser.

Skyggekast
For hovedforslagets to nye vindmøller er der be-
regnet et skyggekast på 14 timer og 6 minutter pr. 
år ved Ågårdsvej 13, og ved Ågårdsvej 19 er der 
beregnet et skyggekast på 13 timer og 15 minut-
ter pr. år. For alternativets tre nye vindmøller er 
der beregnet et skyggekast på 13 timer og 7 mi-
nutter pr. år ved Ågårdsvej 11D, som hører under 
Ågård Gods. Ved alle øvrige nabobeboelser er 
der beregnet et skyggekast på under 10 timer pr. 
år, hvilket er den anbefalede grænseværdi, som 
skal overholdes i henhold til kommuneplanens 
generelle retningslinjer for store vindmøller. Møl-
lerne skal derfor have installeret teknik og soft-

af møllerne kan stoppes i nødvendigt omfang, så 
ingen nabobeboelser påføres skyggekast i mere 
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end 10 timer om året.

Reflekser 

fremstår med lavt glanstal, hvilket vurderes at 

Øvrige miljømæssige forhold
Luftforurening og klima
Vindmøllerne bidrager til at øge produktionen 
af vedvarende energi uden udledning af blandt 
andet kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2) og 

x), hvilket medvirker til at redu-
cere luftforureningen og den globale opvarmning. 
Eksempelvis vil hovedforslagets og alternativets 
møller kunne reducere udledningen af CO2 med 
henholdsvis ca. 169.448 tons og ca. 151.498 tons 
over en periode på 20 år i forhold til, hvis den 
samme mængde strøm blev produceret på tradi-
tionel vis (en blanding af fossile og vedvarende 
energikilder).

Ressourcer
Moderne vindmøller producerer mere end 35 
gange mere energi, end der anvendes til deres 
fabrikation, opstilling, vedligeholdelse og senere 
bortskaffelse. Ved skrotning af møllerne vil stort 
set alle dele kunne indgå i genbrugssystemet.

Jord og vand
Møllerne opstilles i et område, hvor der ikke 
umiddelbart er risiko for okkerudledning, men ved 
behov for grundvandssænkning i forbindelse med 
støbning af fundamenter, skal det sikres, at der 
ikke sker okkerudledning til områdets vandløb og 
søer. 

Projektområdet ligger uden for de udpegede om-
råder med drikkevandsinteresser. Der er ca. 1,8 

km til det nærmeste vandværk, som ligger i Store 
Fuglede, og de nærmeste vandforsyningsboringer 
er placeret ca. 1,9 km fra mølleområdet. Herud-
over er der nogle enkeltvandværker ca. 650-850 
meter fra de planlagte vindmøller. 

Vindmøllerne overvåges elektronisk, og ved 
uheld vil der hurtigt kunne træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre jord- og grund-
vandsforurening. Møllerne er desuden konstru-
eret således, at et eventuelt oliespild vil blive 
opsamlet i møllen. Det planlagte mølleanlæg 
vurderes således ikke at udgøre nogen risiko for 
områdets drikkevandsinteresser, og møllerne vil 
ikke påvirke eksisterende offentlige eller private 
vandindvindingsanlæg. 

Naturbeskyttelse
International naturbeskyttelse
EF-habitatområde nr. H138, der omfatter Åmose, 
Tissø, Halleby Å og Flasken, er det nærmeste 
internationale naturbeskyttelsesområde. Den 
nærmeste del af området langs Halleby Å ligger 
ca. 300 meter nord for mølleområdet. Det vil blive 
sikret, at området ikke påvirkes af udledning af 
miljøfremmede stoffer, opgravet jord eller andet. 

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 100 er delvist 
sammenfaldende med EF-habitatområde nr. 
H138 og omfatter Tissø, Åmose og Hallenslev 
Mose, hvoraf den nærmeste del ligger ca. 1,2 km 
øst for mølleområdet. Sangsvane, Pibesvane, 
Grågås og Sædgås, som indgår i udpegnings-
grundlaget, vil potentielt kunne forekomme i møl-
leområdet. Af de øvrige fuglearter, som indgår i 
udpegningsgrundlaget, kan Rørhøg og Rød glen-
te fouragere i landbrugsområder, men Rørhøg 
forventes fortrinsvis at fouragere over engene 
langs Halleby Å, mens mølleområdet ikke byder 

på særligt gunstige vilkår for Rød glente. Havørn, 
Fiskeørn og Rørdrum vurderes kun sjældent at 
kunne forekomme i mølleområdet, som endvidere 
ikke rummer egnede levesteder for Plettet rørvag-
tel, Brushane, Dværgterne og Fjordterne. 

Øvrige EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttel-
sesområder ligger på så stor afstand, at møllepro-

Fugle
Størstedelen af rastende gæs og svaner blev 
observeret på omkringliggende marker, hvor der 
havde været dyrket sukkerroer. Kun en mindre 
del af de rastende gæs blev observeret i selve 
mølleområdet, og der blev ikke observeret 
svaner. Der har ikke været dyrket sukkerroer 
på markerne, som hører under Ågård Gods, de 
seneste 10 år, og ved at fastholde denne tilstand 
på markerne, hvor møllerne opstilles, vurderes 

idet markerne ikke vil være attraktive for rastende 
gæs og svaner.

Mængden af rovfugle, der er registreret på de 
omkringliggende lokaliteter er ganske små, når 
man ser bort fra området omkring Tissø, men 
områderne langs Halleby Å kan fungere som 
fourageringsområde for bl.a. Blå kærhøg, Skov-
hornugle og Fiskeørn.   

Møllerne vil have en vis forstyrrelseseffekt på 

tyder på, at vindmøller ikke udgør nogen væsent-
lig kollisionsrisiko for fugle i et landbrugsområde. 
Ved observationer af fugle på træk omkring 

den planlagte møllerække, og møllerne vurderes 
derfor ikke at komme til at udgøre nogen væsent-
lig barriere. 
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Andre dyr
Pattedyr vil rimeligvis blive forstyrret af aktiviteter-

på, at dyrene ikke påvirkes væsentligt af vindmøl-
ler i drift, da de vænner sig til forstyrrelseskilden.

De arealer, som berøres af vindmøllerne med 
tilhørende vejanlæg vurderes ikke at have væ-
sentlig betydning for padder og krybdyr. Ved en 
eventuel midlertidig grundvandssænkning i for-
bindelse med støbning af møllefundamenter skal 
Kalundborg Kommune søges om dispensation 
såfremt vandstanden i de nærmest beliggende 
vandhuller kan blive påvirket. Vilkår i en dispen-
sation forventes at omfatte krav om, at anlægs-
perioden ligger udenfor yngleperioden for padder, 
der strækker sig fra 1/3 til 1/8.

Habitatdirektivets bilag IV

-

ved et levende hegn mod vest nær selve Ågård, 
mens ca. 1/3 blev registreret ved en lytteboks ved 
den østligste af de planlagte mølleplaceringer i 
hovedforslaget. Vindmøllerne kan udgøre en kolli-

-
res ved at fjerne levende hegn og beplantninger, 
som er nærmere vindmøllerne end ca. 200 meter. 
Det kan ikke udelukkes, at der kan ske lejligheds-
vise tab af individer, men de planlagte vindmøl-
ler forventes ikke at få væsentlig negativ effekt 

dagopholdssteder og vinteropholdssteder ikke vil 
være truet.

Odder er i 2006 registreret i Halleby Å nord for 

mølleområdet, men vindmøllerne forventes ikke 
at forstyrre levesteder og adfærd for oddere.

Klokkefrø, Spidssnudet frø, Strandtudse og Stor 
Vandsalamander kan potentielt forekomme i om-
rådet, men vindmøllerne med tilhørende vejanlæg 
berører ikke vandhuller eller øvrige habitater 

og planter vurderes heller ikke at blive påvirket 
negativt.

Beskyttede naturtyper

vandhuller, som er beskyttede i henhold til Natur-
beskyttelseslovens § 3. Vandhullerne vil ikke blive 
berørt af de dele af adgangsvejene, som ligger 
tættest på vandhullerne, og på grund af afstan-
den til Halleby Å nord for mølleområdet og de be-
skyttede enge omkring åen, er der ingen væsent-
lig risiko for skadelige påvirkninger. I anlægsfasen 
kan der etableres en lav jordvold mellem åen og 
arbejdsarealerne omkring møllerne for at sikre, 
at ingen skadelige stoffer eller opgravet jord ved 
et uheld kan påvirke åen og de omkringliggende 
beskyttede enge.

Øvrige naturinteresser
Halleby Å er omfattet af en åbeskyttelseslinje på 
150 meter, men ingen dele af mølleanlægget i 
hovedforslaget eller alternativet placeres indenfor 
beskyttelseslinjen, og der vil heller ikke forekom-
me vingeoverslag.

Halleby Å og de tilstødende beskyttede enge 
indgår i kommuneplanens udpegninger af beskyt-
telsesområder, der skal ses i sammenhæng med 
udpegningen af økologiske forbindelser, hvor dyr 
og planters spredningsmuligheder skal fremmes. 
Mølleanlægget og de tilhørende vejanlæg berører 
ikke beskyttelsesområderne eller de økologiske 

forbindelser.

Friluftsliv
I kommuneplanen er der udpeget en række 
områder og faciliteter til rekreative formål, herun-
der Naturpark Åmosen samt besøgsområder og 
rekreative stier, som skal fremme befolkningens 
adgang til natur- og kulturoplevelser.

Vindmøllerne vil være visuelt dominerende i for-
hold til den nærmeste del af Naturpark Åmosen, 
der bl.a. omfatter arealer langs Halleby Å umid-
delbart nord for mølleområdet, hvor der ligeledes 
vil være en påvirkning med støj og skyggekast fra 
vindmøllerne. Møllerne vil ikke begrænse adgan-
gen til Halleby Å og de øvrige dele af naturparken 
eller muligheden for at færdes i området i forbin-
delse med friluftsaktiviteter. 

Det nærmeste besøgsområde omfatter bl.a. 
Formidlingscenter Fugledegård ved Tissø ca. 1,8 
km fra mølleområdet, der fungerer som besøgs-
center for Naturpark Åmosen. Den nærmeste del 
af besøgsområdet afgrænses mod vest af den 
rekreative sti langs den nedlagte jernbane umid-
delbart øst for mølleområdet. 

Vindmøllerne vil være særlig markante, når man 
passerer forbi mølleområdet ad den rekreative sti 
langs den nedlagte jernbane, men længere mod 
syd i området nordøst for Gørlev, hvor der ligger 
et shelter i tilknytning til stien, vil påvirkningen 
være mindre væsentlig på grund af afstanden. 
I kommuneplanen indgår herudover forslag til 
regionale og lokale rekreative stier, men møllean-

planer.
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skydebane, men på grund af afstandsforhold 
og placering i forhold til mølleområdet vurderes 
der ikke at forekomme nogen væsentlig visuel 
påvirkning.  

Andre forhold
Landbrugsinteresser
Mølleområdet ligger indenfor et område, der har 
status som jordbrugsområde, men mølleanlæg-
get med tilhørende vejanlæg placeres under 
hensyntagen til den fortsatte landbrugsdrift. De 
omkringliggende arealer vil således fortsat kunne 
drives landbrugsmæssigt, og ved vindmølledrif-
tens ophør vil de anvendte arealer kunne tilbage-
føres til landbrugsdrift.
 
Øvrige interesser i forhold til arealanvendelse
Mølleprojektet vurderes ikke at påvirke interesser 

-
tentielle vådområder, byudvikling eller planer for 
udvidelse eller omlægning af offentlige vej.

Afmærkning af hensyn til lufttrafik
-

-
deligt gældende regler med to faste, lavintensive 
røde lys, som placeres på nacellen (generatorhu-
set). Lysene vil svare til baglygterne på en bil, og 
denne afmærkning vurderes ikke at give væsent-
lige gener for de omkringboende.

Radiokæder
Der er en radiokædeforbindelse nær mølleområ-
det, men radiokædeoperatøren Hi3G har op-

denne.  

Højspændingsledninger
De østligste af vindmøllerne i hovedforslaget og 

alternativet opstilles henholdsvis ca. 150 meter 
og ca. 77 meter fra en mindre højspændings-
ledning på 50 kV nordøst for møllerne. Der er 
tinglyst et deklarationsareal i en afstand af 5 
meter til hver side af højspændingsledningen, 
og i henhold til kommuneplanens retningslinjer 
må vindmøller som udgangspunkt ikke opstil-
les nærmere deklarationsarealet end møllernes 
højde. De 142 meter høje møller i hovedforslaget 
vil kunne overholde denne afstand til deklarati-
onsarealet, hvorimod de 125 meter høje møller 
i alternativet ikke vil kunne overholde afstands-
kravet. I henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen 
er der desuden fastlagt en sikkerhedszone på 
15 meter fra nærmeste strømførende ledning. 
Ved opstilling af vindmøllerne og ved eventuelle 
større reparationsarbejder, der indebærer anven-
delse af kraner, skal det almindeligvis sikres, at 
kranerne placeres i minimum vælteafstand fra 
sikkerhedszonen. Dette krav vil kunne overholdes 
ved opstilling af hovedforslagets møller, hvorimod 
kranen ved opstilling af alternativets østligste 
mølle vil være placeret tættere på sikkerhedszo-
nen end vælteafstanden. Det vurderes således, 
at det kan være påkrævet at afbryde strømmen 
på højspændingsledningen, når den pågældende 
mølle i alternativet opstilles og ved eventuelle 
efterfølgende større reparationsarbejder. Såfremt 
det besluttes at realisere alternativet fremfor 
hovedforslaget, vil bygherren afklare med elsel-
skabet om det samlet set vil være mest hensigts-
mæssigt, at nedgrave højspændingsledningen på 
den pågældende strækning.

Øvrige ledningsanlæg
I området er der tinglyst en slamledning, et 
elkabel, et telefonkabel og en vandledning. 
Ledningsanlæggene vurderes ikke umiddelbart 
at blive berørt af gravearbejderne i forbindelse 
med etablering af fundamenterne på de møller, 

der placeres tættest på ledningsanlæggene, men 
man skal være opmærksom på deres tilstedevæ-
relse. Dette gælder ligeledes ved etablering af 
adgangsveje, herunder forstærkning og udbyg-
ning af den eksisterende markvej, der indgår i 
adgangsvejen, samt ved nedgravning af kabler 
mellem de nye møller. De respektive lednings-
ejere bør kontaktes inden anlægsarbejderne 
påbegyndes.

Militære anlæg
Der er ikke registreret militære anlæg i nærheden 
af mølleområdet. 

Socioøkonomiske forhold
Vindmølleprojektets miljøpåvirkninger vurderes 
ikke at have negative socioøkonomiske effekter 

-

Det kan ikke udelukkes, at opstilling af vindmøl-
ler vil kunne påvirke ejendomspriserne på grund 
af de påvirkninger, som møllerne medfører. Alle 
lovpligtige afstandskrav og grænseværdier for 
støj kan overholdes i forhold til nabobeboelser, 
og der vil desuden blive installeret skyggestop, så 
det sikres, at ingen nabobeboelser påføres skyg-
gekast i mere end 10 timer om året. 

Opstilling af de nye vindmøller vil være omfattet 
af den gældende lov om fremme af vedvarende 
energi, der blandt andet fastsætter regler for 
anmeldelse af krav om erstatning for værditab på 
fast ejendom og for udbud af vindmølleandele for 
lokale borgere.

0-alternativ
Dersom der ikke opstilles vindmøller i området 
vil ikke forekomme nogen visuel påvirkning af de 
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landskabelige forhold i og omkring mølleområdet.

Der vil heller ikke ske en påvirkning med støj og 
skyggekast fra nye vindmøller i forhold til bebo-
elser eller i forhold til områdets dyreliv og rekrea-
tive interesser. Det vil ikke være nødvendigt at 
nedlægge beboelsen ved Ågårdsvej 15.
 
Til gengæld opnås ingen reduktion i udledningen 
af blandt andet CO2, SO2 og NOx.

Sundhed og overvågning
Vindmøllernes bidrag til at reducere udledningen 
af forurenende stoffer fra kraftværkerne vil være 
til gavn for befolkningens sundhed. Kraftværker-
nes udledning af CO2 medfører globale klima-
forandringer på grund af drivhuseffekten, mens 
luftforureningen med SO2, NOx og partikler mv. 
har lokale og regionale skadevirkninger på men-
neskers sundhed. Ved at reducere udledningen 
af forurenende stoffer bidrager vindmøllerne såle-
des til at begrænse skadevirkninger som følge af 
luftforureningen.

Støjpåvirkningen fra projektforslagets vindmøller 
overholder de gældende lovkrav, og tilsvarende 
kan de vejledende danske regler for skyggekast 
fra vindmøller overholdes ved alle nabobeboel-
ser forudsat der installeres teknik og software til 
håndtering af skyggestop for at sikre, at ingen 
nabobeboelser bliver belastet med mere end 10 
timers skyggekast pr. år.

I VVM-tilladelsen til opstilling af vindmøllerne vil 
der blive stillet krav om støjmålinger, når møllerne 
er sat i drift, og herefter vil der blive ført tilsyn ef-
ter de almindelige tilsynsregler i bekendtgørelsen 
om støj fra vindmøller. Skyggekast vil ligeledes 
indgå i overvågningsprogrammet med henblik 

på fastsættelse af de konkrete behov for skygge-
stop. Herudover forventes der ikke at være behov 
for overvågning af miljøpåvirkningerne.

Den videre procedure
Efter at offentligheden har haft mulighed for at 
kommentere indholdet af miljørapporten med 
VVM-redegørelse og miljøvurdering, vil denne 
blive suppleret med en sammenfattende redegø-
relse i forbindelse med den endelige vedtagelse 
af kommuneplantillæg og lokalplan for mølleom-
rådet. Herefter vil kommunalbestyrelsen kunne 
meddele VVM-tilladelse til opførelse af møllean-
lægget. 
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1. INDLEDNING
1.1. Hovedforslag og alternativer
Baggrund
Just Wind DK har, på vegne af et lokalt vindmøl-
lelaug, herunder ejeren af Ågård Gods, ansøgt 
om opstilling af to 3,0 eller 3,3 MW-vindmøller 
med en totalhøjde på op til 142 meter eller alter-
nativt tre 2,0 MW-vindmøller med en totalhøjde 
på 125 meter ved Ågård Gods nord for Gørlev i 
den sydvestlige del af Kalundborg Kommune. Be-
boelsen ved ejendommen Ågårdsvej 15, der ejes 
af Ågård Gods, forudsættes nedlagt ved opstilling 
af vindmøllerne, hvorved afstandskrav til nabobe-
boelser kan overholdes. En husstandsmølle, som 
i 2012 er opstillet ved ejendommen Slibestenen 
11 syd for mølleområdet, forudsættes desuden 

den nærmeste nabobeboelse til denne mølle kan 
overholde de gældende støjgrænser. Såfremt 
ejeren af den pågældende beboelse indgår i vind-
møllelauget og bliver medejer af de nye møller, vil 

-
møllen, da de fastsatte støjgrænser ikke gælder 
privat beboelse for en mølleejer. 

I Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 er et 
område øst for Ågård Gods udlagt som vindmøl-
leområde (rammeområde G4.T01), hvor der kan 
opstilles 3 vindmøller med en totalhøjde på 130 
meter, eller 6 vindmøller med en totalhøjde på 
118 meter. Forholdet mellem navhøjde og ro-
tordiameter skal i henhold til kommuneplanens 
generelle retningslinjer være mellem 1:1 og 1:1,3.

For at muliggøre det ansøgte hovedforslag eller 
alternativ, skal der vedtages et kommuneplantil-

læg, der fastlægger retningslinjer for området 
og ændrer afgrænsningen af rammeområdet i 
forhold til det konkrete projekt. For at give mulig-
hed for det ansøgte hovedforslag med to 3,0 eller 
3,3 MW-møller skal kommuneplanens rammer 
for området ændres, så antallet af møller kan 
reduceres til 2, og møllernes højde kan øges op 
til 142 meter. For desuden at give mulighed for 
at vælge mellem forskellige mølletyper ændres 
retningslinjen for forholdet mellem navhøjde og 
rotordiameter, så der er mulighed for et forhold på 
op til 1:1,35. Alternativet med tre 2,0 MW-møller 
er i overensstemmelse med kommuneplanens 
rammer.

Det ansøgte hovedforslag og alternativ blev 
præsenteret i et debatoplæg i forbindelse med 
forhøringen om kommuneplantillæg og tilhørende 
miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvur-

Figur 1.1. Mølleområdets beliggenhed. Figur 1.2. Møllernes placering i hovedforslaget (vist med rødt) og i alternativet (vist med blåt).

500 m
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vindmøller med en højde på maksimum 50 meter. 
Den generelle udvikling indenfor vindudnyttelse 
betyder imidlertid væsentlig højere møller end 
tidligere, og de ansøgte møller vil bidrage til en 
optimal udnyttelse af vindressourcen. På denne 
baggrund har kommunalbestyrelsen på mødet 
den 28. marts 2012 besluttet, at der udarbejdes 
kommuneplantillæg og miljørapport samt lokal-
plan for et hovedforslag med to vindmøller på 142 
meter og et alternativ med tre vindmøller på 125 
meter. Herudover skal miljørapporten redegøre 
for det lovbefalede 0-alternativ, hvor der ikke 
opstilles møller.

Hovedforslag
Hovedforslaget omfatter to Vestas-møller på 3,3 
MW med en navhøjde på op til 86 meter over 
terræn, en rotordiameter på 112 meter og en 
totalhøjde på op til 142 meter til vingespids i top-
stilling. De to møller opstilles med en indbyrdes 
afstand på ca. 497 meter. 

Inden for de beskrevne rammer vil der kunne op-
stilles tilsvarende mølletyper, herunder Siemens-
møller på 3,0 MW med en navhøjde på op til 85,5 
meter over terræn, en rotordiameter på 113 meter 
og en totalhøjde på op til 142 meter.

Alternativ
Alternativet omfatter tre Vestas-møller på 2,0 MW 
med en navhøjde på 80 meter over terræn, en 
rotordiameter på 90 meter og en totalhøjde på 
125 meter til vingespids i topstilling. De tre møller 
opstilles på en ret linje med en indbyrdes afstand 
på ca. 375 meter.

Inden for de beskrevne rammer vil der kunne 
opstilles tilsvarende mølletyper.

0-alternativ
Konsekvenserne af at dette projekt ikke gen-
nemføres, beskrives som et 0-alternativ. De nye 
møller rejses ikke, og der sker ingen yderligere 
påvirkning af området ved Ågård Gods. Der sker 
desuden ingen yderligere fortrængning af bl.a. 
CO2.

1.2. Rapportens temaer
Denne miljørapport identificerer og undersøger de 
problemstillinger, som må forventes forbundet ved 
et projekt med opstilling af vindmøller samt den 
ventede påvirkning af det omgivende miljø.

For det første beskrives genevirkninger for de 
omkringboende og i forhold til de landskabelige 
påvirkninger. Selv om mølleprojektet overholder 
gældende love, kan møllerne påvirke naboerne 
i et vist omfang. Det gælder især støj- og skyg-
gekastgener. Samtidig har mølleprojektet land-
skabelige konsekvenser, og påvirkningen af og 
samspillet med de nærmest beliggende mølle-
grupper og nye mulige vindmølleområder beskri-
ves og vurderes.

For det andet beskrives og vurderes påvirkningen 
af områdets natur, herunder §3-arealer. Desuden 
beskrives og vurderes påvirkningen af det om-
kringliggende landskabs natur - herunder også de 
internationale naturbeskyttelsesinteresser.

For det tredje redegøres for mølleprojektets 
visuelle konsekvenser - både i nærområdet og 
længere væk, samt mølleprojektets samspil med 
områdets mest markante kirker.

For det fjerde beskrives mølleprojektets positive 
sider. Produktion af vindmøllestrøm fortrænger 
strøm produceret på kraftværker, hvilket medfører 

miljøfordele såvel lokalt som globalt.

1.3. Rapportens opbygning
Rapporten indledes med et ikke-teknisk resumé 
og indeholder 7 afsnit - en VVM-redegørelse 
(afsnit 1-6) samt et kapitel vedrørende emner, 
som skal indgå i miljøvurderingen, og som ikke er 
inkluderet i VVM-redegørelsen (kapitel 7).

Det første kapitel beskriver kort mølleprojektet, 
lovgivning og planlægning på området, samt rap-
portens hovedkonklusioner.

Det andet kapitel giver en detaljeret beskrivelse 
af projektet. Desuden redegøres for aktiviteter i 
både anlægs- og driftsfasen, ligesom det beskri-
ves, hvordan området retableres efter møllerne er 
udtjente og tages ned.

Det tredje kapitel omhandler arkæologiske, kultur-
historiske og landskabelige forhold, herunder den 
visuelle påvirkning af omgivelserne, som opstil-
ling af vindmøllerne vil medføre. Der gengives 
en række visualiseringer af vindmøllerne set fra 
nærmere udvalgte punkter i det omkringliggende 
landskab.

Det fjerde kapitel beskriver konkrete forhold ved 
naboer. Der redegøres for støj- og skyggekastpå-
virkninger, og påvirkningen af de nærmeste nabo-
ers boliger og udendørs opholdsarealer vurderes.

Det femte kapitel beskriver mølleprojektets på-
virkning af natur- og miljøforhold i øvrigt, herunder 
luft, vand, jord og biologi.

Det sjette kapitel omhandler projektets forhold til 

og en række andre hovedsageligt tekniske aspek-
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ter samt socioøkonomiske forhold.

Det syvende kapitel indeholder beskrivelse af 
projektets mulige påvirkning af menneskers sund-
hed, og redegør for hvordan man kan kvalitets-
sikre projektet i et overvågningsprogram, så det 
også i de følgende år vil overholde gældende love 
og regler.

af støj- og skyggekastberegninger samt udpeg-
ningsgrundlag for internationale naturbeskyt-
telsesområder og fugleobservationer fra Dansk 
Ornitologisk Forenings database (DOF-basen).

1.4. Lovgivning og planlægning
I dette afsnit redegøres for relevant planlægning 
for området samt relevant lovgivning for det kon-
krete projekt.

Kommuneplanen
Vindmølleområder
Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 udpeger 
og fastlægger i retningslinje 8.6.6 placeringen af 
vindmølleområde 4, der er omfattet af ramme-
nummer G4.T01 Vest for Bakkendrup (Ågård), 
hvor der kan opstilles tre møller med en total-
højde på 130 meter eller seks møller med en 
totalhøjde på 118 meter.

For at virkeliggøre projektet skal der udarbejdes 
et kommuneplantillæg, som fastsætter kommu-
neplanrammer for det konkrete vindmølleanlæg, 
herunder retningslinjer for møllernes antal, stør-
relse og placering. Rammeområdets afgrænsning 
vil desuden blive ændret svarende til det nødven-
dige arealforbrug inklusiv vejarealer. Det ansøgte 
hovedforslag omfatter to vindmøller på 142 meter, 
og i kommuneplantillægget skal det mulige antal 

møller og møllernes størrelse ændres i overens-
stemmelse med det ansøgte projekt. For desuden 
at give mulighed for at vælge mellem forskellige 
mølletyper, ændres retningslinjen for forholdet 
mellem navhøjde og rotordiameter, så der er mu-
lighed for et forhold på op til 1:1,35. Det ansøgte 
alternativ med tre møller på 125 meter er princi-
pielt i overensstemmelse med bestemmelserne 
for rammeområdet. 

Det vurderes ikke i praksis at være muligt at 
udnytte kommuneplanens rammer for seks møller 
på 118 meter på grund af indbyrdes afstandskrav 
mellem møllerne samt afstandskrav til nabo-
beboelser og til en højspændingsledning i den 
nordøstlige del af området. Vindmølleområdets 
udstrækning muliggør således kun opstilling af 
op til tre vindmøller, som i det ansøgte alternativ, 
men det er vurderet, at en opstilling af to større 
møller, som i det ansøgte hovedforslag, samlet 
set vil udnytte områdets vindpotentiale mere 
optimalt, så der sker en større reduktion i ud-
ledningen af CO2 og øvrige forurenende stoffer. 
Vindmøllerne i såvel hovedforslaget som alter-
nativet vil kunne overholde alle krav til støj og 
skyggekast i forhold til nabobeboelser, og der ses 
ikke at være afgørende forskel på den påvirkning, 
som de medfører. Samlet set vurderes det, at så-
vel hovedforslagets som alternativets møller kan 
opstilles under hensyn til nabobeboelser, natur, 
landskab og jordbrugsmæssige interesser.

Samtidigt med offentliggørelse af kommuneplan-
tillægget for vindmølleområdet ved Ågård Gods 
offentliggøres en lokalplan for området, hvor mere 
detaljerede forhold vedrørende områdets udnyt-
telse bliver fastlagt.

Planloven
Vurdering af virkninger på miljøet
Planlægning for vindmøller sker med udgangs-
punkt i Planloven (LBK nr. 587 af 27/05/2013), 
herunder ‘Bekendtgørelse om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning' (BEK nr. 
1510 af 15/12/2010), som fastsætter, at der, som 
forudsætning for opstilling af nye vindmøller med 
en totalhøjde på over 80 m og/eller opstilling af 
grupper af vindmøller med flere end 3 møller, skal 
udarbejdes forslag til kommuneplanretningslinjer 
med en redegørelse, der indeholder en særlig 
vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-
redegørelse).

VVM-redegørelsen skal belyse projektets plan-
lægnings-, natur- og miljømæssige konsekvenser, 
herunder mulige gener for naboer, natur og land-
skab. Derudover gives offentligheden mulighed 
for at få kendskab til projektet og komme med 
bemærkninger, som kan forbedre Kommunalbe-
styrelsens beslutningsgrundlag, inden der tages 
endelig stilling til projektet.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at VVM-redegø-
relsen skal indeholde oplysninger om anlæggets 
fysiske udformning og karakteristika, arealanven-
delsesbehov under anlæg og drift samt en be-
skrivelse af anvendte materialer og et skøn over 
forventede reststoffer og emissioner i forbindelse 
med driften.

Bygherrens valg af alternativ under hensyn til 
virkningerne på miljøet skal oplyses tillige med 
en oversigt over de væsentligste alternativer, 
som bygherren har undersøgt, og øvrige væsent-
lige alternativer og alternative placeringer, som 
herudover har været undersøgt, herunder 0-alter-
nativet, dvs. konsekvenserne af at projektet ikke 
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gennemføres.

De vigtigste grunde til planmyndighedens valg af 
alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet 
skal ligeledes oplyses.

De omgivelser, som i væsentlig grad kan blive 
berørt af anlægget, og de betydelige påvirkninger 
af omgivelserne skal beskrives, herunder navnlig 
virkninger på befolkning, fauna, flora, jord, vand, 
luft, klimatiske forhold, omfanget af transport, 
materielle goder, herunder den arkitektoniske og 
arkæologiske kulturarv, landskabet, offentlighe-
dens adgang samt socioøkonomiske forhold.

Påvirkningen skal beskrives i forhold til kortsigte-
de og langsigtede virkninger som følge af påvirk-
ning af overflade- og grundvandssystemer, luftfor-
urening, støjbelastning, anvendelse af naturlige 
råstoffer, emission af forurenende stoffer, andre 
genevirkninger og bortskaffelse af affald, samt en 
beskrivelse af anvendte metoder til beregning af 
virkningerne på miljøet.

De foranstaltninger, der tænkes anvendt for at 
undgå eller nedbringe skadelige virkninger, skal 
beskrives, og endelig skal redegørelsen inde-
holde et ikke-teknisk resumé og en oversigt over 
eventuelle mangler ved oplysninger eller vurde-
ringer.

Lov om miljøvurdering
Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for 
vindmølleområdet stiller krav om miljøvurdering jf. 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
(LBK 939 af 03/07/2013), idet planerne fastlæg-
ger rammer for et anlæg, som er opført på lovens 
bilag 4, pkt. 3i.

Det er valgt at indarbejde lovens krav om miljø-

vurdering i VVM-redegørelsen, idet der er et stort 
sammenfald mellem krav til indholdet af VVM-
redegørelse og miljøvurdering. Der er gennemført 
indledende høringer af relevante myndigheder, 
og sammen med det indledende ‘ikke-tekniske 
resumé’ samt kapitel 7 om sundhed og overvåg-
ning opfylder den samlede miljørapport kravene til 
både VVM-redegørelse og miljøvurdering. 

Ved den endelige vedtagelse af planforslagene er 
der desuden krav om udarbejdelse af en sam-
menfattende redegørelse, hvor det blandt andet 
fremgår, hvordan miljøhensyn er integreret i 
planen, og hvordan de indkomne bemærkninger i 
offentlighedsfasen er taget i betragtning.

Vindmøllecirkulæret
'Cirkulære om planlægning for og landzonetil-
ladelse til opstilling af vindmøller' (CIR nr. 9295 
af 22/05/2009) fastsætter blandt andet, at Kom-
munalbestyrelsen i kommuneplanens retnings-
linjer for arealanvendelsen kan udpege et eller 
flere områder til opstilling af vindmøller med en 
totalhøjde på op til 150 meter. Ved planlægningen 
for udbygningen med vindmøller skal der tages 
omfattende hensyn til muligheden for at udnytte 
vindressourcen såvel som til nabobeboelse, 
natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de 
jordbrugsmæssige interesser, ligesom forhold til 
andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurde-
res.

Vindmøllerne må ikke opstilles nærmere nabo-
beboelse end 4 gange møllens totalhøjde, og 
ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 
gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte 
vindmøller skal redegørelsen for planforslaget 
belyse anlæggenes påvirkning af landskabet. Be-
stemmelserne gælder dog ikke for husstandsmøl-
ler med en totalhøjde på op til 25 meter. Projektet 

vil overholde afstandskravet på 4 x møllernes 
totalhøjde i forhold til nabobeboelser, idet den 
nærmest beliggende beboelse ved ejendommen 

tre eksisterende, større vindmøller indenfor en 
afstand af 28 x møllernes totalhøjde i hovedfor-

eksisterende vindmøller, som er placeret indenfor 
eller tæt på denne afstand i forhold til hovedfor-
slaget. Der er redegjort for den landskabelige 
påvirkning i kapitel 3.

I vejledningen til cirkulæret (VEJ nr. 9296 af 
22/05/2009) anbefales blandt andet, at det ved 
planlægning for vindmøller sikres, at nabobe-
boelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 
timer om året beregnet som reel skyggetid. Der 
er redegjort for påvirkningen af nabobeboelserne 
i kapitel 4 og 7, hvoraf det fremgår, at det forud-
sættes, at vindmøllerne forsynes med teknik og 
software til håndtering af såkaldt skyggestop, idet 
der er beregnet et skyggekast på mere end 10 
timer ved enkelte nabobeboelser.

Vejledningen angiver desuden, at ved plan-
lægning for vindmøller nærmere end 28 gange 
møllens højde fra særlige kulturhistoriske eller 
geologiske landskabselementer skal redegørel-
sen for planforslaget så vidt muligt belyse den 
visuelle påvirkning, herunder indsyn og udsyn for 
det pågældende landskabselement.

Der henvises endvidere til, at placeringen af 
vindmøller skal tage hensyn til trafikken og 
trafiksikkerheden på de overordnede og vigtige 
veje, således at vindmøller ikke placeres nær-
mere vejen end 4 gange møllens totalhøjde, 
og således at vindmøller ikke placeres i vejens 
sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne 
trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens 
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forløb. Afstandskravet er efterfølgende ændret så 
udgangspunktet er 1 gange møllens totalhøjde. 
Hvis der foreligger konkrete sikkerhedsmæssige 
problemer, kan afstandskravet dog være på op til 
1,7 gange møllehøjden. Afstandskravet er over-
holdt med stor margin, idet der er omkring 1,5 km 
til Gørlev Landevej (Rute 22) mod vest, som er 
den nærmeste overordnede vej.

Lov om fremme af vedvarende energi
Vindmøllerne er omfattet af bestemmelserne i 
’Lov om fremme af vedvarende energi’ (LBK nr. 
1074 af 08/11/2011) med efterfølgende ændrin-
ger.

Loven fastsætter, at der, inden 4 uger før udløbet 
af høringsfasen for det offentliggjorte forslag til 
kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegø-
relse, skal afholdes et offentligt møde, hvor der 
redegøres for mølleopstillingens konsekvenser 
for de omkringliggende beboelsesejendomme. 
Ejere, som vurderer at opstillingen påfører deres 
beboelsesejendom et værditab, skal anmelde kra-
vet inden 8 uger efter mødets afholdelse. Ejere 
af beboelsesejendomme, som er beliggende i 
en afstand af mere end 6 gange højden af de 
planlagte møller, skal indbetale et gebyr på 4.000 
kr. for behandling af kravet. En taksationsmyndig-
hed træffer afgørelse om værditabets størrelse på 
baggrund af en individuel vurdering, med mindre 
opstilleren af møllerne og ejere af de pågældende 
beboelsesejendomme indgår aftale om værdita-
bets størrelse. Kravet på betaling bortfalder, hvis 
værditabet udgør mindre end 1 % af beboelses-
ejendommens værdi, og beløbet kan nedsættes 
eller bortfalde, hvis ejeren af beboelsesejendom-
men har medvirket til tabet.

Loven fastsætter også, at inden nettilslutningen 
af møllerne finder sted, skal der ved annoncering 

udbydes mindst 20 % af ejerandelene til personer 
over 18 år med fast bopæl inden for en afstand 
af højst 4,5 km fra opstillingsstedet for møllerne. 
Øvrige personer over 18 år med fast bopæl i den 
kommune, hvor møllerne opstilles, er ligeledes 
berettigede til at afgive købstilbud, men kan kun 
købe andele efter, at en fortrinsret til køb af op til 
50 andele hver er opfyldt af den førstnævnte per-
sonkreds. Ejerandelene udbydes som udgangs-
punkt til en pris beregnet ud fra en produktion på 
1.000 kWh pr. andel.

Herudover fastsætter loven blandt andet bestem-
melser om en grøn ordning, som giver Kommu-
nalbestyrelsen mulighed for at søge om tilskud til 
anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller 
rekreative værdier i kommunen samt til kulturelle 
og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. 
med henblik på at fremme accepten af udnyttel-
sen af vedvarende energikilder i kommunen. Der 
kan ydes tilskud med et beløb, som svarer til 0,4 
øre pr. kWh for 22.000 fuldlasttimer, hvilket inde-
bærer at hovedforslagets 2 vindmøller på hver 3,0 
eller 3,3 MW vil kunne opnå en samlet ramme på 
mellem 528.000 kr. og 580.800 kr., mens alterna-
tivets 3 møller på hver 2,0 MW vil kunne opnå en 
samlet ramme på 528.000 kr.

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
Vindmøllerne er omfattet af Miljøministeriets 
'Bekendtgørelse om støj fra vindmøller' (BEK nr. 
1284 af 15/12/2011).

I henhold til bekendtgørelsen skal støjbelastnin-
gen fra vindmøller beregnes ved vindhastigheder 
på 6 m/s og 8 m/s, og der er fastsat grænse-
værdier på henholdsvis 42 og 44 dB(A) i det mest 
støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer 
højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land.

I områder, der anvendes til eller er udlagt til 
støj følsom arealanvendelse (bolig-, institutions-, 
sommerhus- og kolonihaveområde), eller områ-
der, der i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt 
til rekreativ anvendelse, er der fastsat grænse-
værdier på henholdsvis 37 og 39 dB(A) i det mest 
støjbelastede punkt. 

Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må 
indendørs i beboelse i det åbne land eller inden-
dørs i områder til støjfølsom arealanvendelse ikke 
overstige 20 dB ved en vindhastighed på 6 m/s 
og 8 m/s.
 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der bliver 
udført kontrollerende støjmåling.

Der er redegjort for påvirkningen af nabobeboel-
serne i kapitel 4 og 7, hvoraf det fremgår, at de 
fastsatte støjgrænser kan overholdes.

Teknisk certificeringsordning
’Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning 
for vindmøller’ (BEK nr. 73 af 25/01/2013) fast-
sætter bestemmelser om certificering af vindmøl-
ler, herunder projektcertificering ved opstilling 
af vindmøller med et rotorareal på over 200 m2, 
samt bestemmelser for vedligeholdelse, service 
og indberetning af havari. Formålet hermed er 
at sikre, at vindmøllerne opfylder fastsatte krav 
til energiproduktion, sikkerhed og miljø, samt at 
vindmøllerne serviceres og vedligeholdes som 
foreskrevet.

Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at produ-
centen eller leverandøren af en vindmølle er an-
svarlig for, at der er gennemført en CE-mærkning, 
og at vindmøllen ved levering ledsages af en 
EF-overensstemmelseserklæring for overholdelse 
af krav til sikkerhed og sundhed. Certificering af 
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vindmøller med et rotorareal på over 40 m2 og 
projektcertificering af vindmøller med et rotorareal 
på over 200 m2 skal som minimum omfatte krav 
svarende til de obligatoriske moduler og krav til 
henholdsvis type- eller prototypecertificering og 
projektcertificering fastsat i den europæiske stan-
dard DS/EN 61400-22. Certificeringen skal endvi-
dere omfatte en kildestøjsmåling udført i henhold 
til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om 
støj fra vindmøller.    

Ejeren af vindmøllen er ansvarlig for, at der inden 
idriftsættelse foreligger et gyldigt projektcertifikat 
udstedt af en certificeret virksomhed og udstedt 
for en bestemt placering til ejeren af en vindmølle 
eller et vindmølleprojekt. Ejeren af vindmøllen 
har desuden pligt til at sikre, at der gennemføres 
regelmæssig vedligeholdelse og service af en 
certificeret eller godkendt virksomhed, så længe 
møllen er i drift. Ved hver service skal der udar-
bejdes en servicerapport, og for vindmøller, der 
forudsættes at operere med særlige støjbegræn-
sende foranstaltninger, skal støjindstillingen aflæ-
ses ved hver service. Gennemført service samt 
dato for næste service skal løbende indberettes til 
Energinet.dk. Ved større skader og skader af sik-
kerhedsmæssig betydning har ejeren af vindmøl-
len pligt til straks at indsende oplysninger herom 
til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for 
Vindmøller. 

Naturbeskyttelsesloven og Internatio-
nale beskyttelsesområder
Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 951 af 
03/07/2013) har til formål at værne landets natur 
og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et 
bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets 
livsvilkår og for bevarelse af plante- og dyrelivet. 
Loven fastlægger blandt andet bestemmelser for 

beskyttelse af søer, vandløb, ferske enge, over-
drev mv. (§3-beskyttede områder) samt bygge- 
og beskyttelseslinjer for åer, søer, skove og for-
tidsminder. Loven indeholder også bestemmelser 
for administration af internationale beskyttelses-
områder også kaldet Natura 2000 områder (EF-
habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder 
og Ramsar-områder). Disse områder er desuden 
omfattet af 'Bekendtgørelse om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelses-
områder og beskyttelse af visse arter' (BEK nr. 
408 af 01/05/2007).  

Der er redegjort for vindmøllernes påvirkning af 
§3-områder, Natura 2000-områder og anden form 
for beskyttet natur i - eller i nærheden af mølle-
området - i kapitel 5. Efter Habitatdirektivets arti-
kel 12, bilag VI, redegøres ligeledes for vindmøl-
lernes betydning for en række smådyr, herunder 
småflagermus, odder, markfirben, padder m. fl. 

I alternativet vil den ene af vindmøllerne blive 
placeret indenfor skovbyggelinjen, der er fastlagt 
omkring beplantningen langs den nedlagte jern-
bane øst for mølleområdet, hvilket kræver dispen-
sation fra Kalundborg Kommune.

Miljøbeskyttelsesloven
’Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse’ 
(LBK nr. 879 af 26/06/2010) indeholder bl.a. i §4 
bestemmelser om bortskaffelse af affald. Der er 
redegjort for dette i beskrivelsen af det tekniske 
anlæg i kapitel 2.

Okkerloven
Denne lov har til formål at forebygge og be-
kæmpe okkergener i vandløb, søer eller havet. 
'Bekendtgørelse af lov om okker' (LBK nr. 934 af 
24/09/2009) fastsætter, at der ikke uden tilladelse 

må på begyndes grøftning og grundvandssænk-
ning i områder, der er klassificeret som okkerpo-
tentielle (klasse I, II og III).

Museumsloven
Museumsloven (LBK nr. 1505 af 14/12/2006) 
sikrer kulturarven i forbindelse med planlægning 
af jordarbejder. Loven oplyser, at den kulturarv, 
der skal beskyttes, omfatter spor af menneskelig 
virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. 
strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bo-
pladser, grave og gravpladser, flytbare genstande 
og monumenter og den sammenhæng, hvori 
disse spor er anbragt. Herunder hører bevaring af 
fortidsminder samt sten- og jorddiger.

Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 
sten- og jorddiger, jf. § 29a, eller fortidsminder, jf. 
§ 29e. Hvis der påtræffes fortidsminder i forbin-
delse med jordarbejderne, skal arbejdet indstilles 
i det omfang det berører fortidsmindet, jf. § 27, 
stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til det nær-
meste kulturhistoriske museum, som vurderer om 
yderligere undersøgelse skal finde sted.

Fundene kan ifølge museumsloven forlanges 
undersøgt for bygherrens regning. Med henblik 
på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og 
uforudsete udgifter, er der mulighed for at få fore-
taget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet 
igangsættes.

I henhold til museumsloven skal Kalundborg Mu-
seum foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol 
i forbindelse med et lokalplanforslag såfremt de 
bliver anmodet herom forud for større bygge- og 
anlægsarbejder. Kalundborg Museum fremkom-
mer efter den arkivalske kontrol og eventuelt en 
mindre forundersøgelse med en udtalelse om, 
hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder 
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indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige 
fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at 
gennemføre arkæologiske undersøgelser, inden 
anlægs- eller byggearbejdet gennemføres.
Der er redegjort for de arkæologiske og kulturhi-
storiske interesser i og omkring projektområdet i 
kapitel 3. 

Landbrugsloven
Vindmøllerne opstilles på arealer, der er omfattet 
af landbrugspligt.

’Cirkulære om varetagelse af de jordbrugsmæs-
sige interesser under region-, kommune- og lo-
kalplanlægning mv.’ (CIR nr. 9174 af 19/04/2010) 
foreskriver blandt andet, at lokalplaner, der 
udlægger arealer til opstilling af en eller flere 
vindmøller på en landbrugsejendom i landzone, 
der fortsat skal kunne udnyttes til landbrugsmæs-
sige formål, normalt kun bør omfatte vindmøller-
nes egentlige opstillingsfelter svarende til mindre 
arealer omkring den enkelte mølle afgrænset af 
rotordiameteren plus 5 meter. Lokalplanen kan 
dog også omfatte tilkørselsveje mv.

Jf. afsnit 9.5 i ’Vejledning om reglerne i lov om 
landbrugsejendomme’ (VEJ nr. 97 af 22/11/2010) 
kan aftaler om opstilling af mindre vindmøller på 
en landbrugsejendom som hovedregel indgås, 
uden at det er nødvendigt at gennemføre ud-
stykning og ophæve landbrugspligten. En sådan 
aftale kan indgås og tinglyses uden tilladelse fra 
NaturErhvervstyrelsen, hvis brugs- eller lejeafta-
len alene angår arealer til vindmøller, hvis grund-
areal hver for sig er under 25 m2, og aftalen ikke 
gælder for et længere tidsrum end 30 år. Det er 
en forudsætning, at aftaler om vejadgang, place-
ring af jordkabler, underjordiske fundamenter, sik-
kerhedszone mv. sikres som servitutrettigheder. 

Ved opstilling af større vindmøller kan der være 
tale om at erhverve en del af en landbrugs-
ejendom, hvor landbrugspligten ophæves, eller 
at erhverve en hel ejendom til etablering af en 
vindmøllepark, jf. §§ 3, 12 og 51 i 'Cirkulære 
om lov om landbrugsejendomme' (CIR nr. 94 af 
22/11/2010). En tilladelse til ophævelse af land-
brugspligten betinges normalt af, at der tinglyses 
deklaration om, at arealet skal ryddes for vind-
mølleanlæg mv. og afhændes til sammenlægning 
med en bestående landbrugsejendom, når anven-
delsen til vindmølleanlæg ophører.

Landbrugspligten kan ophæves uden NaturEr-
hvervstyrelsens tilladelse ved en erklæring fra en 
praktiserende landinspektør, når der foreligger 
en landzonetilladelse til udstykningen, eller en 
endeligt vedtaget landzonelokalplan.

Vejloven 
Bekendtgørelse af lov om offentlige veje (LBK 
nr. 1048 af 03/11/2011) indeholder blandt andet 
bestemmelser om adgangsforhold til offentlige 
veje. De nærmere vilkår aftales med lodsejeren 
samt den berørte vejmyndighed, i dette tilfælde 
Vejdirektoratet, idet Gørlev Landevej (Rute 22), 
hvorfra vejadgang til mølleområdet vil foregå, er 
offentlig statsvej. 

Der er redegjort nærmere for adgangsforhold i 
kapitel 2.

Luftfartsloven
'Lov om luftfart' (LBK nr. 1036 af 28/08/2013) fast-
sætter, at projekter til anlæg, der ønskes opført 
i en højde af 100 meter eller mere over terræn, 

-
sen af anlægget ikke må påbegyndes, før der er 
udstedt attest om, at hindringen ikke skønnes at 

-
testen kan gøres betinget af afmærkning eller af 
at højden nedsættes.

De forventede krav til afmærkning af vindmøllerne 
fremgår af afsnit 6.2.

1.5. Hovedkonklusioner
Påvirkning af landskab
Med deres størrelse vil såvel hovedforslagets 
som alternativets vindmøller have en væsentlig 
synlighed, både i det nære landskab omkring 
Ågård Gods og det nordlige Gørlev, og på læn-
gere afstande mod nord, syd og øst. Generelt 

-
de, åbne landskab i området omkring Gørlev og 

herunder vindmøller og højspændingsledninger. 

Der vurderes ikke at være større visuel forskel på 
de to opstillingsforslag med henholdsvis 2 og 3 
vindmøller. Med enkelte forskelle i forhold til den 
konkrete vinkel og afstand fylder de to opstillinger 
omtrent det samme i landskabsbilledet, og i det 

opstillinger generelt meget tydelige og ordnede. 

Fra det meste af selve Gørlev By vil de nye 
vindmøller ikke være videre synlige, typisk helt 
skjulte, af den tætte bymæssige bebyggelse, træ-
er og buskadser. I den nordlige udkant af byen, 
og hvor der ellers er visuel kontakt med det åbne 
land mod nord, vil vindmølleanlægget derimod 
være markant synligt. Her vil de nye vindmøller 
dominere landskabsbilledet mod nord, og klart 
overgå de andre elementer: spredte bebyggelser, 
krat- og læhegnsbeplantninger, som ses her.
 
Fra landsbyerne på lidt længere afstand: Bjerge, 
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Flinterup, Store Fuglede mod nord og Sæby-Hal-
lenslev mod sydøst, vil vindmøllerne typisk kunne 
ses fra den udkant af byerne, der vender mod 
vindmølleområdet. 

Både fra Høng og Ubby vil vindmøllerne på grund 
af afstanden og det kuperede terræn kun have 
en meget begrænset synlighed fra kanten af 
byerne, og de vil slet ikke være synlige fra selve 
byområderne. Vindmølleanlægget ved Ågård vil 
ikke have visuel betydning for byområderne i og 
omkring Kalundborg. 

De nye vindmøller vil være markant synlige set 
fra den nærmeste del af å-forløbet langs Halleby 
Å, lige nord for mølleområdet. Set i forhold til det 
omgivende landskab, som i forvejen er præget af 
landbrugstekniske anlæg og højspændingsled-
ninger vurderes vindmøllerne ikke at virke som 
egentlige fremmedelementer i denne vestligste 
ende af Naturpark Åmosen. Det samme kan siges 
om den del af naturparken, der løber mod sydøst. 
Særligt fra den østlige bred af Tissø, hvor der er 

den anden side her, vil de nye vindmøller fremstå 
ret markante. 

Der er ikke konstateret egentlige indsyn af be-
tydning hvor både bygningsanlægget ved Ågård 
Gods og de nye vindmøller er synlige på samme 
tid. Til gengæld vil møllerne være markant synlige 

samspil med de markante, gamle sukkerfabriks-
siloer i Gørlev. Særligt set fra områderne syd for 
Gørlev, vil siloer og vindmøller fra nogle vinkler 
visuelt blande sig sammen. Gennemgående har 
de to anlæg dog herfra en rimelig afbalanceret 
størrelse i forhold til hinanden, og de passer for 
så vidt udmærket ind i det samlede landskabsbil-

lede, med hver deres præg af teknisk anlæg. 

I forhold til Bakkendrup Kirke umiddelbart øst 
for mølleområdet er der kun konstateret enkelte 
punkter, på ganske korte strækninger af Bak-
kendrupvej, hvor møllerne til dels kan virke 
forstyrrende for indsynet og oplevelsen af kirken, 
hvor denne stedvist er synlig mellem træerne for-
an. På de større åbne stykker langs Bakkendrup-
vej nordøst for kirken, står det nye mølleanlæg 
dog med god afstand til kirken. Fra kirkegården 
nord for kirken afskærmes udsynet til møllerne af 
større træer mod vest. Ved den sydlige indgang til 
kirkeområdet er der derimod fri udsigt mod vest i 
et åbent rum mellem træerne, og på denne korte 
afstand vil mølleanlægget være markant syn-
ligt og helt dominere landskabsbilledet i vestlig 
retning. Det nye mølleanlæg vurderes ikke have 
væsentlig visuel betydning for de øvrige omkring-
liggende kirker. 

Der er ingen fredede fortidsminder i umiddelbar 
nærhed af mølleområdet. Der er dog registreret 

at Kalundborg Museum kontaktes med henblik på 
en arkæologisk forundersøgelse.

mølleområdet, og særligt i alternativet skal der 
tages særlige forholdsregler ved opstilling af den 
midterste af møllerne, som placeres tæt på et 
beskyttet dige. Ved behov for eventuelle indgreb 
i de beskyttede diger skal Kalundborg Kommune 
søges om dispensation.

Der er en del eksisterende vindmøller både mod 
nord og især mod syd omkring Gørlev og Sæby, 
og de nye vindmøller vil opleves i visuelt samspil 
med eksisterende vindmøller fra en del lokale 
områder. Gennemgående er der dog relativt god 

afstand til de omkringliggende vindmøllegrupper, 
-

rende vindmøller er meget begrænsede. 

Sommerhusområderne ved Ornum Strand, og 
længere mod nord syd langs kysten, retter sig ge-
nerelt ud mod bugten, væk fra vindmølleområdet 
ved Ågård, og vindmølleanlægget vil ikke have 
betydning for oplevelsen af havet og kystområdet 
i sig selv. Der er dog også visuel kontakt mellem 
de yderste sommerhusrækker mod øst og fra 

i landskabet mod øst/nordøst. Set herfra vil de 
nye vindmøller fra mange punkter være tydeligt 
synlige henover de foranliggende bebyggelser 
samt krat- og skovbeplantninger. 

Stisystemet langs den nedlagte Gørlev-Ubby 
jernbane løber tæt forbi de nye vindmøller. En del 
beplantning på begge sider af stien vil fra mange 
steder spærre af for udsynet mod vindmøllerne, 
men ofte vil der være huller med helt frit udsyn 
eller kig gennem krattet, hvorfra vindmøllerne vil 
være markant synlige, når man bevæger sig ad 
stien. Der er fastlagt skovbyggelinje omkring be-
plantningen langs stien, og i alternativet placeres 
den østligste mølle indenfor byggelinjen, hvilket 
kræver dispensation fra Kalundborg Kommune.

Påvirkning af nabobeboelser
Nærmeste nabobeboelse i hovedforslaget ligger 
ca. 580 meter mod sydvest, og nærmeste nabo-
beboelse i alternativet ligger ca. 518 meter mod 
vest, hvor afstandskravene er henholdsvis 568 
meter og 500 meter. Beboelsen ved ejendommen 
Ågårdsvej 15, der ejes af Ågård Gods, forudsæt-
tes nedlagt, idet afstandskravet ikke kan overhol-
des i forhold til denne nabobeboelse.

Møllerne vil være markante set fra ejendommene 
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nord for projektområdet, hvor beboelser og uden-
dørs opholdsarealer er orienteret mod møllerne, 
der breder sig over en stor del af synsfeltet. Møl-
lerne kan dog også være dominerende i forhold 
til øvrige nabobeboelser og deres udendørs 
opholdsarealer, hvor der er frit udsyn til møllerne, 
herunder den nærmeste nabobeboelse mod syd-
vest. Her vil møllerne dog være placeret indenfor 
en mindre del af synsfeltet, men rotorerne på 
møllerne i hovedforslaget vil kunne overlappe hin-
anden og give et uroligt visuelt indtryk. I forhold 
til nabobeboelserne mod øst og vest vil møllerne 
ligeledes kun brede sig over en mindre del af 
synsfeltet, og i alternativet vil rotorerne kunne 
overlappe hinanden, hvilket også her vil give et 
uroligt visuelt indtryk.

Beregningerne viser, at møllerne i både hovedfor-
slaget og alternativet kan overholde de fastsatte 
støjgrænser på 42,0/44,0 dB(A) ved vindhastig-
heder på henholdsvis 6 og 8 m/s for udendørs 
opholdsarealer ved nabobeboelser i det åbne 
land såvel som støjgrænserne på 37,0/39,0 dB(A) 
ved vindhastigheder på henholdsvis 6 og 8 m/s 
for områder til støjfølsom arealanvendelse. Den 
fastsatte grænseværdi på 20,0 dB ved vindhastig-
heder på 6 og 8 m/s for indendørs lavfrekvent støj 
kan ligeledes overholdes med stor margin ved 
nabobeboelser. 

Der er i 2012 opstillet to husstandsmøller og givet 
tilladelse til opstilling af yderligere en husstands-
mølle i umiddelbar nærhed af vindmølleområdet 
ved Ågård Gods. Beboelserne for ejerne af disse 
møller er ikke omfattet af de fastsatte støjgræn-
ser, men af hensyn til overholdelse af kravene 
til det samlede støjbidrag ved nabobeboelser til 
husstandsmøllerne, forudsættes husstandsmøllen 

ejeren af den nærmeste nabobeboelse til den på-

gældende husstandsmølle indgår i vindmøllelau-
get og bliver medejer af de nye møller, vil det dog 

da de fastsatte støjgrænser ikke gælder privat 
beboelse for en mølleejer.

Ved enkelte nabobebeboelser beliggende vest og 
sydøst for møllerne er der beregnet et skyggekast 
på mere 10 timer pr. år, hvilket er den anbefalede 
grænseværdi. I henhold til retningslinjerne i kom-
muneplanen forudsættes det derfor, at møllerne 
i både hovedforslaget og alternativet forsynes 
med teknik og software til håndtering af såkaldt 

stoppes i nødvendigt omfang, så skyggekastet 
reduceres til 10 timer ved de nabobeboelser, som 
påvirkes mest.

Vindmøllerne vurderes ikke at give anledning til 

Andre miljømæssige påvirkninger
Projektforslagets møller vil yde et stort positivt 
bidrag til nedbringelse af luftforureningen, herun-
der CO2 udslippet, i Danmark. Møllerne i hoved-
forslaget og alternativet vil kunne forsyne, hvad 
der svarer til henholdsvis ca. 5.900 og ca. 5.275 
enfamilieshuse med forureningsfri elektricitet i 
mere end tyve år.

Risikoen for jord- og grundvandsforurening er mi-
nimal, og mølleprojektet vurderes ikke at påvirke 
drikkevandsinteresser i området. 

Ingen af de planlagte møller, arbejdsarealer og 
veje medfører indgreb i arealer, som er interna-
tionalt eller nationalt beskyttet, herunder områder 
der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Ved eventuelt behov for midlertidig grundvands-
sænkning i forbindelse med støbning af møllefun-

damenter skal der søges om tilladelse til bortled-
ning af oppumpet vand, idet det skal sikres, at der 
ikke sker udledning af okker eller andre skadelige 
stoffer til områdets beskyttede vandløb og søer. 
Der skal desuden søges om dispensation såfremt 
vandstanden i de nærmest beliggende søer kan 
blive påvirket af en midlertidig grundvandssænk-
ning i området.

Vindmøllerne vurderes ikke i væsentlig grad at 

omkringliggende landskab. Vindmøllerne vil være 
markante set fra de nærmeste dele af Naturpark 
Åmosen, besøgsområdet nordøst for mølleom-
rådet og de eksisterende og planlagte rekreative 
stier. Arealerne tættest på møllerne vil kunne blive 
påvirket væsentligt med støj og skyggekast, men 
mølleanlægget vil ikke begrænse adgangen til de 
rekreative områder eller muligheden for at færdes 
på de rekreative stier i området i forbindelse med 
friluftsaktiviteter. 

med øvrige arealanvendelsesinteresser, herun-

byudvikling. 

Der er en højspændingsledning umiddelbart nord-
øst for de planlagte vindmøller. Af sikkerheds-
hensyn vil der være særlige restriktioner i forbin-
delse med opstilling af den østligste af møllerne 
i alternativet samt ved eventuelle efterfølgende 
reparationsarbejder, der involverer anvendelse af 
kraner. Der er herudover tinglyst el- og telefon-
kabler samt en slamledning og en vandledning i 
mølleområdet. De pågældende ledningsejere bør 
kontaktes inden anlægsarbejderne påbegyndes. 

afmærkes med lavfrekvent fast rødt lys i henhold 
til de almindeligt gældende regler.
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1.6. Planproceduren
Offentlighedsfase og indsigelsesfrist
Kommuneplantillæg nr. 19 med tilhørende Miljø-
rapport (VVM-redegørelse og Miljøvurdering) 
samt lokalplan nr. 545 ‘Vindmøller ved Ågård 
Gods’ fremlægges som forslag i minimum 8 ugers 
offentlig høring, og inden for denne periode er der 
mulighed for at komme med forslag og indsigel-
ser til projektet. På baggrund af de indkomne 
bemærkninger i offentlighedsfasen vil kommunen 
tage endelig stilling til projektet.

Resultat af foroffentlighedsfasen
Forud for udarbejdelsen af Miljørapporten med 
VVM-redegørelse og miljøvurdering er der gen-
nemført en foroffentlighedsfase indtil 25. januar 
2012, hvor borgere, interesseorganisationer, for-
eninger, myndigheder og andre interesserede har 
kunnet kommentere det fremlagte projektforslag. 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og 
programmer blev der samtidig med idéfasen 
foretaget en høring af berørte myndigheder om 
afgrænsning af miljøvurderingen. I den forbin-
delse blev en række interesseorganisationer også 
hørt.

I foroffentlighedsfasen indkom der 2 bemærknin-
ger til planen: 

1) Nord-Vestsjællands Flyveklub, Gørlev Fly-
veplads, gør opmærksom på at opstillingen af 
vindmøller vil påvirke flyvepladsens flyvemøn-
ster, og kræve en ændring af ind/ud-flyvning fra 
pladsen. Det angives imidlertid, at flyveklubben er 
indstillet på at foretage de nødvendige ændringer 
i flyvemønstrene. Endvidere henstiller flyveklub-
ben til, at vindmøllerne afmærkes med signallys 
af hensyn til især fremmede fly.

2) En nabo på Tystrupvej ønsker, at der opstil-
les mindre men evt. flere vindmøller med max. 
50 meters højde. Det frygtes at store vindmøller 
påvirker naturoplevelsen ved Halleby Å. Desuden 
stilles spørgsmål til, hvorfor der angives 4 gange 
vindmøllehøjden som afstandskrav til nærmeste 
beboelse og her så angives Bakkendrup. Der 
spørges til, hvilke afstandskrav der så gælder for 
fritliggende ejendomme.  
  
De indkomne bemærkninger og høringssvar er 
behandlet i et notat fra den 15. februar 2012, 
som kommunalbestyrelsen tog til efterretning 
på mødet den 28. marts 2012. Mødereferatet 
kan ses på Kalundborg Kommunes hjemmeside 
www.kalundborg.dk under Dagsorden og beslut-
ningsreferat. Høringssvar og bemærkninger har 
medvirket til at danne baggrund for indholdet af 
det videre arbejde med VVM-redegørelsen og 
miljøvurderingen.  

I notatet kommenteres de indkomne høringsvar, 
og i forhold til bemærkningerne fra flyveklubben 
oplyses blandt andet, at vindmøller med en total-
højde på mellem 100 m og 150 m som minimum 
skal afmærkes med rød lavintensiv belysning 
(minimum 10 candela, ca. svarende til en 9 Watt 
glødepære), døgnet rundt, af hensyn til flysikker-
heden. For at opnå en 360 graders dækning skal 
der påsættes to lamper øverst på møllehatten. 
Lyset er afskærmet nedad og vil erfaringsmæs-
sigt ikke være væsentligt generende.

I forhold til bemærkningerne fra naboen på Ty-
strupvej anføres, at den generelle udvikling inden 
for vindudnyttelse betyder væsentligt højere 
møller end tidligere, hvorfor det ønskes at opstille 
de ansøgte møller, som vil bidrage til en optimal 
udnyttelse af vindressourcen. Møllernes indvirk-
ning på det omkringliggende landskab og Halleby 

Å vil blive vurderet nærmere i VVM-redegørelsen. 
Der gøres endvidere opmærksom på at afstands-
kravet på 4 gange vindmøllernes højde gælder 
alle beboelser, dog undtaget vindmølleejers 
beboelse. Afstandskravet overholdes i det an-
søgte projekt, idet en enkelt beboelse sydøst for 
området nedlægges.

Endelig vedtagelse
Efter at offentligheden har haft mulighed for at 
kommentere indholdet af miljørapporten med 
VVM-redegørelse og miljøvurdering samt de tilhø-
rende planforslag, skal der udarbejdes en sam-
menfattende redegørelse i forbindelse med den 
endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og 
lokalplan for vindmølleområdet. 

Den sammenfattende redegørelse skal indeholde 
en beskrivelse af, hvordan miljøhensyn er inte-
greret i planerne og hvordan miljørapporten og 
de udtalelser, der er indkommet i offentligheds-
fasen, er taget i betragtning, samt hvorfor den 
vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige 
alternativer, der har været behandlet. Den sam-
menfattende redegørelse skal ligeledes beskrive, 
hvordan den fremtidige overvågning af de væ-
sentlige miljøpåvirkninger skal foregå. Forslag til 
overvågningsprogram fremgår af miljørapportens 
afsnit 7.5.

Anlægget må ikke opføres, før kommunalbesty-
relsen har meddelt VVM-tilladelse. VVM-tilladel-
sen kan først meddeles, når kommuneplanret-
ningslinjerne for anlægget er endeligt vedtaget. 
VVM-tilladelsen kan påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet. En klage skal være skriftlig og 
sendes til Kalundborg Kommune, som herefter 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenæv-
net sammen med afgørelsen og det materiale, 
der har indgået i sagens behandling.
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2. PROJEKT-
BESKRIVELSE
2.1. Vindressourcer
Vindressourcernes udbredelse i Danmark er kort-
lagt af Energi- og Miljødata og Forskningscenter 
Risø i projekt ‘Vindressourcekort for Danmark’, 
der blev færdiggjort i 1999. Kortlægningen beskri-

ver vindens energiindhold i 200 x 200 m kvadrater 
dækkende hele landet, og beregnes i fire forskel-
lige højder, nemlig for navhøjder på 25 m, 45 m, 
70 m og 100 m. Som kortene (figur 2.1) viser, vil 
området ved Ågård Gods være et middel-vind-
område, når møllernes navhøjde ligger omkring 
70 meter over terræn, mens området hører til de 
gode vindområder i Danmark, når møllernes nav-
højde nærmer sig 100 meter over terræn.
Der er beregnet en middelvind-hastighed på ca. 

7,5 meter pr. sekund (m/s) for hovedforslagets 
vindmøller med en navhøjde på ca. 86 meter. For 
alternativets vindmøller med en navhøjde på ca. 
80 meter er der beregnet en middelvind-hastig-
hed på ca. 7,4 meter pr. sekund (m/s).

2.2. Anlægget
Møllernes udseende - hovedforslag
Hovedforslaget tager udgangspunkt i opstilling af 

Figur 2.1. Vindressourcekort i henholdsvis 70 og 100 meters højde angivet i W/m2.
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to Vestas 3,3 MW vindmøller. Disse møller er en 
videreudvikling af Vestas 3,0 MW, som der op-
rindeligt er ansøgt om, og bortset fra ændringen 
i installeret effekt, er vindmølletypen uændret. 
Møllerne har som udgangspunkt en navhøjde 
på 84 meter, men i det aktuelle projekt forventes 
møllerne opstillet på sokler, der er hævet 2 meter 
over terræn, hvorved den egentlige navhøjde bli-
ver på 86 meter. Møllerne har en rotordiameter på 
112 meter, hvilket svarer til en samlet totalhøjde 
på 142 meter over terræn.

Vindmøllerne i hovedforslaget har mindre nav-
højde end rotordiameter, og harmoniforholdet 
imellem disse er 1:1,30, hvilket er i overensstem-
melse med kommuneplanens generelle retnings-
linjer for store vindmøller, der angiver at forholdet 
mellem navhøjde og rotordiameter skal være 
imellem 1:1 og 1:1,3. Såfremt det undlades at 
hæve soklen 2 meter over terræn, vil totalhøjden 
være 140 meter og harmoniforholdet 1:1,33.

I hovedforslaget er der ligeledes mulighed for at 
opstille en tilsvarende mølletype fra Siemens med 
en installeret effekt på 3,0 MW. Denne mølle har 
en rotordiameter på 113 meter og som udgangs-
punkt en navhøjde på 82,5 meter, men møllen vil 
skulle opstilles på en sokkel, der er hævet 1 til 3 
meter over terræn, hvorved den egentlige navhøj-
de bliver på 83,5 til 85,5 meter. Dette svarer til en 
samlet totalhøjde på mellem 140 og 142 meter. 
Harmoniforholdet mellem navhøjde og rotordia-
meter vil være mellem 1: 1,32 og 1:1,35. For at 
give mulighed for at opstille denne mølletype, er 

det således en forudsætning, at kommunepla-
nens generelle retningslinje om et forhold mellem 
1:1 og 1:1,3 ændres for mølleområdet ved Ågård 
Gods. I det efterfølgende beskrives mølletypen 
fra Siemens kun nærmere i det omfang, der er 
væsentlige afvigelser fra mølletypen fra Vestas.

Møllerne er tre-vingede og har koniske mølle-
tårne. Møllerne leveres malet i lys grå farve (RAL 

Møllernes rotorhastighed varierer fra 6,2 til 17,7 
omdrejninger pr. minut med Vestas-møllerne, 
mens Siemens-møllerne har mellem 4 og 14 
omdrejninger pr. minut, hvilket er væsentligt lang-
sommere end rotoren på ældre, mindre vindmøl-
ler. Dermed fremstår møllerne med et meget roligt 
og harmonisk udseende.

forsynes med lysafmærkning i henhold til de 
almindeligt gældende regler. Dette indebærer, at 
nacellen (møllehatten) på hver mølle får monte-
ret to lyskilder med lavintensivt rødt lys, som er 
aktiveret døgnet rundt. De to lyskilder skal sikre, 
at lyset altid er synligt i et vandret plan uanset 
vingernes position. Der er nærmere redegjort for 
afmærkningen i afsnit 6.2.

Hovedforslagets to vindmøller opstilles med en 
indbyrdes afstand på ca. 497 meter, hvilket svarer 
til ca. 4,4 gange rotordiameteren. Dette er i over-

ensstemmelse med kommuneplanens generelle 
retningslinjer for store vindmøller, der angiver at 
afstanden skal være på mellem 3 og 5 gange 
rotordiameteren. 

Vindmølleområdet er placeret i et let bakket 
terræn, og hovedforslagets to møller opstilles i 
henholdsvis kote 8 og kote 13. I henhold til kom-
muneplanens generelle retningslinjer for store 
vindmøller, skal møllernes nav ligge på linje, 
således at vindmøllerne afspejler de overord-
nede linjer i terrænet. Ved opstilling af to møller 
vil det altid være muligt at trække en linje mellem 
navene selvom møllerne ikke er placeret i samme 
terrænkote, og dermed er hovedforslaget i over-
ensstemmelse med kommuneplanens retnings-
linje.   

Møllernes udseende - alternativ
Alternativet tager udgangspunkt i opstilling af tre 
Vestas 2,0 MW vindmøller. Disse møller har en 
navhøjde på 80 meter og en rotordiameter på 
90 meter, hvilket svarer til en totalhøjde på 125 
meter over terræn. Forholdet mellem navhøjde og 
rotordiameter er 1:1,13, hvilket er i overensstem-
melse med kommuneplanens generelle retnings-
linjer for store vindmøller.

Vindmøllerne har en rotorhastighed der varierer 
mellem 9,3 til 16,6 omdrejninger pr. minut, hvilket 
ikke afviger væsentligt fra møllerne i hovedforsla-
get, og således er betydeligt langsommere end 
på ældre, mindre vindmøller.

Antal Navhøjde Rotordiameter Totalhøjde Harmoniforhold Effekt Årlig produktion
Hovedforslag 2 83,5 - 86,0 m 112,0 -113,0 m 140,0 - 142,0 m 1:1,30 - 1:1,35 3,0-3,3 MW 22,3 mio. kWh
Alternativ 3 80,0 m 90,0 m 125,0 m 1:1,13 2,0 MW 20,7 mio. kWh

Figur 2.2. Møllestørrelser og samlet produktion pr. år.
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Alternativets tre vindmøller opstilles på en ret linje 
med ensartet indbyrdes afstand på ca. 375 meter, 
hvilket svarer til ca. 4,2 gange rotordiameteren. 
Dette er i overensstemmelse med kommunepla-
nens generelle retningslinjer for store vindmøller, 
der angiver at afstanden skal være på mellem 3 
og 5 gange rotordiameteren.

De tre vindmøller i alternativet opstilles tilnærmel-
sesvist i samme terrænkote, idet den østligste 
mølle placeres i kote 8, den midterste møllle i 
kote 10 og den vestligste mølle i kote 7,5. Ter-
rænkoten for den midterste vindmølle adskiller 
sig således lidt fra de to øvrige. Navhøjderne vil 
tilnærmelsesvist ligge på linje og afspejler de 
overordnede linjer i terrænet. Generelt vil de ind-
byrdes forskelle i vindmøllers navhøjder blot blive 
opfattet som variationer i terrænet, der ikke virker 
forstyrrende for den overordnede opfattelse af 
opstillingens geometri. I henhold til Miljøministeri-
ets anbefalinger for opstilling af store vindmøller 
i det åbne land [1], er der således ingen æsteti-
ske argumenter for at lave særlige tilpasninger 
af navhøjderne ved indbyrdes forskelle mellem 
nabomøller på mindre end 5 meter i navhøjden.

Ved afsætning af alternativets tre møller kan det 
dog overvejes i forbindelse med terrænbearbejd-
ningen omkring møllerne at hæve fundamen-
terne ved den østligste og vestligste af møllerne 
med op til ca. 1 meter, hvorved navene stort set 
komme til at ligge på en ret linje. Der er reelt tale 
om ganske små ændringer i terrænforholdene, 
og det vurderes, at det ikke vil være synligt, når 
møllerne er opsat og jordreguleringen omkring 
fundamenterne er udført. 

Møllernes forventede produktion
Møllernes produktion afhænger af flere forhold. 
Når et projekt vurderes, lægges tre væsentlige 

punkter til grund. For det første ser man på vind-
ressourcerne i det pågældende område. Dernæst 
vurderes de potentielle mølletyper, som kan 
opstilles på den valgte lokalitet. Sidst vurderes 
om møllernes opstillingsform giver mulighed for 
en fornuftig produktion.

Vindressourcerne er beskrevet i afsnit 2.1, og det 
kan konstateres, at møllernes mulige produktion 
må betegnes som god. Helt kystnære placeringer 
vil give en højere produktion, men særligt hoved-
forslagets mølletype med relativt stor rotor kom-
penserer herfor. Mølletypen er således specielt 
udviklet til områder med lav til moderat vind.

Årsproduktionen på hovedforslagets to 3,3 MW-
møller er beregnet til ca. 23,6 mio. kWh, hvilket 
svarer til årsforbruget af el i ca. 5.900 enfami-
lieshuse. For alternativets tre 2,0 MW-møller er 
årsproduktionen beregnet til ca. 21,1 mio. kWh, 
hvilket svarer til årsforbruget af el i ca. 5.275 
enfamilieshuse. Det gennemsnitlige elforbrug i 
enfamilieshuse er ca. 4.000 kWh pr. år, og i lejlig-
heder er det ca. 2.500 kWh pr. år, når der er tale 
om boliger uden elvarme.
 
Arealudlæg og vejadgang til møllerne
Til hver mølle vil der være behov for et areal på 
ca. 5 x 5 m svarende til arealet af møllens tårn. 
Fundamentet, der i hovedforslaget er ca. 26 x 26 
m og i alternativet ca. 18 x 18 m, etableres ca. 
3,0-3,5 m under terræn, og størstedelen af funda-
mentet dækkes af et ca. 1 m tykt lag jord. En stor 
del af arealet kan derfor efterfølgende anvendes 
til almindelig landbrugsdrift.

Der vil være behov for en kørefast plads på ca. 
800-1.250 m2 ved hver mølle. Arealet, der svarer 
til arbejdsområdet for en større kran, fastholdes 
som kørefast areal indtil møllerne skrottes om 

ca. 20-30 år. Endvidere vil der midlertidigt være 
brug for et arbejds areal omkring hver mølle under 
anlægsfasen på ca. 70 x 70 m. Den største del af 
disse arbejdsarealer kan fjernes efter møllebyg-
geriet er færdiggjort. Arealet kan reetableres til 
landbrugsjord eller beplantes svarende til arealets 
tilstand før byggeriet. 

Der skal anlægges en ca. 5 m bred vej til hver 
vindmølle. Langs vejene afrettes kanterne med 
det afgravede jord, således at den samlede 
 bredde inklusiv rabatter kan komme op på 10 m. 
Vejene kan anlægges med en overflade af stabil-
grus og en bund af sten eller andet godkendt ma-
teriale. De eksisterende tilkørsels veje skal både 
udvides og forstærkes for at kunne anvendes af 
de store og tunge køretøjer, som skal transpor-
tere mølledele frem til området. Vejene vil efterføl-
gende fortsat kunne anvendes som tilkørselsveje 
til området i forbindelse med den landbrugsmæs-
sige drift af arealerne.

Møllernes nettilslutning
For at forbinde møllerne med elnettet fremføres 
jordkabler fra møllerne og til et af elforsynings-
selskabet udpeget tilslutningspunkt. Tilslut-
ningspunktet kendes først præcist, når elforsy-
ningsselskabet har behandlet en ansøgning om 
nettilslutning. 

Elforsyningsselskabet sørger selv for at udføre 
kabelarbejdet og håndtere de deraf følgende 
problemstillinger, såsom udpegning af tracé, 
dispensationsansøgning ved eventuel berøring af 
§3-arealer og tinglysning af ledningerne. 
Der er ved opførelse af de store vindmøller intet 
behov for bygninger til transformere, da de place-
res i selve møllen. Der er dog behov for 2 teknik- 
og el-kioske med et areal på op til ca. 30 m2 til 
betjening af mølleområdet. 
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Nettilslutning af møllerne til elnettet sker i henhold 
til gældende lovgivning og efter bestemmelserne 
udarbejdet af det lokale elforsyningsselskab.

Møllernes indholdsstoffer
I forbindelse med møllernes drift anvendes en 
række forskellige kemikalier. 

Hovedforslagets Vestas 3,3 MW-møller indehol-
der ca. 250 liter hydraulikolie, ca. 1.200 liter gear-
olie samt ca. 700 liter kølervæske (50 % glykol) til 
vindmøllens kølesystem. De tilsvarende Siemens 
3,0 MW-møller har en direkte drevet generator 
uden gear og indeholder således ikke gearolie. 
Indholdet af hydraulikolie og kølervæske (33 % 
glykol) er henholdsvis ca. 290 liter og ca. 400 liter. 
Siemens-møllerne kan endvidere være forsynet 
med et svingningsdæmpningsmodul, som inde-
holder ca. 365 liter olie. 

Alternativets Vestas 2,0 MW-møller indeholder 
ca. 315 liter hydraulikolie, ca. 360 liter gearolie 
samt ca. 55 – 145 liter kølervæske (50 % glykol) 
til vindmøllens kølesystem. I denne mølletype 
kan der endvidere være installeret et svingnings-
dæmpningsmodul indeholdende ca. 1.000 liter 
olie.

Herudover anvendes mindre mængder af fedt 
og smøremidler samt rengøringsmidler mv. i 
forbindelse med møllernes drift. Transformeren 
i hovedforslagets og alternativets Vestas-møller 
indeholder i modsætning til andre tilsvarende 
mølletyper ikke olie. Ved opstilling af Siemens-
møller i hovedforslaget rummer transformeren i 
bunden af tårnet ca. 1.200 liter olie.

2.3. Aktiviteter i anlægsfasen
Opmåling og afsætning af møllerne
For naboer og andre, som færdes i området, vil 
de første synlige aktiviteter være landmålernes 
opmåling af projektområdet, fastlæggelse af 
vejene i området og fastlæggelse af møllernes 
nøjagtige placering i forhold til de nærmeste 
nabobeboelser. Denne opmåling forventes skøns-
mæssigt at vare 2 dage, og normalt vil denne 
fase ikke skabe væsentlige gener for hverken 
naboer eller andre i området. Afmærkning af 
mølleplaceringerne og de nye til kø r sels veje sker 
typisk med træpæle.

Jordbundsanalyser
Der må påregnes prøveboringer for at undersøge, 
om jordbunden er stabil. Boringerne foretages fra 
køretøjer og forventes at tage 2-3 dage. Prøvebo-
ringer foretages sandsynligvis inden der etableres 
veje i området.

Etablering af veje
I mølleområdet forstærkes eksisterende veje, og 
nye veje og kranpladser etableres efter mølle-
fabrikantens anvisninger, så vejanlæggene har 
den fornødne bæreevne til transport med tunge 
køretøjer og opstilling af kraner. Alle nye veje vil 

Figur 2.3. Kort med mølleplaceringer og adgangsveje i hovedforslaget.
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fremstå som markveje i ca. 5 meters bredde be-
lagt med stabilgrus, og med græsrabatter på op 
til 2,5 m i hver side. Vejføringerne er vist på figur 
2.3 og 2.4.

Først rømmes ca. 20-30 cm jordlag af som 
lægges langs vejene i projektområdet. Dernæst 
bundsikres vejene, hvorefter de tromles for til 
sidst af få pålagt ca. 20 cm stabilgrus, som afret-
tes og tromles. Overskuds jord fordeles langs 
vejene og kan eventuelt anvendes i forbindelse 
med regulering omkring møllefundamenterne eller 
køres i anvist depot.

Etablering af veje vil vare ca. 2-3 uger, men kan 
forsinkes af dårligt vejr. På grund af de forholds-
vis store afstande mellem arbejdsområdet og 
nabobeboelserne forventes ingen gener i form af 
rystelser og lignende, men der må påregnes en 
del aktivitet af gravemaskiner og lastbiler.

Støbning af fundamenter
I forbindelse med udgravning til fundamenterne 
i ca. 3,0-3,5 meters dybde kan det blive nødven-
digt at bortlede oppumpet grundvand. Det oppum-
pede vand skal analyseres for okker-indhold og 
eventuel bortledning vil kræve en tilladelse fra Ka-
lundborg Kommune. Der skal desuden søges om 

dispensation såfremt vandstanden i de nærmest 
beliggende søer kan blive påvirket af en eventuel 
midlertidig grundvandssænkning i området. Vilkår 
i en dispensation forventes at omfatte krav om, at 
arbejdsperioden ligger udenfor yngleperioden for 
padder. Se afsnit 5.3 om okker og afsnit 5.4 om 
padder og krybdyr samt beskyttede naturtyper (§ 
3-områder).
 
Herefter støbes fundamenterne på stedet. Det 
bortgravede jord deponeres midlertidigt ved den 
enkelte mølleplacering. Til sidst i byggefasen 
afrettes arealerne rundt om møllerne, og evt. 
overskudsjord køres i anvist depot. Anlæg af 
fundamenter forventes at vare ca. 1-2 måneder. 
Det forventes, at der skal anvendes ca. 100 læs 
beton til hvert af de to møllefundamenter i hoved-
forslaget og ca. 70 læs beton til hvert af de tre 
møllefundamenter i alternativet.

Levering og opsætning af møllerne
Transport af møllekomponenterne fra fabrikken 
via det offentlige vejnet til mølleområdet fastlæg-
ges, når valg af mølletype er endeligt bestemt. 
I den forbindelse foretager møllefabrikanten og 
transportfirmaet en kortlægning af transportve-
jen, hvor den mest optimale rute bliver udvalgt 
i forhold til møllekomponenternes oprindelses-
sted, samt de fysiske forhold, såsom rundkørsler, 
vejsving, skilte, sten, træer, bygninger og andre 
genstande, som kan vanskeliggøre transport af 
møllekomponenter. Ved skarpere sving og ind-
snævringer vil skilte og refleksstandere mv. blive 
midlertidigt fjernet, og det kan i enkelte tilfælde 
være nødvendigt at udlægge jernplader, hvis 
rabatten skal i brug for at komme rundt i et sving. 
Alle foranstaltninger vil blive udført efter anvis-
ninger fra møllefabrikanten og transportøren i 
samarbejde med vejmyndigheden, og områderne 
retableres umiddelbart efter endt transport.Figur 2.4. Kort med mølleplaceringer og adgangsveje alternativet.
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I selve mølleområdet udvides de permanente 
vejes svingbaner eventuelt midlertidigt med grus 
eller jernplader for at kunne overholde krav til 
drejeradier mv., og tilsvarende udvides de perma-
nente kranpladser ved vindmøllerne midlertidigt 
med grus eller jernplader til oplagring af møl-
lekomponenterne, så de er klar til opstilling, når 
hovedkranen ankommer til området. Mølletårne, 
nacelle (møllehat) og vinger leveres med lastbil 
så tæt ved hver placering som muligt. I forbin-
delse med opsætning af møllerne ankommer 2-3 
mobilkraner, som i løbet af ca. 2 uger monterer 
møllerne på fundamenterne. 

Der forventes ingen væ sent lige nabogener i den 
forbindelse, men der må forventes en del ekstra 
trafik til og fra området, ligesom større lastbiler 
kan holde parkeret på områdets veje i kortere el-

ler længere tid. 

Krandelene leveres på ca. 20 last vognlæs. Det 
forventes, at ca. 17 lastvognstræk kan levere 
komponenterne til de 2 møller i hovedforslaget, 
og at ca. 25 lastvognstræk kan levere komponen-
terne til de 3 møller i alternativet.

Kabelarbejder
Møllerne forbindes til elnettet med jordkabler, dels 
mellem de enkelte møller, dels fra mølleområdet 
til et tilslutningspunkt, som udpeges af elforsy-
ningsselskabet, når selskabet har behandlet 
ansøgning om nettilslutning. 

Kabelarbejdet vil tidsmæssigt ofte blive placeret 
sidst i byggefasen, men forsyningsselskabet kan 
selv fastsætte et andet tidspunkt. 

Ud over kabel til strøm skal der nedgraves kabel 
til telefonforbindelse til hver enkelt mølle.

Nedtagning af eksisterende møller
Der planlægges ikke fjernet eksisterende møller i 
forbindelse med dette projekts gennemførelse.

Af hensyn til overholdelse af krav til samlet 
støjbidrag ved nabobeboelser til eksisterende 
husstandsmøller tæt på mølleområdet, forudsæt-
tes det imidlertid, at husstandsmøllen ved ejen-
dommen Slibestenen 11 syd for mølleområdet 
nedtages og flyttes ca. 20 meter mod sydvest for 
at øge afstanden til den nærmeste nabobeboelse 
mod nord. Flytningen skal foretages inden de nye 
møller ved Ågård Gods sættes i drift, og udgiften 
hertil vil blive afholdt af projektet for de nye møl-
ler. Såfremt ejeren af den pågældende beboelse 
indgår i vindmøllelauget og bliver medejer af de 
nye møller, vil det dog ikke være nødvendigt at 

-
ser ikke gælder privat beboelse for en mølleejer.

2.4. Aktiviteter i driftsfasen
Indkøringsperioden
I indkøringsperioden er der behov for skærpet 
tilsyn fra mølleproducenten, som er ansvarlig for 
opstillingen. Ligeledes er der behov for at opti-
mere møllernes drift, når de har kørt i en periode 
med stærk blæst. Indkøringsperiodens længde 
afhænger af vejrforholdene og strækker sig over 
mindst 3 uger.

Daglig drift
Den daglige drift af vindmøllerne foregår ved 
hjælp af computerstyret overvågningsudstyr, og 
der vil kun i særlige situationer være behov for at 
besøge møllerne. Ud over almindelig service på 
møllerne ca. 2-4 gange årligt forventes der ikke 
fysisk tilstedeværelse af hverken personer eller 
materiel. Den almindelige service foregår udeluk-
kende ved hjælp af person- og varevogne.

Større skader
Ved større skader på materiellet kan der være 
behov for at anvende kraner til at nedtage større 
dele af møllen, ligesom der kan være behov for, 
at større lastbiler fragter defekte dele væk og 
kører nye dele til møllen. Større skader repareres 
mest effektivt på jorden eller på værksted f.eks. 
defekt generator eller ødelagte vinger.

2.5. Sikkerhedsforhold
Sikkerhed i forbindelse med opførelse
Der findes generelle sikkerhedsbestemmelser 
i forbindelse med byggeri. Disse bestemmelser 
forudsættes beskrevet i udbudsmaterialet og 

Figur 2.4. Flytning af husstandsmølle ved Slibe-
stenen 11. Nuværende placering markeret med 
blåt og ny placering markeret med rødt.
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efterfølgende overholdt i byggefasen.

Sikkerhed i forbindelse med drift
Under møllernes almindelige drift er der tilknyttet 
en driftsleder med ansvar for, at alt forløber som 
det skal. Der forefindes specificerede sikkerheds-
foranstaltninger for drift af en vindmølle. Der er 
f.eks. opsamlingsanordning for evt. spildt olie og 
sikkerhedsanordninger til brug ved servicering af 
maskindele i møllehatten. 

I Danmark er det et krav, at vindmøller certificeres 
i henhold til Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riets tekniske certificeringsordning inden de opstil-
les. Certificeringen omfatter vindmøllen inklusiv 
tårn, fundament, el-tekniske anlæg og transfor-
mer, herunder komponenter til at føre kabler ud 
fra vindmøllen, og certificeringen sikrer opfyldelse 
af de fastsatte krav til energiproduktion, sikkerhed 
og miljø. Inden idriftsættelse af vindmøllerne skal 
der desuden foreligge et gyldigt projektcertifikat, 
og det er en betingelse for anvendelse af møller-
ne, at der gennemføres regelmæssig vedligehol-
delse og service af en certificeret eller godkendt 
virksomhed på baggrund af fastsatte specifika-
tioner og tidsintervaller i henhold til de udstedte 
certifikater eller servicemanualer. 

Isdannelser på møllevingerne kan udgøre en sik-
kerhedsrisiko. Det er dog ikke sandsynligt, at is, 
der falder fra møllens vinger, kan ramme beboel-
ser eller biler. Dels er afstanden både i hovedfor-
slaget og alternativet mere end 500 meter til nær-
meste beboelser og offentlige veje, dels falder is 
lodret ned fra vingerne i forbindelse med møllens 
opstart, hvor vingerne drejer langsomt rundt.

2.6. Retablering af areal
Demontering af møller
Når driften af vindmøllerne indstilles, er ejeren 
af den enkelte vindmølle på afviklingstidspunktet 
forpligtiget til fuldstændig at fjerne alle anlæg i et 
omfang, som modsvarer de krav, som lokalplanen 
fastsætter. Det forventes, at alle veje og de tilba-
geblevne arbejdsarealer ved hver mølleplacering 
fjernes, når vindmøllerne er fjernet. Nedlæggelse 
af veje forudsætter dog tilladelse fra kommu-
nen i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 26a. 
Ligeledes forventes det, at møllefundamenterne 
fjernes mindst til en meter under terræn, hvoref-
ter arealerne retableres til landbrugsformål eller 
andet relevant formål.

Møller og transformatorer kan nedtages og skrot-
tes efter brug, ligesom fundamenter kan knuses. 
Det er ikke muligt at forudsige kommende krav til 
skrotning og genbrug af materialet fra møllepro-
jektet. Møllerne forventes at have en levetid på 
20-30 år, og udviklingen indenfor genbrugsom-
rådet må forventes at gå hurtigt i de kommende 
år. Allerede på nuværende tidspunkt kan langt 
størstedelen af vindmøllernes komponenter 
indgå i genbrugssystemer efter endt brug, og der 
forskes i at opnå en 100 % genanvendelse af alle 
mølledele.
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3. PÅVIRKNING AF 
LANDSKABET
3.1. Landskabets dannelse og 
form 
Vindmølleområdet ved Ågård Gods ligger i et 
lille lokalt morænelandskab. Det svagt bakkede 

-
ger, isen bragte med sig under den sidste istid, 
Weichsel-istiden.

Hele det vestsjællandske landskab er på forskelli-
ge måder kraftigt præget af isens bevægelser un-
der sidste istid. Det svagt kuperede terræn ses i 
store dele af de nærmeste landområder mod nord 
og strækker sig endnu længere mod syd. Langs 
Halleby Å, umiddelbart nord for det nye møllean-
læg og mod vest langs Helsinge Å, fornemmes 
samtidig et større, let skrånende terræn ned mod 
selve å-løbene, som er formet af smeltevandet 
fra de store gletschere ved istidens afslutning. 
Langs Bøstrup Å umiddelbart øst for mølleområ-

som løber fra Høng i syd/sydøst ud mod Tissø. 
Tissø er opstået som en stor indlandssø, da ter-
rænet her tidligere var lavere end i de omgivende 
områder, og smeltevandet fra isen naturligt løb 
i denne retning. I området omkring det sydvest-

eksempler på issøformationer, hvor inddæmmede 
lavtliggende terræner blev til isolerede småsøer 
og vandhuller ved istidens afslutning.

Mod vest er den nærmeste kyststrækning ud mod 
Storebælt overvejende marint forland. De lavtlig-

ligget helt eller delvist under vand, men efterhån-
Figur 3.1. Landskabskort over Vestsjælland med mølleområdet markeret med en rød cirkel [23].
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oversvømmelser og tilgroning skabt helt landfaste 
arealer i tæt forbindelse med havet mod vest. 
Længere mod nord og mod syd langs kysten 

når morænelandskabet helt ud til kystlinjen, hvor 
havet gnaver sig ind i terrænet og skaber noget 
mere bratte overgange mellem land og vand. 

Nord for projektområdet, på den anden side af 
-

-
ringer, med antydninger af spredte randmoræne-

issøer, og tilsammen giver det et noget kuperet, 
og nogle steder ret kaotisk, terræn.

Også mod øst og nordøst ligger den lavtliggende 
-

ket og markant højere morænelandskab, hvor 

har mange lokale bakketoppe og udsigtspunkter, 

Også sydøst for mølleområdet, mod Ruds Vedby 
og Høng, fortsætter det komplekse moræne-

markante som længere mod nord.

3.2. Kulturlandskabet
Anvendelse og landskabelige interes-
ser 
Både selve vindmølleområdet og det åbne land 
omkring det nye mølleanlæg anvendes i dag 
overvejende som intensive landbrugsarealer. Der 

isolerede naturarealer, for eksempel langs de 
lavereliggende engområder langs Halleby Å og 
Bøstrup Å.

-

skaberne omkring selve mølleområdet og skov-
brug fylder meget lidt i landområderne her.

Der er en vis turisme i de omgivende områder, 
som særligt er koncentreret i sommerhusområ-
derne langs vestkysten mod Storebælt, hvor også 
de nærmeste campingpladser er placeret. Ornum 
Strand, Bjerge Nord- og Sydstrand og Reersø 

mod sydvest ligger som de nærmeste områder 
vest for det nye mølleanlæg, men fra disse om-
råder er udsigten dog overvejende koncentreret 
ud mod Jammerland Bugt, i modsat retning af 
vindmølleområdet. Der er også rekreative interes-
ser knyttet til særligt områderne omkring Tissø 
og Naturpark Åmosen i nordøst. Naturparken er 
forbundet til områderne lige nord for mølleom-

Figur 3.2. Den vestlige del af Naturpark Åmosen omkring mølleområdet. 

2 km
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rådet via Halleby Å, som løber tæt forbi de nye 

Også langs den nedlagte jernbane øst for møl-
leområdet er der rekreative interesser, da banen 
i dag fungerer som stiforbindelse fra Gørlev og 
nordpå mod Store Fuglede og Jerslev. Der er 
nærmere redegjort for de rekreative interesser i 
afsnit 5.5.

Naturpark Åmosen
Kommuneplanlægningen for Kalundborg indehol-
der – i samarbejde med Sorø og Holbæk Kommu-
ner - en udpegning af et større område på i alt 80 
km2 som Naturpark Åmosen. Naturparken udgør 
en sammenhængende ”fugtig” landskabskorridor 
bestående af ådale, søer og moseområder, der 
indgår i internationale naturbeskyttelsesområder 
såvel som væsentlige kulturværdier og større 
uforstyrrede landskaber. Udpegningen er vedta-
get som kommuneplantillæg 1 (2010), og omfatter 
blandt andet en samlet udviklingsplan for natur- 
og landskabsområdet. 

Udpegningen af Naturpark Åmosen strækker sig 
på tværs af en stor del af kommunen, fra Lille 
Åmose nordøst for møllerne, ned omkring Tissø 
og tæt forbi mølleområdet, dels langs Halleby Å 
nord for møllerne og videre ud mod sommerhus-
områderne ved Jammerland Bugt, og dels sydøst 
for mølleområdet langs Bøstrup Å. De nye vind-
møller placeres udenfor naturparken, men de vil 
have en visuel påvirkning på nogle af de områder 
af naturparken, der ligger i nærheden af mølle-
området. Vindmøllernes visuelt-landskabelige på-
virkning af naturpark-områderne omkring Halleby 
Å, Tissø og Lille Åmose er undersøgt gennem 
rekognoscering og visualiseringer.

Landskabsområder
I Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 er en 

række områder udpeget som landskabsområder. 
De udpegede områder indeholder værdifulde 
naturområder, bevaringsværdige landskaber og 
kulturhistoriske værdier. Nye tekniske anlæg og 
bebyggelser, der ikke tjener det lokale jordbrugs-
erhverv, bør undgås i de udpegede landskabs-
områder. Nødvendige anlæg og bebyggelser 
skal, i den udstrækning det er muligt, indpasses 
under hensyn til landskabelige forhold og lokal 

byggeskik, således at der opnås en god helheds-
virkning. 

Vest for mølleområdet er et bredt bælte langs 
kysten mod Storebælt, fra Kalundborg i nord til 
Drøsselbjerg i syd, udpeget som landskabsom-

landskabsområder, hvor et smalt bælte strækker 
sig mod nord fra Bakkendrup og breder sig ud i et 

Figur 3.3. Landskabelige interesseområder.

2 km
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ligeledes store arealer udpeget som landskabs-
områder.
 
Det nye mølleanlæg vil ikke blive opført i et land-
skabsområde, men møllerne kan være synlige 
fra disse områder. Generelt er påvirkningen af 
landskabet omkring mølleområdet, herunder de 
nærmest udpegede landskabsområder, under-
søgt gennem rekognoscering og visualiseringer.

Beskyttelsesområder
I kommuneplanen er der udpeget beskyttelses-
områder, som omfatter kerneområder i kommu-
nens natur, landskab og kulturhistorie. Der kan 
som hovedregel kun opføres nye bebyggelser, 
som har direkte tilknytning til det enkelte jord-
brug. Anden form for anlæg og bebyggelse kan 

formidlingen af områdets kvaliteter, uden at disse 
tilsidesættes. Anlæg og bebyggelse skal tilpasses 
landskabet og den lokale byggeskik.

De nærmeste beskyttelsesområder omfatter min-
dre arealer med beskyttet natur umiddelbart om-
kring Halleby Å nord for mølleområdet. Længere 
mod nord er området omkring Maderne mellem 
Bakkendrup og Flinterup ligeledes udpeget som 
beskyttelsesområde. Tissø mod øst er omgivet af 
beskyttelsesområder, der mod nord og nordvest 
kun udgør en smal bræmme, men mod sydvest, 
øst og nordøst breder beskyttelsesområderne sig 
over større arealer. Herudover er arealer langs 
Helsinge Å sydvest for Gørlev udpeget som be-
skyttelsesområde.

Mølleanlægget berører ikke de udpegede beskyt-
telsesområder, men de kan være synlige fra de 
pågældende områder. Den visuelle påvirkningen 
af landskabet omkring mølleområdet er generelt 

undersøgt gennem rekognoscering og visualise-
ringer.

Større uforstyrrede landskaber
Et større sammenhængende område omkring 
Tissø er udpeget som uforstyrret landskab i kom-
muneplanen. De større uforstyrrede landskaber 
er landskaber, hvor der kun opleves en begræn-
set påvirkning fra tekniske anlæg og bebyggelser, 
og områderne skal så vidt muligt friholdes for nye 
store anlæg – eller disse skal udformes, så det 
generer mindst muligt.

Møllerne står udenfor selve områdeudpegningen. 
Den nærmeste del af det uforstyrrede landskab 
ligger dog ret tæt på de nye møller, på knap 500 
meters afstand, og det nye anlæg må derfor 
forventes at have visuel betydning for oplevel-
sen af de nærmeste områder af det uforstyrrede 
landskab.

Beplantning 
Omkring selve mølleområdet ligger meget store 
markstykker med kun enkelte ældre løvhegn 
og selvgroet beplantning langs den nedlagte 
jernbane mod øst og omkring enkelte isolerede 
vandhuller og naturarealer. Også de omgivende 
landskaber omkring det nye mølleanlæg er præ-
get af større markstykker med en del isolerede 
naturområder, typisk vandhuller omgivet af krat-
beplantninger, som ligger jævnt spredt ud over 
hele det åbne land.

I alternativet vil den østligste af vindmøllerne 
blive placeret indenfor skovbyggelinjen på 300 
meter, der i henhold til Naturbeskyttelseslovens 
§ 17 er fastlagt omkring beplantningen langs den 
nedlagte jernbane øst for mølleområdet. Der vil 
være en afstand på ca. 280 meter fra møllens 
tårn til skovbevoksningen, der landskabeligt set 

fremtræder som et levende hegn. Kalundborg 
Kommune er myndighed i forhold til dispensation 
fra skovbyggelinjen, og kommunen er indstillet på 
at meddele dispensation, såfremt det besluttes at 
realisere alternativet.

-
den Ågård lige vest for møllerne, men generelt 
er der meget lidt skov i landskaberne omkring 
de nye møller, som langt overvejende er præget 
af åbent land med dyrkede marker og spredte 
læhegn og kratbeplantninger – og gode udsigts-
muligheder mod mølleområdet.

På længere afstand, på den anden side af Tissø 
mod øst og længere mod nordøst omkring Skarre 

-
vejende blandet løvskov som væsentligt redu-
cerer udsynet mod de nye møller fra en stor af 

Figur 3.4. Skovbyggelinje.

500 m
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områderne længere mod øst og nordøst.

Bebyggelse 
Udover Ågård Gods ligger de nærmeste nabo-
ejendomme ved Tystrup nord for møllerne og 
langs Ågårdsvej syd for anlægget med godt 580 
meter til nærmeste beboelse i hovedforslaget og 
knap 520 meter til nærmeste beboelse i alternati-

vet. I hovedforslaget er der omkring 840 meter til 
landsbyen Bakkendrup mod øst, mens afstanden 
er omkring 700 meter i alternativet. 

Gørlev er den nærmeste større by med en af-
stand på godt 1,3 og 1,2 km mellem henholdsvis 
hovedforslagets og alternativets møller og byens 
nordlige udkant. Mod nord ligger landsbyerne 

Store Fuglede, Flinterup og Bjerge på lidt længe-
re afstand, mellem 2,5-3,5 km fra mølleområdet. 
Set fra nærområderne omkring bebyggelserne 
og fra den del af de nærmeste landsbyer og byer, 
der vender ud mod mølleområdet, herunder den 
nordlige udkant af Gørlev, vil møllerne fremtræde 
meget synlige og markante i landskabet. Nogle af 
ejendommene i det åbne land ligger dog samtidig 
omgivet af træer og kratbeplantning, som forhin-
drer udsyn i retning mod mølleområdet, og derfor 
kan vindmøllerne godt være helt eller delvist 
skjulte set fra en række af de nærmeste naboer. 
I afsnit 3.4 er der medtaget visualiseringer fra 
nogle af de nærmeste bebyggelser og veje for at 
illustrere synligheden af det nye mølleanlæg set 
fra de nære områder.

De næste større bysamfund ligger noget længere 
væk. Der er omkring 6,5 km til Høng i sydøst, og 
godt 5,5 km til Ubby mod nord, og i det kuperede 
terræn vil udsynet generelt være noget begræn-
set på disse afstande. 

Der er lang afstand fra det nye mølleanlæg til 
Kalundborg i nordvest, godt 13 km fra den syd-
østlige udkant af byen frem til mølleområdet, og 
et nyt mølleanlæg ved Ågård vil have meget lille 
visuel betydning set herfra, hvor der i forvejen 

vindmøller. 

Infrastruktur 
Mod nord og syd løber de små kommuneveje 
Tystrupvej og Ågårdsvej forbi mølleområdet, med 
en afstand på henholdsvis omkring 500 meter og 
540 meter til nærmeste mølle i hovedforslaget og 
alternativet på den korteste afstand, til Ågårdsvej 
mod sydvest. I det åbne terræn vil de nye vind-
møller have en betydelig synlighed fra disse nære 
veje.Figur 3.5. Topografisk kort med bebyggelse, beplantning og infrastruktur omkring projektområdet. 

2 km
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Hovedvej A22 løber forbi mølleområdet i vest, i 
nordsyd-gående retning, på en afstand af godt 
1,5 km. Vejens forløb passerer gennem både 
åbne og mere højtliggende terræner, og det nye 
mølleanlæg må forventes at have en vis synlig-
hed herfra, hvilket er undersøgt nærmere gennem 
rekognoscering og visualiseringer.

Andre vindmøller
-

den af det nye anlæg. 

Mod sydøst står 2 stk. 750 kW møller med en 
højde på ca. 62 meter i en afstand af ca. 2,2 km. 
Mod syd, på den anden side af Gørlev, står 3 
andre 750 kW møller med en højde på ca. 68 me-

et par enkeltstående, ældre vindmøller, som er 
placeret omkring 2 km mod nordvest og omkring 
4 km mod sydøst. Disse møller er henholdsvis på 
225 kW med en højde på ca. 44 meter og på 99 
kW med en højde på ca. 32 meter. 

Omkring 900 meter nord for mølleområdet er der 
desuden i 2012 opstillet en husstandsmølle på 25 
kW med en totalhøjde på ca. 25 meter. Der er tale 
om en mølle, som er neddroslet fra 55 kW. Ved 
Slibestenen umiddelbart nord for Gørlev ligeledes 
i en afstand af omkring 900 meter fra de planlagte 
møller ved Ågård er der givet landzonetilladelse 
til to husstandsmøller på 6 kW med en totalhøjde 
på ca. 22 meter, hvoraf den ene er opstillet. Som 
det fremgår af afsnit 2.3 i projektbeskrivelsen, 

20 meter mod sydvest for at øge afstanden til den 
nærmeste nabobeboelse af hensyn til overhol-
delse af krav til samlet støjbidrag fra vindmøller. 
Såfremt ejeren af den pågældende beboelse 
indgår i vindmøllelauget og bliver medejer af de 
nye møller, vil det dog ikke være nødvendigt at 

I Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 er der i 
alt udpeget 7 områder til opstilling af nye, store 
vindmøller, herunder området vest for Bak-
kendrup ved Ågård Gods (område 4). De nær-
meste af de øvrige nye vindmølleområder ligger 
mod nord på omtrent 8,5 km afstand ved Klovby 
(område 6) samt godt 10 km mod syd ved Løve 
(område 3).

3.3. Kulturhistoriske interesser
Den kulturhistoriske udvikling
Regionen har været beboet siden oldtiden, og der 

Figur 3.6. Eksisterende og allerede planlagte vindmøller omkring projektområdet. 

Eksisterende vindmølle

Eksisterende husstandsmølle

Planlagt husstandsmølle
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omkring mølleområdet. De største koncentratio-

højereliggende terræner i bakkerne øst for Tissø, 
hvor større sammenhængende og frugtbare 
jorder har givet et godt grundlag for landbrug og 
bosætning.

Gennem vikingetiden og den tidlige middelalder 
-

ceringer. De små landbrug er samlet i landsbyfæl-
lesskaber, som fordeler sig jævnt ud over landom-

fortsat som landsbyer og småbebyggelser i dag. 
Et stort kirkebyggeri i 1100- og 1200-tallet sætter 
sit præg på regionen, og der ligger fortsat mange 
landsbykirker i området i dag, som for eksempel 
Bakkendrup, der ligger næsten frit i det åbne 
land ved en lille bebyggelse, sådan som kirkerne 
oprindeligt blev opført. Andre gamle kirker, som 
for eksempel Gørlev, ligger i dag midt i et større 
bysamfund omgivet af bebyggelser til alle sider. 
Den feudale struktur med hoved- og herregårde 

-

det nærmeste gods med rødder tilbage i historien. 

-
ligt i landskaberne på den anden side af Tissø.

Landsbysamfundene i regionen er gennemgå-
ende meget små, men omkring den naturlige 
havn i bunden af Kalundborg Fjord udvikler sig, 
efter opførslen af en befæstelse omkring 1170 og 
senere også købstadsrettigheder, en rigtig by, og 
Kalundborg bliver langt det betydeligste handels-
knudepunkt i regionen.

Med landboreformerne fra sidst i 1700-tallet 
opløses den feudale struktur og landsbyfæl-

gårdmandsbrug ud i det åbne land begynder at 
tage fart. Udstykninger med fritliggende gård- og 
husmandsbrug fortsætter gennem hele 1800-tal-
let frem til første del af 1900-tallet, som det for 
eksempel ses langs Bakkendrupvej og Tystrupvej 
lige øst og nord for vindmølleområdet, og efter-
hånden opstår den bygningsstruktur i det åbne 
land, som vi kender i dag.

Den spirende industrialisering kommer for alvor i 
gang med etableringen af jernbanerne på tværs 
af Sjælland, Nordvestbanen mod Kalundborg og 
Vestbanen mod Korsør. I 1898 indvies en tvær-
gående forbindelse, Slagelse-Værslev banen, 
mellem de to større linjer, og nye, større stations-
byer vokser frem ved Gørlev, Høng og Ubby. Den 
industrielle udvikling her kan dog slet ikke følge 
byvæksten i Kalundborg mod nord og Slagelse 

Figur 3.7. Kulturmiljøer omkring projektområdet.

2 km
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mod sydøst, og mange landsbyer som for eksem-
pel Bakkendrup, Fuglede og Flinterup forbliver 
helt små bebyggelser, som de har været det frem 
til i dag.

Efter 2. Verdenskrig fortsætter befolkningen 
med at søge mod de større bysamfund, og store 
strukturændringer sætter sit præg på landbruget. 
Bebyggelsesstrukturen i landområderne ændrer 
sig fra mange små brug frem til få storlandbrug, 
sådan som det ses omkring mølleområdet i dag.
De senere årtier har turisme fået en stadig større 
betydning for mange af de kystnære landområder, 
som det for eksempel ses i sommerhusområder-
ne vest for de nye vindmøller.

Kulturmiljøer
I Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 er en 
række områder udpeget som væsentlige kultur-
miljøer. Områderne indeholder kulturhistoriske 
helheder, enkeltelementer eller strukturer, der er 
væsentlige at sikre i forhold til etablering af nye 
anlæg og bebyggelser.

Det nærmeste kulturmiljø omfatter den nedlagte 
jernbane mellem Gørlev og Værslev, der passerer 
øst for mølleområdet i en afstand af godt 400 me-
ter fra hovedforslagets møller og knap 300 meter 
fra alternativets møller. Herudover ligger de nær-
meste kulturmiljøer godt 2 km syd for mølleområ-
det i det centrale byområde i stationsbyen Gørlev, 
samt ca. 1,2 km mod nordøst mellem Bakkendrup 
og Store Fuglede ved det arkæologiske interes-
seområde omkring Tissø-bopladsen, der i yngre 
jernalder og vikingetid udgjorde en usædvanlig 
rig handelsplads. På lidt større afstand omkring 
4-5 km fra mølleområdet er der udpeget et større 
kulturmiljø ved Reersø, omkring Flasken og 
Vejlen mod sydvest, og i de spredte skovområder 
øst for Tissø er der udpeget en række kulturmil-

jøer omkring hovedgårdene Søbygård, Falken-
høj, Frihedslund, Nøragergård, Selchausdal og 
Hallebygård, der tilsammen omfatter et meget 
stort landområde. Nord for Tissø ligger hovedgår-
den Vesterbygård, der ligeledes er udpeget som 
kulturmiljø, og mod nordøst er det arkæologiske 
interesseområde omkring Lille Åmose udpeget 
som kulturmiljø. Også en del af de små landsbyer 
i landskabet omkring møllerne, herunder Store 
Fuglede, Lille Fuglede, Svallerup, Kirke-Helsinge 
og Mullerup, som ligger mellem 2,5 og 7 km fra 
mølleområdet, er udpeget som kulturmiljøer.

Bortset fra kulturmiljøet i forbindelse med den 
nedlagte jernbane mellem Gørlev og Værslev 
er det nye mølleanlæg placeret et stykke fra de 
nærmeste kulturmiljøer, men de kan godt have en 
vis visuel betydning for oplevelsen af områderne. 
Møllernes visuelle påvirkning af de nærmeste ud-
pegede kulturmiljøer er derfor undersøgt gennem 
landskabsanalysen.

Fredede fortidsminder og arkæologi-
ske fund
Jævnfør Kulturstyrelsens database 'Fund og 
Fortidsminder' [14] er der enkelte fredede fortids-
minder omkring mølleområdet, som er omfattet 
af beskyttelseslinjer på 100 meter i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens § 18. De nærmeste 
fortidsminder er to gravhøje ca. 500-700 meter 
nordvest for møllerne og en dysse eller jættestue 
mod nordøst på knap 600 meters afstand. På 
denne afstand vil opførslen af de nye vindmøller 
ikke berøre fortidsminderne.

Øvrige fredede fortidsminder ligger spredt rundt i 
det åbne land på længere afstand, og der er langt 
til større koncentrationer af levn fra oldtiden, som 

side af Tissø, mere end 6 km væk.

Det fremgår herudover af Kulturstyrelsens data-

fortidsminder i nærheden af mølleområdet. I om-
rådet syd for møllerne i en afstand af ca. 150-400 

-

registreret en overpløjet gravhøj og boplads fra 
yngre stenalder ca. 200 meter sydvest og syd for 
den vestligste mølle i henholdsvis hovedforslaget 
og alternativet. Længere mod syd i en afstand af 
500-700 meter fra henholdsvis alternativets og 
hovedforslagets møller, er der desuden registreret 
en overpløjet bronzealderhøj. 

Det nærmeste arkæologiske fund i området 
nord for mølleområdet er en brandgrav fra ældre 
jernalder omkring 300-400 m nord for den vest-
ligste af møllerne i henholdsvis alternativet og 
hovedforslaget. Lidt længere mod nordvest i ret-
ning mod den sydligste af de to tidligere omtalte 
fredede gravhøje, er der blandt andet registre-
ret en overpløjet gravhøj samt et møntfund fra 
middelalderen, og ved Halleby Å syd for Tystrup 

Mellem Tystrup og Halleby Å er der afgrænset et 

fortrinsvis i området nord for Halleby Å, hvoraf de 
nærmeste fund omkring 350-450 meter fra den 
østligste af møllerne i henholdsvis alternativet og 

ved jernbanebroen over Halleby Å samt boplads-
gruber med keramik fra ældre romersk jernalder. 
Øst for den nedlagte jernbane er der desuden 

jordfæstegrave mv.



38VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Det anbefales, at der forud for anlægsarbejdernes 
opstart foretages en prøvegravning af de arealer 
og tracéer, som berøres af vindmøllebyggeriet 
med henblik på at vurdere bevaring og udstræk-
ning af eventuelle jordfaste fortidsminder. Inden 
igangsættelse af anlægsarbejderne skal det 
lokale museum (Kalundborg Museum) kontaktes. 
Der henvises i øvrigt til oplysningerne om be-

stemmelserne i museumsloven i afsnit 1.4. 

Beskyttede diger

mølleområdet, hvoraf det ene er placeret mellem 
møllerne, og der er ligeledes et dige øst og syd 
for møllerne. Der er stor afstand fra hovedforsla-
gets vindmøller til de beskyttede diger, og etab-

leringen af de tilhørende adgangsveje vurderes 
ikke at berøre digerne, idet vejene anlægges 
langs digerne og benytter en eksisterende pas-
sage i forbindelse med områdets markveje. 
Vejene skal dog placeres i rimelig afstand fra de 
beskyttede diger, så de ikke beskadiges, og ved 
eventuelt behov for at udvide den eksisterende 
passage eller andre indgreb, skal Kalundborg 
Kommune søges om dispensation. 

I alternativet placeres den midterste af møllerne 
tæt på det beskyttede dige, som krydser møl-
lerækken, med en afstand på 10-12 meter fra 
møllens centrum. Ved etablering af møllens fun-
dament og placering af de tilhørende permanente 
og midlertidige arbejdsarealer skal der derfor ta-
ges særlige forholdsregler for ikke at påvirke det 
beskyttede dige, og ved behov for indgreb skal 
Kalundborg Kommune søges om dispensation. 
Den østligste af alternativets tre møller placeres 
ligeledes relativt tæt på det beskyttede dige mod 
øst, men dog i en afstand af ca. 50 meter fra møl-
lens centrum, og der vurderes ikke at være risiko 
for, at det beskyttede dige berøres ved etablering 
af møllens fundament og de tilhørende perma-
nente og midlertidige arbejdsarealer. Ligesom 
i hovedforslaget vil adgangsvejen til møllerne 
kunne placeres langs digerne uden at berøre 
dem, og den eksisterende passage i forbindelse 
med områdets markveje vil kunne benyttes.

Kirker 
-

leanlæg, dvs. indenfor en afstand af ca. 4,5 km 
fra de planlagte vindmøller. Kirkerne i sig selv er 
beskyttede iht. Folkekirkeloven, og i henhold til 
naturbeskyttelsesloven er de beskyttet af en kir-
kebyggelinje på 300 meter. De nære omgivelser 
er desuden ofte omfattet af de såkaldte Provst 
Exner-fredninger, og i kommuneplanen er der Figur 3.8. Fredede fortidsminder og beskyttede diger nær mølleområdet.

Fredet fortidsminde

100 m beskyttelseslinje

Ikke-fredet fortidsminde

Udstrækning af fortidsminde

Beskyttet jord- og stendige

400 m
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herudover udpeget større beskyttelsesområder 
(kirkeomgivelser), som omfatter større områder 
med særlig betydning for oplevelsen af kirkerne 
i landskabet. Der må almindeligvis ikke placeres 
eksempelvis tekniske anlæg på arealer, der er 
udpeget som kirkeomgivelser. 

En tidligere frimenighedskirke i Gørlev er i dag 
nedlagt og bruges som butik for brugskunst.

Bakkendrup Kirke er den nærmeste kirke i 
forhold til de planlagte vindmøller og ligger ca. 
900 meter øst for den nærmeste mølle i hovedfor-
slaget og godt 750 meter fra den nærmeste mølle 
i alternativet. Landsbykirken er oprindeligt opført 
i 1100-tallet i romansk sti. Kirken er i dag grun-
dig restaureret, og den hvidkalkede bygning har 
mange lighedstræk med det oprindelige byggeri. 
Provst Exner-fredningen omkring kirken omfatter 

primært en stribe mod nord, et godt stykke ud i 
det åbne land, frem mod Halleby Å, som skal sik-
re det frie udsyn til og fra kirken i denne retning. 
De udpegede kirkeomgivelser i kommuneplanen 
omfatter hovedsageligt arealer nord og nordøst 
for kirken. Kirken er opført i byens nordlige ud-
kant, på grænsen til det åbne landskab. Således 
er der fra Store Fuglede i nord en god og lang-
strakt indsigt til kirken. Den enkle vejføring i områ-
det og træer tæt omkring kirken giver herudover 
kun få indsigtsvinkler til kirken. Kirken er således 
kun delvist synlig fra Bakkendrupvej umiddelbart 
mod nordøst og øst, hvor der punktvis vil kunne 
være en visuel påvirkning fra vindmøllerne, idet 
møllevingerne vil kunne ses henover beplantnin-
gen omkring kirken. Set fra syd er kirken helt ind-
hyllet i trækroner uden nævneværdig indsigt. Mod 
vest afgrænses de udpegede kirkeomgivelser af 
beplantningen langs den nedlagte jernbane, og 
hovedforslagets og alternativets møller opstilles 

Figur 3.10. Bakkendrup Kirke.Figur 3.9. Kirker omkring projektområdet vist med kirkebyggelinjer og kirkeomgivelser. 
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henholdsvis ca. 400 og ca. 300 meter vest herfor.

Gørlev Kirke ligger centralt i den sydvestlige 
del af byen, omgivet af bebyggelse til alle sider. 
Kirken ligger omkring 2,5 km syd for de planlagte 

historie tilbage fra vikingetiden, men selve kirken 
er en romansk landsbykirke fra 1100-tallet. Der er 
ikke Provst Exner-fredninger omkring kirken, men 
i kommuneplanen er der udpeget kirkeomgivelser 
som hovedsagelig strækker sig mod sydøst og 
nordvest, og således knytter sig til indsigtskiler fra 
hovedlandevejen (Rute 22), hvorfra kirketårnet 
i nogen grad formår at markere sig over bebyg-
gelse og beplantning i konkurrence med de høje 
industrianlæg.
 
Hallenslev Kirke er ligeledes en romansk lands-
bykirke fra 1100-tallet, som ligger ca. 3,5 km syd-

øst for de planlagte vindmøller. Den hvidkalkede 
kirke fremstår i dag som et helstøbt romansk kir-
keanlæg med en vis synlighed fra de omgivende 
landområder. Provst Exner-fredningen omkring 
kirken omfatter mindre kun mindre arealer mod 
nord, øst og syd. Kommuneplanens udpegning 
af kirkeomgivelser omfatter et større område om-
kring kirken, idet der er gode indsigtsmuligheder 

er kirken i direkte kontakt med åbne marker.

Store Fuglede Kirke ligger knap 3 km nord for 
det nye mølleanlæg. Den hvidkalkede romanske 
landsbykirke ligger på en bakketop i kanten af 
bebyggelsen, og er ret synlig fra de omgivende 
områder, ikke mindst fra den nordlige og østlige 
bred af Tissø. Provst Exner-fredningen omkring 
kirken omfatter primært mindre arealer mod nord 
og øst. Kommuneplanens udpegning af kirkeom-
givelser omfatter større områder omkring kirken, 
idet der er gode muligheder for lange indkig til 
kirken fra stort set alle retninger. 

Lille Fuglede Kirke er en endnu en af områdets 
romanske kirkebyggerier fra 1100-tallet og minder 
meget om Store Fuglede Kirke. Kirken ligger ned 
tll Tissø godt 4 km nordøst for de planlagte vind-
møller, og også denne kirke har en vis synlighed 
fra de omgivende landområder, og kan ses på 
lang afstand henover Tissø. Provst Exner-fred-
ningen omkring kirken omfatter primært et mindre 
areal mod vest. Kommuneplanens udpegning af 
kirkeomgivelser omfatter større områder omkring 

-
liggende veje.

Andre kulturhistoriske anlæg
Ågård Gods er oprindeligt en herregård fra 
1600-tallet. Både hovedbygning og avlsbygnin-
ger ligger som relativt lave 1-plansbyggerier, 

som løbende er blevet til- og ombygget gennem 
-

set synlighed fra de omgivende nærområder, og 
det omgivende have- parkanlæg er ikke videre 
markant. Anlægget som helhed ligger dog med 
en ret markant og klar struktur med de gulkalkede 
avlsbygninger stramt organiseret omkring en akse 
op mod hovedbygningen.

Gørlev Sukkerfabrik blev grundlagt i 1912 og har 
gennem 1900-tallet haft stor betydning for den 
industrielle udvikling i og omkring Gørlev. Fabrik-
kerne er ikke mere i drift men udgør til gengæld 
et samlet industrielt kulturarvsmiljø. De markante 
fabriksbygninger er gennemført i rødt tegl. På 
længere afstand er det dog særligt de to hvidkal-
kede siloer, som kan ses vidt omkring og efter-
hånden har fået en vis landskabelig betydning 
som lokale landemærker.

Figur 3.12. Ågård Gods set fra øst.Figur 3.11. Lille Fuglede Kirke.
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Fredede områder
Udover kirkerne er en række særlige landskaber 
og kulturelementer fredede i henhold til Natur-
beskyttelsesloven eller den tidligere Naturfred-
ningslov. Fredningerne er nationale udpegninger, 
og fredningskriterierne er unikke for den enkelte 
lokalitet. Overordnet betyder fredningerne, at der 
ikke må ske ændringer og anlægsarbejder, der 
kan forringe kvaliteten af de natur- og kulturhisto-
riske værdier. 

De nærmeste fredede områder ligger på relativ 
god afstand af mølleområdet. Dels mod sydvest, 
omkring Flasken og Vejlen ved Reersø, og dels 
mod øst, langs den østlige bred af Tissø. For 
begge områder gælder dog, at landskabets ter-
ræn og udformning betyder, at de nye vindmøller 
vil have en vis synlighed set herfra, og derfor er 
mølleanlæggets betydning for oplevelsen af de 
fredede områder undersøgt nærmere gennem 
rekognoscering og visualiseringer.

3.4. Visuelle forhold
Landskabsopdeling i afstandszoner
Vindmøller i hovedforslaget med en totalhøjde på 

på omgivelserne, og møllerne kan ses på stor 
afstand. Vindmøllens påvirkning af landskabet 
aftager dog gradvist i forhold til afstanden. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at operere med forskel-
lige konsekvenszoner.

Den landskabelige vurdering tager udgangs-
punkt i Miljøministeriets anbefalinger fra januar 
2007 for opstilling af store vindmøller på land. 
Anbefalingerne for opstilling af vindmøller på 
op mod 150 meter totalhøjde fremgår af rappor-
ten 'Store vindmøller i det åbne land' udgivet af 
Skov- og Naturstyrelsen [1]. I denne opstilles tre 
konsekvenszoner for store vindmøller: nærzone, 
mellemzone og fjernzone. Konsekvenszonernes 
rækkevidde afhænger af møllernes totalhøjde, 
for vindmøller på op til 142 meters totalhøjde er 
det hensigtsmæssigt at arbejde med følgende 

Nærzonen er området fra 0 – 4,2 km omkring 
mølleområdet. Indenfor dette område ligger 
blandt andet Gørlev og de små landsbyer Store 
Fuglede, Flinterup og Bjerge, den vestlige del 
af Tissø og en del af sommerhusområdet ved 
Ornum Strand. I nærzonen vil møllerne opleves 
som markante, og de vil fra mange områder være 
dominerende i landskabet. Møllerne er væsentligt 

både naturlige elementer såsom bakkeformatio-
ner og beplantning, men også eksempelvis kirker 
og højspændingsledninger.

Mellemzonen er området fra 4,2 – 9,3 km. I 
denne zone ligger blandt andet byerne Høng, Figur 3.13. Fredede områder omkring mølleområdet.

2 km
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Ruds Vedby og Ubby, en stor del af Tissø og Lille 
Åmose området samt kystområderne omkring 
Reersø mod sydvest. Set fra mellemzonen vil 
møllerne generelt være mindre dominerende end 
i nærzonen, men fra de betragtningspunkter, hvor 
møllerne er synlige, vil de stadig optræde som 
markante elementer. Der vil dog i højere grad 
være tale om en skalamæssig balance mellem 
vindmøllerne og de øvrige elementer i landska-
bet, og terrænforhold, læhegn og andre be-
plantninger vil have stor betydning for møllernes 
synlighed og landskabelige betydning.

Fjernzonen er områder, som ligger mere end 9,3 
km fra projektområdet. Her ligger særligt Kalund-
borg mod nordvest som det nærmeste større 
byområde. I fjernzonen opleves møllerne mest 
markant i klart og solrigt vejr, og de vil primært 
være synlige set fra åbne områder uden større 
beplantninger eller fra højdedrag i det omgivende 
landskab. Når man i klart vejr betragter land-
skaber med møller – især i direkte medlys – kan 
store møller ses over meget store afstande. Der-
for kan man forvente, at møllerne ved Ågård er 

sig i højtliggende og åbne områder. Det vil under 
specielle forhold være muligt at se møllerne 
endnu længere væk, men det forudsætter meget 
god sigtbarhed og stor kontrastvirkning mod bag-
grunden (himlen).

Møllevingernes rotation
Når møllen er i drift, skaber møllevingernes rote-
rende bevægelse i sig selv en øget synlighed, og 
møllerne er - særligt på længere afstande – mere 
iøjefaldende i landskabet, når de kører, end når 
de står stille.

Rotordiameteren er afgørende for den hastighed, 
vingerne roterer med. Ældre, mindre mølletyper 

roterer typisk meget hurtigt, og bevægelsen kan 
virke noget forstyrrende i et ellers roligt land-
skabsbillede. Nye, store vindmøller roterer deri-
mod meget langsomt, og dette opleves som en 
rolig, ’afslappet’ bevægelse, som i sig selv virker 
meget lidt forstyrrende i landskabsbilledet. 

Harmoniforhold
Hovedforslagets to vindmøller opstilles med en 
indbyrdes afstand på ca. 497 meter, hvilket svarer 
til ca. 4,4 gange rotordiameteren, og alternativets 
tre møller opstilles med en indbyrdes afstand 
på ca. 375 meter, hvilket svarer til ca. 4,2 gange 
rotordiameteren. Dette er i overensstemmelse 
med kommuneplanens generelle retningslinjer 
for store vindmøller, der angiver at afstanden skal 
være på mellem 3 og 5 gange rotordiameteren. 
Miljøministeriet vurderer i deres anbefalinger for 
opstilling af store vindmøller i det åbne land [1], at 
møllerne ved en afstand på over 5 gange rotor-
diameteren ikke længere fremstår som en klart 
sammenhængende enhed. Der anbefales derfor 
en afstand på mellem 3 og 4 gange rotordiame-
teren. Møllerne i hovedforslaget og alternativet 
placeres imidlertid parallelt med fremherskende 
vindretning, og her anbefaler mølleproducenten 
en større indbyrdes afstand mellem møllerne. På 
baggrund af visualiseringerne vurderes møllerne 
i både hovedforslaget og alternativet at fremstå 
som et klart sammenhængende anlæg. 

De tre møller i alternativet opstilles på en lige linje 
med navhøjderne i tilnærmelsesvist samme vand-
rette plan, så møllerne afspejler de overordnede 
linjer i landskabet, hvilket ligeledes er i overens-
stemmelse med Miljøministeriets anbefalinger, 
der anfører, at der ikke er æstetiske argumenter 
for at lave særlige tilpasninger af navhøjderne 
ved indbyrdes forskelle mellem nabomøller på 
mindre end 5 meter i navhøjden. Møllernes opstil-

lingsmønster er således enkelt og let opfatteligt.

Miljøministeriets angiver desuden, at et forhold 
mellem møllernes navhøjde og rotordiameter på 
mellem 1:1,1 og 1:1,2 er mest harmonisk, og at et 
forhold større end 1:1,3 kan få vingerne til at virke 
overdimensionerede [1]. I praksis opleves harmo-
niforholdet kun, når møllerne ses frit i landskabet, 
og som oftest vil dele af tårnet være skjult af 
landskabselementer i forgrunden. Herved ændres 
harmoniforholdet, og oplevelsen af møllen vil 
afhænge af beskuerens evne til at se hele møllen 
for sig og danne sig et billede af et harmonisk for-
hold. Vindmøllerne i hovedforslaget har en relativt 
stor rotor, men ved at placere Vestas-møllerne på 
sokler, der er hævet 2 meter over terræn opnås 
et harmoniforholdet mellem navhøjde og rotor-
diameter på 1:1,3, hvilket er i overensstemmelse 
med kommuneplanens generelle retningslinjer 
for store vindmøller, der angiver, at forholdet 
skal være mellem 1:1 og 1:1,3. På baggrund af 
visualiseringerne vurderes det, at hovedforslagets 
vindmøller generelt fremtræder harmoniske i det 
givne landskab, men særligt i nærzonen kan for-
holdet mellem navhøjde og rotordiameter i visse 
tilfælde forekomme mindre harmonisk, når større 
dele af tårnet er skjult af beplantning. 

Hvis det undlades at hæve soklen på hovedfor-
slagets Vestas-møller med 2 meter, vil harmo-
niforholdet mellem navhøjde og rotordiameter 
være 1:1,33, og ved opstilling af de tilsvarende 
Siemens-møller, hvor soklen hæves 1 til 3 meter 
over terræn, vil harmoniforholdet være mellem 
1:1,32 og 1:1,35. Det vurderes, at der i praksis 
ikke vil være væsentlig synlig forskel i forhold 
til møller med et harmoniforhold på 1:1,3. For 
at give mulighed for at opstille Siemens-møller 
ændres retningslinjen for harmoniforhold mellem 
navhøjde og rotordiameter i kommuneplantillæg-
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get for mølleområdet ved Ågård Gods.

Møllerne i alternativet har et harmoniforhold mel-
lem navhøjde og rotordiameter på 1:1,13, hvilket 
er i overensstemmelse med Miljøministeriets an-
befalinger såvel som kommuneplanens generelle 
retningslinjer for store vindmøller. 

Andre vindmøller i området
’Cirkulære om planlægning for og landzonetilla-
delse til opstilling af vindmøller’ fastlægger, at der 
ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 
gange totalhøjden fra eksisterende eller plan-
lagte vindmøller skal redegøres for anlæggenes 
påvirkning af landskabet, herunder oplyse hvorfor 
påvirkningen anses for ubetænkelig. Husstands-
møller er undtaget fra denne bestemmelse.

Påvirkningsafstanden for møllerne ved Ågård 
Gods svarer til knap 4 km i hovedforslaget og 3,5 

som allerede beskrevet i afsnit 3.2, både mindre 
enkeltstående møller og mindre grupper af mel-
lemstore møller mod nordvest, vest og sydvest, 
hvorimod der ikke er planlagt opstilling af andre 
nye, store vindmøller indenfor de angivne afstan-
de. Det visuelle samspil mellem de eksisterende 
vindmøllegrupper og de nye vindmøller ved Ågård 
Gods er undersøgt gennem visualiseringer og 
rekognoscering.

Øvrige tekniske anlæg i området
Vindmøller, master og højspændingsledninger 
kan give anledning til et uheldigt visuelt samspil, 
hvis der ikke er et klart hierarki mellem anlæg-
gene. Uheldige samspil er imidlertid vanskelige 
at undgå, da samspillet konstant skifter, når man 
bevæger sig gennem landskabet. Der løber to 
højspændingsledninger forbi mølleområdet. En 

større 400 kV linje fra Asnæs-værket mod Ring-
sted løber øst for mølleområdet i en afstand af 
godt 525 meter fra nærmeste vindmølle i hoved-
forslaget og godt 400 meter fra nærmeste mølle 
i alternativet. En mindre højspændingsledning 
løber forbi den østligste vindmølle i hovedforsla-
get i en afstand af ca. 150 meter, mens der er 
ca. 77 meter fra den østligste mølle i alternativet. 
Begge højspændingsanlæg er dog mindre anlæg 
sammenlignet med de planlagte vindmøller, og 
det nye mølleanlæg vil generelt fremstå klart 
dominerende i forhold til ledningerne. Det kan 
dog ikke udelukkes, at der fra enkelte punkter 
kan forekomme et uheldigt visuelt samspil, hvor 
ledningsanlæggene ses på kortere afstanden i 
forgrunden med vindmøllerne længere ude i bag-
grunden, så der ikke er et klart hierarki. Gennem 
undersøgelser og visualiseringer er der redegjort 
for det visuelle sammenspil mellem højspæn-
dingsledningerne og det nye mølleanlæg.

Visualiseringer
Der er udarbejdet visualiseringer for at belyse den 
visuelle påvirkning, som mølleprojektet medfører. 
Visualiseringerne af hovedforslaget og alternati-
vet er gengivet sammen med det tilhørende foto 
af de eksisterende forhold (0-alternativet). En 
samlet oversigt over placering af fotopunkter og 
afstandszoner fremgår af oversigtskortene på de 
følgende sider, og de efterfølges af visualiserin-
gerne, som hver især er kommenteret.

Visualiseringsmetode
Til visualiseringerne i denne miljørapport er der 
anvendt et digitalkamera med et objektiv med en 
brændvidde svarende til ca. 52 mm. Dette objek-
tiv betegnes som et normalobjektiv, der gengiver 
virkeligheden, som den opleves med det men-
neskelige øje. Den optimale betragtningsafstand 

for visualiseringsbillederne i denne miljørapport er 
ca. 38 cm (gælder for billederne gengivet i et lig-
gende A4-format). Ved denne betragtningsafstand 
gengives perspektiv og proportioner, som det 
opleves i virkeligheden, når man står på stedet. 

Ved fotopunkterne er der registreret et koordi-
natsæt opmålt med GPS. Nøjagtigheden er ca. 
+/- 5 meter. Billederne er efterfølgende behandlet 
i programmet WindPRO 2.8 (Visual), hvor de 
nye møller er vist, som de vil se ud i landskabet i 
forhold til beplantning og bygninger. 

I forbindelse med visualiseringerne fra et af 
fotopunkterne i nærzonen (fotopunkt 2) er der 

-
der. De sammensatte panoramaer er ikke direkte 
sammenlignelige med de øvrige visualiseringer i 
miljørapporten, og de gengives derfor ligeledes 
opdelt i to adskilte billeder, hvor den optimale be-
tragtningsafstand er ca. 38 cm ligesom i forhold til 
visualiseringerne fra de øvrige fotopunkter. Dette 
fremgår af den tilhørende billedbeskrivelse.

I forbindelse med visualiseringerne fra et af foto-
punkterne i fjernzonen (fotopunkt 29), er det valgt 
at gengive møllernes omrids uden nogen form for 
bearbejdning for at markere deres placering, idet 
de ellers ville være mere eller mindre skjult af ter-
ræn, bebyggelse og beplantning. Dette fremgår af 
den tilhørende billedbeskrivelse. 

Mølleanlægget ved Ågård Gods er visualiseret 
med hovedforslagets to vindmøller med en total-
højde på 142 meter (navhøjde på 86 meter og 
rotordiameter på 112 meter) og med alternativets 
tre vindmøller med en totalhøjde på 125 meter 
(navhøjde på 80 meter og rotordiameter på 90 
meter).
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Nærzonen (<4,2 km)
Billede 1: Ågård Gods.
Billede 2: Naboer mod nord.
Billede 3: Jernbanesti mod øst.
Billede 4: Bakkendrup Kirke.
Billede 5: Rasteplads ved Halleby Å
Billede 6: Bakkendrupvej, syd for Halleby Å
Billede 7: Bakkendrupvej, nordøst for Bakkendrup
Billede 8: Gørlev N.
Billede 9: A22 vest for Gørlev.
Billede 10: A22 ved Halleby Å.
Billede 11: A22 ved Bjerge.
Billede 12: Store Fuglede.
Billede 13: Lille Fuglede.
Billede 14: Rute 255 ved Bøstrup Å.
Billede 15: Sommerhusområde ved Ornum.
Billede 16: Tremandsmarken.

Figur 3.14. Visualiseringspunkter i nærzonen.
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Mellemzonen (4,2-9,3 km)
Billede 17: A22 ved Ugerløse.
Billede 18: Ubby.
Billede 19: Tissø, nordøstlige bred.
Billede 20: Kløveshøj.
Billede 21: Tissø, sydøstlige bred.
Billede 22: Rute 255 ved Ruds Vedby.
Billede 23: Sæby.
Billede 24: Høng.
Billede 25: A22 syd for Gørlev.
Billede 26: Reersø Kirke.
Billede 27: Reersø ved Flasken.

Fjernzonen (>9,3 km)
Billede 28: Bøstrup.
Billede 29: A22 syd for Havrebjerg.

Figur 3.15. Visualiseringspunkter i mellem- og fjernzonen.
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Fotopunkt 1 (nærzone)
Ågård Gods
Ågård Gods ligger umiddelbart vest for mølleom-
rådet, på kort afstand af de nye møller. De ældre, 
centrale dele af anlægget har en meget begræn-
set synlighed set fra de omgivende landområder, 
og der er ikke konstateret egentlige indsyn af 
betydning, hvor både det historiske anlæg og de 
nye møller er synlige på samme tid. Til gengæld 

steder fra selve godsområdet, herunder særligt 
vejen øst om anlægget og fra aksen fra hoved-
bygningen gennem avlsbygningerne mod øst. 
Som det ses på visualiseringerne her fra vejen i 
den østlige ende af anlægget, vil de nye møller 
være væsentligt visuelt dominerende i det nære 
landskabsbillede, og her langt overgår alle øvrige 
landskabselementer i det åbne land mod øst, i 
størrelse og skala.

1
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Fotopunkt 1 (nærzone) - eksisterende forhold
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Fotopunkt 1 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 754 og 1.236 meter.
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Fotopunkt 1 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 635 - 1.365 meter.
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Fotopunkt 2 (nærzone)
Naboer mod nord
Fra Tystrupvej nord for mølleområdet er der fri 
udsigt ud over det store åbne landskabsrum øst 
for Ågård. Set herfra fornemmer man tydeligt 
det svagt kuperede terræn i projektområdet, 
som hælder svagt ned mod Halleby Å, og de 
nye møller vil stå centralt her og helt udfylde 
landskabsrummet mod syd. Mølleanlægget vil 
virke væsentligt dominerende i landskabsbilledet, 
men set herfra har man samtidig et helt entydigt, 
næsten uforstyrret overblik over anlægget og kan 

På de følgende sider gengives eksisterende 
forhold, hovedforslaget og alternativet set fra 
fotopunkt 2 som sammensatte panoramaer, 
der ikke er direkte sammenlignelige med de 
øvrige visualiseringer i denne miljørapport. 

Efterfølgende gengives eksisterende forhold, 
hovedforslaget og alternativet set fra foto-
punkt 2 opdelt i to billeder med henholdsvis 
den vestlige og den østlige del af vindmølle-
området. Disse billeder er direkte sammenlig-
nelige med de øvrige visualiseringer i denne 
miljørapport med en anbefalet betragtnings-
afstand på ca. 38 cm ved gengivelse på en 
liggende A4-side.

2
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Fotopunkt 2 (nærzone) - eksisterende forhold (sammensat panorama)



52VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 2 (nærzone) - hovedforslag (sammensat panorama)

Afstanden til hovedforslagets møller er 680 og 995 meter.
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Fotopunkt 2 (nærzone) - alternativ (sammensat panorama)

Afstanden til alternativets møller er 712 - 956 meter.
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Fotopunkt 2 (nærzone) - eksisterende forhold (mølleområdets østlige del)

Afstanden til hovedforslagets østligste mølle (mølle 2) er 680 meter.
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Fotopunkt 2 (nærzone) - eksisterende forhold (mølleområdets vestlige del)

Afstanden til hovedforslagets vestligste mølle (mølle 1) er 995 meter.
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Fotopunkt 2 (nærzone) - hovedforslag (østligste mølle)

Afstanden til hovedforslagets østligste mølle (mølle 2) er 680 meter.
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Fotopunkt 2 (nærzone) - hovedforslag (vestligste mølle)

Afstanden til hovedforslagets vestligste mølle (mølle 1) er 995 meter.
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Fotopunkt 2 (nærzone) - alternativ (østligste mølle)

Afstanden til alternativets østligste mølle (mølle 3) er 712 meter.
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Fotopunkt 2 (nærzone) - alternativ (vestligste møller)

Afstanden til alternativets to vestligste møller (mølle 1 og 2) er 755 og 956 meter.
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Fotopunkt 3 (nærzone)
Jernbanesti mod øst
Selv om stisystemet langs den nedlagte jernbane 
løber tæt forbi de nye vindmøller vil beplantnin-
gen på begge sider mange steder spærre af for 
udsynet mod møllerne. Ofte vil der dog være 
huller med helt frit udsyn eller kig gennem krattet, 
når man bevæger sig ad stien, og så vil møllerne 
være markant synlige. Fotoet er optaget lige hvor 
stien krydser Halleby Å, som på strækning mest 
har karakter af et mindre vandløb. i hovedforsla-
get såvel som alternativet vil de nye møller ses 
som særdeles markante strukturer i det åbne 
land lige forude. Deres dominerende karakter 
kan virke en anelse forstyrrende for oplevelsen af 
landskabet og å-forløbet mod vest. Udsigten er 
dog ikke så markant set fra dette punkt hverken 
over de åbne marker eller langs vandløbet, da 
beplantningen omkring stien spærrer af for det 
meste.

3
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Fotopunkt 3 (nærzone) - eksisterende forhold
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Fotopunkt 3 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 494 og 991 meter.
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Fotopunkt 3 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 387 - 1.091 meter.
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Fotopunkt 4 (nærzone)
Bakkendrup Kirke
Syd for selve kirkebygningen, ved indgangen 
ind til kirkeområdet, er der fri udsigt mod vest 
i et større åbent rum for enden af Bakkendrup 
Kirkevej. Set herfra vil der være næsten fri udsigt 
hen til foden af de nye vindmøller. På denne 
korte afstand, ca. 8-900 meter til den forreste 
vindmølle, vil mølleanlægget være markant syn-
ligt og helt dominere landskabsbilledet i vestlig 
retning. Alternativets opstilling med tre møller står 
fra denne vinkel en anelse mere samlet og fylder 
på den måde, sammen med deres lidt mindre 
totalhøjde, en smule mindre i landskabsbilledet 
end de to højere vindmøller i hovedforslaget. 
Møllerne vil have en meget begrænset synlighed 
fra kirkegårdsområdet lige nord for kirkebygnin-
gen, da større træer her dækker af for udsynet 
mod vest, ud over det åbne land. Det kan ikke 
udelukkes, at man fra enkelte punkter vil kunne 
ane de øverste dele af vingerne henover de lidt 
lavere træer i den sydvestlige del af kirkegården, 
uden at dette vurderes at have større betydning 
for oplevelsen af kirkeområdet som helhed.
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65 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 4 (nærzone) - eksisterende forhold



66VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 4 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 933 og 1.377 meter.



67 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 4 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 795 - 1.537 meter.



68VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 5 (nærzone)
Rasteplads ved Halleby Å
Generelt vurderes de nye møller ikke at have 
større betydning for indsynet mod Bakkendrup 
Kirke, da denne kun har en begrænset synlighed 
fra områderne øst og nordøst for Bakkendrup. 
Udsigten fra rastepladsen ved Halleby Å kan 
betegnes som nærområdets væsentligste 
standpunkt, da det er det eneste opholdssted 
på strækningen langs Bakkendrupvej, nordøst 
for kirken. På visualiseringerne ses det, hvordan 
møllerne vil være tydeligt synlige i det åbne land-
skab mod sydvest, et godt stykke til højre kirken. 
Det store visuelle rum mellem møller og kirker 
bevirker, at de hver især tydeligt opleves som 
selvstændige, adskilte landskabselementer uden 

opstillingsforslag har ikke større visuel betydning 
i denne sammenhæng, da begge opstillinger står 
ret samlet. Det bemærkes, at træerne omkring 
rastepladsen i sig selv afskærmer for udsynet, og 
da kun dele af kirketårnet i forvejen er synligt her-
fra, skal man lidt ’lede’ efter udsigten mod kirken, 
som fra en del punkter på rastepladsen ikke vil 
være synlig.
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69 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 5 (nærzone) - eksisterende forhold



70VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 5 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 1.439 og 1.919 meter.



71 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 5 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 1.307 - 2.053 meter.



72VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 6 (nærzone)
Bakkendrupvej, syd for Halleby Å
Efter rastepladsen ved Halleby Å løber Bak-
kendrupvej mod syd gennem åbent land, med 
helt frit udsyn mod både kirkeområdet og det 
nye mølleanlæg længere ude bagved. I det åbne 
landskabsrum vil de nye møller være markant 
synlige i landskabsbilledet til højre for kirken, 
hvorimod Bakkendrup Kirke, med kun de øverste 
dele af tårnet synligt mellem træerne foran, har 
en mere begrænset visuel betydning. Som det 
ses på visualiseringerne er der også herfra et re-
lativt stort visuelt rum mellem vindmøller og kirke, 

de to anlæg. Den eksisterende højspændings-
ledning på tværs af landskabsrummet, med en 
markant mast lige ved kirketårnet, er generelt en 
væsentlig større visuel gene for oplevelsen af kir-
ken set herfra, og opstillingen af nye vindmøller 
vil ikke ændre på dette. Bakkendrupvej løber et 
længere stykke langs en nogenlunde lige stræk-
ning herfra, og oplevelsen af landskabsbilledet 
– god visuel afstand mellem møller og kirke, og 
højspændingsledninger synlige bag kirken – vil 
være nogenlunde det samme frem mod svinget 
længere fremme, tæt på selve Bakkendrup.
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73 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 6 (nærzone) - eksisterende forhold



74VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 6 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 1.363 og 1.839 meter.



75 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 6 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 1.230 - 1.977 meter.



76VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 7 (nærzone)
Bakkendrupvej, nordøst for Bak-
kendrup
Hvor vejen svinger mod venstre ind forbi Bak-
kendrup, når man kommer fra nord, vil de nye 
møller ’passere forbi’ bag Bakkendrup Kirke, ind-
til de når over på venstre side af kirkebygningen. 
Kirken er kun delvist synlig på strækningen her, 
og fotoet er optaget, hvor bygningen er absolut 
mest markant, med det nye mølleanlæg tæt på, 
i baggrunden. De øverste dele af vingerne er fra 
dette punkt synlige på ret kort afstand af kirken, 
og udsynet mod de roterende vinger henover 
beplantningen kan i sig selv være noget forstyr-
rende for landskabsbilledet her. I synsfeltet fra 
vejstrækningen indgår tillige samspillet med 
højspændingssystemet. Det skal understreges, 
at der her er tale om et absolut ’værste tilfælde’ 
i forhold til den generelle oplevelse af kirken og 
det nye vindmølleanlæg. Både tårn og kirkebyg-
ning er som her kun synlig på en ganske kort 
strækning, godt 20 meter, før dele af kirketårnet 
igen forsvinder bag træerne foran. Længere 
fremme ad vejen, omtrent stik øst lige før Kir-
kevej, vil både kirke og møller være synlige fra 
enkelte punkter, men her står møllerne i stedet 
lige til venstre for kirken, som i sig selv er lidt 
gemt bag træerne foran.
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77 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 7 (nærzone) - eksisterende forhold



78VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 7 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 1.125 og 1.582 meter.



79 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 7 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 988 - 1.735 meter.



80VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 8 (nærzone)
Gørlev N
I den nordlige udkant af Gørlev ligger de yderste 
husrækker, herunder et næsten helt nyt boligom-
råde ud mod Tjørnhøjvej, med stort set fri udsigt 
ud over det åbne land mod nord. På visualiserin-
gerne ses de nye møller, som vil stå ca. 1,4 km 
nord for byens udkant, som ganske markante 
elementer i det åbne landskab. Møllerne overgår 
langt alle andre landskabselementer i størrelse 

og småtræer i forgrunden, og generelt vil mølle-
anlægget dominere landskabsrummet mod nord.
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81 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 8 (nærzone) - eksisterende forhold



82VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 8 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 1.345 og 1.696 meter.



83 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 8 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 1.468 - 1.745 meter.



84VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 9 (nærzone)
A22 vest for Gørlev
Rundkørslen ved hovedvej A22 i det nordvestlige 

-
ger ikke så langt fra mølleområdet. Den nærme-
ste vindmølle vil stå i en afstand af omtrent 1,7 
km fra vejen. Som det ses på visualiseringerne 
vil møllerne være delvist skjulte bag en nyere 
skovbeplantning set fra området lige omkring 
rundkørslen, selv om de øverste dele af vingerne 
vil kunne ses henover beplantningen. Med blade 
på træerne vil synligheden af det nye mølleanlæg 
derfor være begrænset set fra dette konkrete 
punkt, undtagen for alternativet med 3 møl-
ler, som breder sig lidt længere mod nordvest. 
Bevæger man sig lidt mod nord eller mod syd 
ad A22, vil det nye mølleanlæg fremstå som et 
markant indslag i landskabet mod nordøst.
.
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85 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 9 (nærzone) - eksisterende forhold



86VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 9 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 1.743 og 2.232 meter.



87 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 9 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 1.718 - 2.336 meter.



88VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 10 (nærzone)
A22 ved Halleby Å

A22. Ved Halleby Å passerer man ret tæt forbi 
mølleområdet, på ca. 1,5 km afstand, og her er 
også en rasteplads med mulighed for at holde 
ind. Visualiseringerne viser, hvordan de nye 
møller i både hovedforslaget og alternativet, vil 
være markant synlige og visuelt dominerende i 
landskabsbilledet mod øst. De spredte læhegn, 
eksisterende højspændingsledninger og større 
landbrugsanlæg giver området et ret robust 
præg, og de nye møller virker i den forstand ikke 
som væsentlige fremmedelementer i forhold til 
det bestående, men vil dog langt overgå alle 
andre elementer i størrelse og skala.   

10



89 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 10 (nærzone) - eksisterende forhold



90VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 10 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 1.743 og 2.029 meter.



91 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 10 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 1.525 - 2.162 meter.



92VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 11 (nærzone)
A22 ved Bjerge
Når man nærmer sig mølleområdet fra nord ad 
A22, åbner landskabet sig op ved Bjerge med 
næsten frit udsyn frem mod det nye mølleanlæg 
ca. 3 km mod sydøst. Set herfra vil de nye møl-
ler være tydeligt synlige i det åbne, let bakkede 
terræn forude. Møllerne er klart større end de 
øvrige elementer og eksisterende vindmøller i 
baggrunden og vil dominere landskabsbilledet. 
De store strukturer passer dog i sig selv udmær-
ket ind i det store, åbne landskabsrum. De to 
opstillingsforslag fylder herfra nogenlunde lige 
meget i landskabsbilledet.
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93 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 11 (nærzone) - eksisterende forhold



94VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 11 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 3.063 og 3.096 meter.



95 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 11 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 2.861 - 3.189 meter.



96VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 12 (nærzone)
Store Fuglede
De nye vindmøller vil kunne ses tydeligt fra man-
ge steder i det åbne land omkring Store Fuglede, 
men fra selve bebyggelserne vil udsynet mod 
mølleområdet typisk være ret begrænset. 
Visualiseringerne viser de nye møller set fra den 
sydøstlige udkant af bebyggelsen mellem St. 
Fuglede og Flinterup, hvorfra der er helt frit og 
åbent udsyn ud over det åbne land. Set herfra 
fornemmer man samtidig møllernes fremtræden 
i det svagt kuperede morænelandskab, som 
præger en stor del af regionen. De nye møller 
vil, ligesom den eksisterende højspændingsled-
ning, være tydeligt synlig herfra og være med til 
at præge landskabsbilledet. For hovedforslaget 
og alternativet kan man se næsten helt hen til 
mølleområdet og opleve møllerne i deres helhed, 
og det samlede mølleanlæg står klart og tydeligt 
frem.
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97 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 12 (nærzone) - eksisterende forhold



98VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 12 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 2.382 og 2.786 meter.



99 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 12 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 2.342 - 2.754 meter.



100VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 13 (nærzone)
Lille Fuglede
På den vestlige side er landskabet ned mod 

og de nye vindmøller vil være tydeligt synlige 
fra en del punkter i områderne her. Som det ses 
fra punktet her ved Lille Fuglede på godt 4 km 
afstand, vil de nye møller være markant synlige 

de spredte kratbeplantninger ned mod søen. Fra 
nogle punkter med næsten fri udsigt vil møllean-
lægget ses i dets helhed, mens det fra punkter 
som dette kan virke lidt forstyrrende for opstil-
lingsmønstret, at store dele af møllerne er skjult 
bag beplantning. De høje strukturer passer i sig 

og med placeringen et stykke mod vest, væk fra 
Tissø, vurderes møllerne at have en ret begræn-
set betydning for oplevelsen af det store, rolige 
sølandskab set fra dette område.
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101 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 13 (nærzone) - eksisterende forhold



102VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 13 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 4.150 og 4.643 meter.



103 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 13 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 4.046 - 4.705 meter.



104VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 14 (nærzone)
Rute 255 ved Bøstrup Å
På strækningen fra Sæby/Hallenslev frem mod 

mod mølleområdet, ikke mindst hvor man pas-
serer ved Bøstrup Å og ser hen over det store, 
åbne terræn langs å-forløbet mod nord. Fra 
punktet her, lige før åen, ses det nye mølleanlæg 
samtidig i visuelt samspil med de to eksisterende 
vindmøller ved Gørlev. Man fornemmer til dels 
afstanden mellem de to møllegrupper, og den 
langsommere rotationshastighed for de nye møl-
ler vil yderligere bidrage til, at de to grupper kan 
visuelt adskilles fra hinanden og fornemmes som 
selvstændige anlæg. Med både eksisterende 
vindmøller og højspændingsledningen på tværs 
kan det dog ikke undgås, at de nye møller vil 
bidrage til at give landskabsbilledet et lidt uklart 
teknisk præg set herfra. Hovedforslaget kan 
forenkle landskabsbilledet en smule, men der 
vurderes dog ikke at være stor visuel forskel på 
de to opstillingsforslag.
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105 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 14 (nærzone) - eksisterende forhold

Til venstre i billedet ses de to eksisterende vindmøller nordøst for Gørlev.



106VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 14 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 3.668 og 3.709 meter.



107 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 14 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 3.594 - 3.924 meter.



108VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 15 (nærzone)
Sommerhusområde ved Ornum
Sommerhusområderne ved Ornum Strand retter 
sig generelt ud mod bugten og havet, væk fra 
mølleområdet ved Ågård, men der er også en vis 
visuel kontakt i den modsatte retning, ind over 

i øst. Særligt fra de yderste sommerhusrækker 
mod øst og fra stisystemerne her, vil de nye møl-
ler være tydeligt synlige henover de foranliggen-
de bebyggelser og krat- og skovbeplantninger. 
Selv om de nederste dele af tårnene er skjulte, 
står både hovedforslaget og alternativet klart og 

ingen markante tekniske anlæg i denne retning 
i dag, og synligheden af de nye møller vil derfor 
have betydning for oplevelsen af landskabet her, 
som fremover vil være præget af vindmøller.
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109 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 15 (nærzone) - eksisterende forhold



110VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 15 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 3.245 og 3.691 meter.



111 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 15 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 3.080 - 3.827 meter.



112VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 16 (nærzone)
Tremandsmarken
Ved Tremandsmarken sydvest for Bjerge ligger 
en ret markant lokal bakke, og når man her kom-

ud over det åbne land og mølleområdet i sydøst. 
Set herfra vil de nye vindmøller ses tydeligt i 
det lavereliggende terræn knap 4 km længere 
fremme. Kulturlandskabet med åbne marker, 
spredte bebyggelser og beplantning oplyses 
tydeligt herfra, og de mange eksisterende vind-
møller er med til at sætte sit præg på landskabet. 
De nye vindmøller vil øge den samlede visuelle 

-
slaget og alternativet står de tydeligt frem som 
et selvstændigt anlæg uden egentlige visuelle 

forgrunden eller de spredte møllegrupper læn-
gere ude i baggrunden. De nye vindmøller vil på 
den måde indpasse sig uden at ændre markant 
på det eksisterende landskabsbillede.
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113 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 16 (nærzone) - eksisterende forhold

Midt i billedet ses den eksisterende vindmølle syd for Bjerge.



114VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 16 (nærzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 3.820 og 3.917 meter.



115 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 16 (nærzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 3.607 - 4.019 meter.



116VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 17 (mellemzone)
A22 ved Ugerløse
Det kuperede terræn og en del bebyggelse langs 
vejen betyder, at det nye mølleanlæg kun vil 
have en begrænset synlighed fra hovedvej 22, på 
de lidt længere afstande fra nord. På en kortere 

ud over det åbne land og mod mølleområdet i 
sydøst. Som det ses på visualiseringerne, vil 
de nye møller være synlige i horisonten, delvist 
skjult bag beplantning og bebyggelser foran. 
Højspændingsledningen på tværs af rummet er 
dog klart det meste dominerende anlæg i land-
skabsbilledet. De noget mindre møller i baggrun-
den underlægger sig tydeligt denne, og har ikke 
afgørende betydning for oplevelsen af landskabet 
her, som i forvejen er præget af store markfelter 
og spredte bebyggelser og landbrugsanlæg.
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117 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 17 (mellemzone) - eksisterende forhold



118VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 17 (mellemzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 8.226 og 8.369 meter.



119 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 17 (mellemzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 8.203 - 8.268 meter.



120VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 18 (mellemzone)
Ubby
Det nye mølleanlæg vil stort set ikke være synligt 
fra byområderne i Ubby. Fra enkelte områder i 
den sydlige udkant af byen kan der være udsigt 
mod mølleområdet i syd, og fotoet er optaget fra 
et af disse punkter. Som det ses på visualise-
ringen vil kun de øverste dele af møllevingerne 
være synlige, da det kuperede terræn i forgrun-
den spærrer for det meste af udsynet. Synet af 
roterende møllevinger kan i nogle situationer 
virke generende, men hvor der som her er tale 
om et ikke videre markant udsigtspunkt på næ-
sten 6 km afstand, vurderes dette ikke at have 
større visuel betydning.
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121 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 18 (mellemzone) - eksisterende forhold



122VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 18 (mellemzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 5.810 og 6.112 meter.



123 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 18 (mellemzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 5.804 - 6.009 meter.



124VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 19 (mellemzone)
Tissø, nordøstlig bred
Generelt vil de nye møller fremstå ret markante 
set fra den østlige bred af Tissø, hvor der er 

terræn på den anden side. På visualiseringen fra 
den nordøstlige bred af søen ses det, hvordan 
de nye møller med deres højde klart overgår alle 
andre landskabselementer vest for søen og står 
markant frem i horisonten. Hvor der, som her, er 
godt 6 km afstand hen til mølleområdet, vil deres 
størrelse dog virke begrænset, og det samlede 
anlæg vil kun fylde en mindre del af det samlede 
landskabsrum. Møllerne står med stor visuel af-
stand til de markante kirker (Lille/Store Fuglede) 
nordvest for søen, men vil til gengæld øge det 
tekniske præg vest og sydvest for søen, hvor her 
i forvejen ses både højspændingsledninger og 
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125 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 19 (mellemzone) - eksisterende forhold



126VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 19 (mellemzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 5.963 og 6.457 meter.



127 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 19 (mellemzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 5.840 - 6.562 meter.



128VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Fotopunkt 20 (mellemzone)
Kløveshøj
Kløveshøj (100 meter oho.) er et af de mest 
markante udsigtspunkter i det stærkt kuperede 
og ret højtliggende terræn øst for Tissø. Der er 
lange udsigtsmuligheder herfra, og derfor vil de 
nye møller være markant synlige herfra, på trods 
af afstanden på omtrent 7,5 km. Fra bakketoppen 
har man et særdeles godt overblik over det land-
brugsprægede landskab, som dominerer landom-
råderne vest og syd for Tissø. De nye møller har 
kun en begrænset størrelse på denne afstand og 
falder udmærket ind i det eksisterende land-
skabsbillede, hvor en del eksisterende vindmøller 
i forvejen er en væsentlig del af kulturlandskabet.
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Fotopunkt 20 (mellemzone) - eksisterende forhold
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Fotopunkt 20 (mellemzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 7.622 og 8.016 meter.
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Fotopunkt 20 (mellemzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 7.485 - 8.204 meter.
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Fotopunkt 21 (mellemzone)
Tissø, sydøstlige bred

områder med fri udsigt henover den åbne vand-

Fra punktet her, lige nedenfor Sæby kirke, 
fornemmes det nye mølleanlæg i samspil med 
det nære kulturlandskab lige omkring det. Bak-
kendrup Kirke til højre for møllerne er dog gene-
relt ikke så markant herfra, da den ligger lavt i 
terrænet og er ret omkranset af træer, og Ågård 
Gods er slet ikke synligt på lidt længere afstande 
som her. Landskabsbilledet i denne retning er 

og de spredte skov og kratbeplantninger. Med 
deres rolige omdrejningshastighed og enkle, 
samlede opstilling vurderes de nye møller ikke 
at have større negativ betydning for landskabs-
oplevelsen her, som i forvejen også bærer præg 
af højspændingsledningerne i nord-sydgående 
retning.
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Fotopunkt 21 (mellemzone) - eksisterende forhold
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Fotopunkt 21 (mellemzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 5.020 og 5.318 meter.
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Fotopunkt 21 (mellemzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 4.893 - 5.529 meter.
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Fotopunkt 22 (mellemzone)
Rute 255 ved Ruds Vedby
De nye møller vil ikke være synlige i og omkring 
Ruds Vedby, men kører man mod vest ad rute 
255 henover bakkedragene før Sæby, åbner 

mølleområdet lidt til højre for kørselsretningen. 
Det nye mølleanlæg vil herfra, under rimelige 
vejrforhold, kunne ses tydeligt i horisonten, hen-
over Sæby og det let kuperede terræn i for- og 
mellemgrund. Møllerne vil være med til at præge 
landskabsbilledet, men de vil på denne afstand, 
knap 7 km, ikke virke videre dominerende. Det 
nye mølleanlæg vurderes ikke at ville ændre 
væsentligt på oplevelsen af det eksisterende 
landskab heromkring, som i forvejen er præget af 
blandt andet vindmøller i østlig, sydlig og vestlig 
retning.
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Fotopunkt 22 (mellemzone) - eksisterende forhold
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Fotopunkt 22 (mellemzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 6.681 og 6.954 meter.
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Fotopunkt 22 (mellemzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 6.558 - 7.168 meter.
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Fotopunkt 23 (mellemzone)
Sæby
Fra Sæby vil de nye møller typisk være synlige i 
det åbne land mod vest, set fra den vestlige ud-
kant af byen. Kører man ud ad byen mod Gørlev, 
vil man samtidig kunne se møllerne i samspil 
med Hallenslev Kirke på det let hævede terræn 
vest for byen. Som det ses på visualiseringerne, 
vil de nye møller, ligesom blandt andet Hallenslev 
Kirke, være markant synlige henover de øvrige 
landskabselementer mod vest. På denne afstand 
er møllernes størrelse nogenlunde afbalanceret 
i forhold til kirken, og fra punktet her er der et 
lille visuelt rum mellem kirkebygningen og det 
nye mølleanlæg. De nye møller vil være endnu 
et element i landskabsbilledet i denne retning 
og vil være med til at fratage kirken en lille del af 

forhold med højspændingsledninger både foran 
og bag kirken vurderes dog i forvejen at skabe 

nye vindmøller.
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Fotopunkt 23 (mellemzone) - eksisterende forhold
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Fotopunkt 23 (mellemzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 4.648 og 4.850 meter.
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Fotopunkt 23 (mellemzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 4.537 - 5.069 meter.
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Fotopunkt 24 (mellemzone)
Høng
Fra selve byen Høng vil de nye vindmøller ikke 
være synlige på grund af tætte bebyggelser og 
beplantninger, undtagen evt. fra den nordligste 
udkant af byen. Fotoet er netop optaget, hvor 
Sæbyvej løber ud ad byen mod nord, og de nye 
møller bliver synlige i det åbne land mod nord-
vest. Som det ses på visualiseringerne, vil de 
øverste dele af møllerne være synlige henover 
de spredte bebyggelser og kratbeplantninger i 
det åbne land, hvor disse ikke står i forgrunden 
og spærrer helt af for længere udsyn. Det nye 
mølleanlæg vil øge synligheden af vindmøl-
ler i denne retning dog uden at videre påvirke 
landskabsbilledet. Opstillingsmønstret virker for 
både hovedforslaget og alternativet lidt uklart fra 
denne vinkel, men vindmøller passer i sig selv 
udmærket i det eksisterende kulturlandskab, som 
er præget af store, åbne markfelter og spredte 
landbrugsanlæg.  
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Fotopunkt 24 (mellemzone) - eksisterende forhold
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Fotopunkt 24 (mellemzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 6.474 og 6.511 meter.
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Fotopunkt 24 (mellemzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 6.452 - 6.675 meter.
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Fotopunkt 25 (mellemzone)
A22 syd for Gørlev
På strækningen fra Høng mod Gørlev er der 
generelt gode udsigtsforhold henover det åbne, 

mølleområdet i nord, og de nye vindmøller vil 
være tydeligt synlige henover Gørlev By. Møl-
lerne vil være tydeligt synlige i landskabsbilledet, 
men på denne afstand, knap 6 km, virker de ikke 
særligt dominerende i forhold til de øvrige land-
skabselementer. Fra dette punkt fylder hovedfor-
slaget en anelse mindre i landskabsbilledet og 
står med lidt bedre afstand til de markante siloer 
mod venstre, men ellers vurderes der ikke at 
være større visuel forskel på hovedforslaget og 
alternativet.
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Fotopunkt 25 (mellemzone) - eksisterende forhold
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Fotopunkt 25 (mellemzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 6.017 og 6.239 meter.
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Fotopunkt 25 (mellemzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 6.171 - 6.231 meter.
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Fotopunkt 26 (mellemzone)
Reersø Kirke

mod Vejlen, er der en strålende udsigt ud over 
det åbne land mod øst, herunder fra punktet her 
fra kirkeområdet ved Reersø Kirke. På visualise-
ringerne ses det, hvordan de nye møller på trods 
af afstanden på omtrent 8 km vil være tydeligt 
synlige i horisonten bag de åbne fjordlandskaber. 
Synligheden af det nye mølleanlæg kan til en vis 
grad virke forstyrrende for oplevelsen af land-
skabet her. Betydningen heraf vurderes dog at 
være af begrænset betydning, dels fordi møllerne 
ikke syner af så meget på denne afstand, og dels 
fordi den langsomme rotationshastighed vil give 
anlægget et roligt udtryk.
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Fotopunkt 26 (mellemzone) - eksisterende forhold
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Fotopunkt 26 (mellemzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 8.001 og 8.478 meter.
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Fotopunkt 26 (mellemzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 7.865 - 8.610 meter.
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Fotopunkt 27 (mellemzone)
Reersø ved Flasken

Reersø, Flasken og Vejlen, er der helt frie ud-
synsmuligheder ind over det åbne land mod øst 
og nordøst. Visualiseringerne viser, hvordan de 
nye møller – under rimelige vejrforhold - vil være 
tydeligt synlige i landskabets horisont, sammen 
med særligt siloerne i Gørlev, som ses i højre 
side af billedet. Møllerne vil til en vis grad være 
med til at præge landskabsbilledet i denne ret-
ning. De vurderes dog ikke at ændre afgørende 
på oplevelsen det store, horisontale landskabs-
rum, som kan dog rumme strukturer af betydelig 
størrelse uden at dette tager magten fra det 
eksisterende landskabsbillede.
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Fotopunkt 27 (mellemzone) - eksisterende forhold
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Fotopunkt 27 (mellemzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 6.344 og 6.822 meter.
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Fotopunkt 27 (mellemzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 6.210 - 6.954 meter.
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Fotopunkt 28 (fjernzone)
Bøstrup
Der er begrænsede punkter med lange udsigts-
muligheder mod nord i de relativt tætbebyggede 
landområder syd for mølleområdet omkring Kirke 
Helsinge, Mullerup og Drøsselbjerg. Særligt ved 

ved Mullerup Mose. På fotoet ses siloerne i Gør-

i landskabets horisont, sammen med det nye 
mølleanlæg ved Ågård. De nye møller vil blande 
sig med den eksisterende gruppe på 3 møller 
lige syd for Gørlev og skabe et lidt uklart opstil-
lingsmønster i denne retning. Betydningen heraf 
vurderes dog som noget begrænset. Dels har 
møllerne en ret begrænset størrelse på denne 
afstand, og dels vil det på en del dage slet ikke 
være muligt at se møllerne ved Ågård på denne 
afstand, knap 10 km.
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Fotopunkt 28 (fjernzone) - eksisterende forhold
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Fotopunkt 28 (fjernzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 9.662 og 9.994 meter.
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Fotopunkt 28 (fjernzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 9.754 - 10.020 meter.
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Fotopunkt 29 (fjernzone)
A22 syd for Havrebjerg
Fra Slagelse og nordpå indtil Løve har vejen 
retning næsten lige mod mølleområdet. På den 
lange afstand vil møllerne dog være helt eller del-
vist skjulte fra det meste af strækningen. Fotoet 
er optaget fra et af de bedste udsigtspunkter her, 
på et højdedrag lige før Havrebjerg, på ca. 14,5 
km afstand. Som det ses på visualiseringerne, 
vil de nye møller stort set være skjulte herfra. 
I hovedforslaget med to møller vil vingerne nå 
op over terrænet omkring Havrebjerg, men på 
denne afstand vurderes dette ikke at have egent-
lig betydning for landskabsbilledet.
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Fotopunkt 29 (fjernzone) - eksisterende forhold
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Fotopunkt 29 (fjernzone) - hovedforslag

Afstanden til hovedforslagets møller er 14.645 og 14.822 meter. Møllernes omrids er gengivet uden nogen form for bearbejdning for at markere deres placering.

Nye møller
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Fotopunkt 29 (fjernzone) - alternativ

Afstanden til alternativets møller er 14.797 - 14.810 meter. Møllernes omrids er gengivet uden nogen form for bearbejdning for at markere deres placering.

Nye møller
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3.5. Samlet vurdering af   
landskabelig påvirkning
Med deres størrelse vil de nye møller i hovedfor-
slaget såvel som i alternativet have en væsentlig 
synlighed. Både i det nære landskab omkring 
Ågård Gods og det nordlige Gørlev, og på læn-
gere afstande mod nord, syd og øst.
 

i forvejen en del eksisterende vindmøller, og ge-

let bakkede, åbne landskab i områderne omkring 
Gørlev og Ubby. Landskaberne her har med sine 
åbne markstykker og spredte, større landbrugs-
anlæg et agroindustrielt præg, og de nye møller 
virker ikke nødvendigvis som egentlige fremme-
delementer i dette landskabsbillede.

Der vurderes ikke at være større visuel forskel på 
de to opstillingsforslag med henholdsvis 2 møller 
i hovedforslaget og 3 møller i alternativet. Med 
lidt forskelle i forhold til den konkrete vinkel og af-
stand fylder de to opstillinger omtrent det samme 

landskab fremstår begge opstillinger generelt 
meget tydelige og ordnede. Særligt opstillingen 
med 3 møller fremstår fra mange steder som et 
helt klart og samlet anlæg, hvor det er nemt at 
fornemme opstillingen på en lige række. Omvendt 
kan opstillingen med kun 2 møller fra enkelte an-
dre punkter bidrage til et mindre klart landskabs-
billede, hvor der i forvejen ses en del eksisteren-
de vindmøller og højspændingsledninger.

Det nære område
Det nye mølleanlæg vil være markant synligt set 
fra de nærmeste veje og beboelserne ved Ty-
strup, Bakkendrup og langs Ågårdsvej mod syd, 

og de vil fuldstændig dominere landskabsbilledet 
i det store, åbne landskabsrum mellem Ågård 
Gods og Bakkendrup. De store markfelter om-
kring anlægsområdet har dog et ret robust præg, 
og det store landskabsrum giver til en vis grad 
visuel plads til de meget store strukturer, selv om 
møllerne med deres størrelse dog langt vil overgå 
alle andre landskabselementer i nærområdet i 
størrelse og skala. 

Den østligste af de tre vindmøller i alternativet 
placeres indenfor skovbyggelinjen på 300 me-
ter, som er fastlagt omkring beplantningen langs 
den nedlagte jernbane øst for mølleområdet. 
Kalundborg Kommune er indstillet på at meddele 
dispensation, såfremt det besluttes at realisere 
alternativet.

Hovedvej A22, hvor man ved Halleby Å passerer 
ret tæt forbi mølleområdet, og også herfra vil møl-
leanlægget være markant synlige i landskabsbil-
ledet mod øst og generelt være med til at præge 
landskabsoplevelsen for bilister, der færdes på 
A22.

Nærmeste bysamfund
Fra det meste af selve Gørlev By vil de nye møl-
ler ikke være videre synlige, typisk helt skjulte 
af den tætte bymæssige bebyggelse, træer og 
buskadser. I den nordlige udkant af byen, og 
hvor der ellers er visuel kontakt med det åbne 
land mod nord, vil mølleanlægget derimod være 
markant synligt. Her vil de nye møller dominere 
landskabsbilledet mod nord, og klart overgå de 
andre elementer, som ses her: spredte bebyg-
gelser, krat- og læhegnsbeplantninger. Også 
omkring indfaldsvejene, A22 lige vest for byen 
og Ulstrupvej mod øst, vil møllerne opleves som 
markant synlige i det åbne land mod nord. 

Fra landsbyerne på lidt længere afstand: Bjerge, 
Flinterup, Store Fuglede mod nord og Sæby-Hal-
lenslev mod sydøst, vil møllerne typisk kunne ses 
fra den udkant af byerne, der vender mod møl-
leområdet. Fra selve byerne vil møllerne derimod 
ikke være synlige, og de vurderes ikke at have 
større betydning for oplevelsen af bymiljøerne 
her. 

Både fra Høng og Ubby vil møllerne på grund af 
afstanden og det kuperede terræn kun have en 
meget begrænset synlighed fra kanten af byerne, 
og de vil slet ikke være synlige fra selve byom-
råderne. Mølleanlægget ved Ågård vil ikke have 
visuel betydning for byområderne i og omkring 
Kalundborg.

Særlige landskaber og Naturpark 
Åmosen
De nye møller vil være markant synlige set fra 
den nærmeste del af å-forløbet langs Halleby Å, 
lige nord for mølleområdet. Set i forhold til det 
omgivende landskab, som i forvejen er præget af 
landbrugstekniske anlæg og højspændingslednin-
ger vurderes møllerne ikke at virke som egentlige 
fremmedelementer i dette område, der udgør den 
vestligste del af Naturpark Åmosen. Det samme 
kan siges om del af naturparken, der løber om-
kring Bøstrup Å sydøst for mølleområdet.
 
Særligt fra den østlige bred af Tissø, hvor der er 

på den anden side, vil de nye møller fremstå ret 
markante. Møllerne står generelt med god visuel 
afstand til den nordvestlige ende af søområ-
det, som i dag er friholdt for tekniske anlæg, og 
hvor de markante kirker i Lille Fuglede og Store 
Fuglede præger landskabsbilledet. Til gengæld vil 
det nye mølleanlæg øge det tekniske præg vest 
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og sydvest for søen, hvor der i forvejen ses både 

De høje strukturer passer i sig selv udmærket i 

de vil øge det tekniske præg omkring søen, som 
ellers er præget af oplevelsen af det store, rolige 
sølandskab. Afstanden, godt 5-6 km til den østlige 
bred, og møllernes langsomme rotationshastig-
hed vil til dels bidrage til, at de vil kunne falde ind 
i dette landskabsbillede uden at virke væsentligt 
forstyrrende for oplevelsen af søområdet.
 
Naturparken strækker sig videre mod nordøst, via 
Åmosen mod Skarre Sø, men i dette lavtliggende 
terræn med en del spredt beplantning vil møllerne 
stort set ikke være synlige.  

Flasken og Vejlen, er der helt frie udsynsmulighe-
der ind over det åbne land mod øst og nordøst. 
De nye møller vil til en vis grad være med til at 
præge landskabsbilledet i denne retning. Møl-
leanlægget fylder dog ikke så meget i det store, 
horisontale landskabsrum og vurderes ikke at 
ændre afgørende på oplevelsen af landskabsbil-
ledet her.

Kirker og kulturmiljøer
Generelt vil de nye møller ikke have stor betyd-
ning for indsynet mod Bakkendrup Kirke, som 
ikke er videre synlig fra de omgivende landom-
råder. Der er konstateret enkelte punkter, på 
ganske korte strækninger af Bakkendrupvej, hvor 
møllerne til dels kan virke forstyrrende for indsy-
net og oplevelsen af kirken, hvor denne stedvist 
er synlig mellem træerne foran. På de større åbne 
stykker langs Bakkendrupvej nordøst for kirken, 
står det nye mølleanlæg dog med god afstand til 
kirken. Udsynet fra kirkegården nord for kirken 
afskærmes af beplantning i retning mod mølleom-

rådet. Ved den sydlige indgang til kirkeområdet 
er der derimod fri udsigt mod vest i et åbent rum 
mellem træerne, og på denne korte afstand vil 
mølleanlægget være markant synligt og helt do-
minere landskabsbilledet i vestlig retning.

Fra strækningen mellem Sæby og Hallenslev, 
vil de nye møller kunne opleves i visuelt samspil 
med Hallenslev Kirke. På den del af strækningen, 
hvor møllernes vinger vil ses rotere bag kirken, vil 
de være med til at fratage kirken en del af dens 
betydning i landskabsbilledet her og skabe et 
forstyrrende visuelt udtryk. Dette skal dog ses i 
forhold til de eksisterende forhold, hvor højspæn-
dingsledninger både foran og bag kirken i forve-

kirken og de omgivende tekniske anlæg.
  
Møllerne vil være tydeligt synlige fra området 
omkring Lille Fuglede Kirke, men de vil ikke have 
egentlig betydning for indsynet mod eller ople-
velsen af de to kirker mod nord, Store og Lille 
Fuglede Kirker. Der vil ikke være visuel kontakt 
mellem de nye møller og Gørlev Kirke, som lig-
ger centralt i byen, omgivet af afskærmende, tæt 
bebyggelse. 

Der er ikke konstateret egentlige indsyn af betyd-
ning, hvor både anlægget ved Ågård Gods og de 
nye møller er synlige på samme tid. Til gengæld 

steder fra selve godsområdet, herunder særligt 
vejen øst om anlægget og fra aksen fra hoved-
bygningen gennem avlsbygningerne mod øst.

visuelt samspil med de markante, gamle sukker-
fabriks-siloer i Gørlev. Særligt set fra områderne 
syd for Gørlev, vil siloer og vindmøller fra nogle 
vinkler visuelt blande sig sammen. Gennemgåen-

de har de to anlæg dog herfra en rimelig afbalan-
ceret størrelse i forhold til hinanden, og de passer 
for så vidt udmærket ind i det samlede landskabs-
billede, med hver deres præg af teknisk anlæg.

Fortidsminder og beskyttede diger
Der er ingen fredede fortidsminder i umiddelbar 
nærhed af mølleområdet, som kan blive berørt 
af det planlagte vindmølleanlæg, men der er 

af blandt andet overpløjede gravhøje og løsfund 
relativt tæt på de planlagte mølleplaceringer og 
vejanlæg. Det anbefales derfor, at Kalundborg 
Museum kontaktes forud for anlægsarbejdernes 
opstart for at foretage en prøvegravning af de 
arealer og tracéer, som berøres af vindmøllebyg-
geriet med henblik på at vurdere bevaring og 
udstrækning af eventuelle jordfaste fortidsminder 
i området.

af mølleområdet, og i alternativet placeres den 
midterste af møllerne tæt på et beskyttede dige, 
som krydser møllerækken. Ved etablering af 
møllens fundament og placering af de tilhørende 
arbejdsarealer skal der derfor tages særlige 
forholdsregler for ikke at påvirke det beskyttede 
dige. De øvrige mølleplaceringer i alternativet og 
i hovedforslaget samt de tilhørende adgangsveje 
vurderes ikke at berøre de beskyttede diger, dog 
kan der eventuelt opstå behov for at udvide en 
eksisterende passage. Ved behov for eventuelle 
indgreb i de beskyttede diger skal Kalundborg 
Kommune søges om dispensation. 

Turisme og rekreative interesser
Sommerhusområderne ved Ornum Strand, og 
længere mod nord syd langs kysten, retter sig ge-
nerelt ud mod bugten, væk fra mølleområdet ved 
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Ågård Gods, og det planlagte mølleanlæg vil ikke 
have betydning for oplevelsen af havet og kyst-
området i sig selv. Der er dog også visuel kontakt 
mellem de yderste sommerhusrækker mod øst og 

-
ræn i landskabet mod øst og nordøst. Set herfra 
vil de nye møller fra mange punkter være tydeligt 
synlige henover de foranliggende bebyggelser og 

tekniske anlæg i denne nordøstlige retning i dag, 
og synligheden af de nye møller vil derfor ændre 
oplevelsen af landskabet her, som fremover vil 
være præget af vindmøller. I sig selv passer de 

landskabsrum mod nordøst. 

Stisystemet langs den nedlagte Gørlev-Ubby 
jernbane løber tæt forbi de nye vindmøller. En del 
beplantning på begge sider af stien vil fra mange 
steder spærre for udsynet mod møllerne, men 
ofte vil der være huller med helt frit udsyn eller 
kig gennem krattet, hvorfra møllerne vil være 
markant synlige, når man bevæger sig ad stien. 
Møllernes dominerende karakter kan virke forstyr-
rende for oplevelsen af landskabsrummet og 
å-forløbet mod vest. Omvendt vil mølleanlægget, 
hvor man passerer tæt forbi med omkring 300-
400 meters afstand til den nærmeste mølle, dog 
også fungere som et markant teknisk vartegn og 
en oplevelse langs stiforløbet i sig selv.

Eksisterende vindmøller og tekniske 
anlæg
Der er en del eksisterende vindmøller i regionen 
i dag, både mod nord og især mod syd, omkring 
Gørlev og Sæby, og de nye møller vil opleves i 
visuelt samspil med eksisterende møller fra en 
del lokale områder. Gennemgående er der dog 
relativt god afstand til de omkringliggende møl-

eksisterende møller er meget begrænsede.
Fra enkelte punkter mod sydøst vil de nye møller 
visuelt blande sig med den eksisterende gruppe 
øst for Gørlev. Området her er dog i forvejen også 
præget af højspændingsledninger, og selv om de 
nye møller vil øge indtrykket af tekniske anlæg, 
vurderes de ikke at ændre væsentligt på oplevel-
sen af landskabsbilledet, som det ser ud i dag.

Højspændingsledningerne fylder visuelt en del 
i landskabet vest for Tissø. Fra nogle vinkler og 
afstande kan det ikke undgås, at de nye møl-
ler vil skabe et rodet samspil med ledningerne, 
men typisk vil møllerne med deres højde langt 
overgå ledningen, og de to strukturer vil hver 
især fremstå som selvstændige tekniske anlæg i 
landskabet, som i sig selv passer udmærket ind i 
det åbne, let bakkede landbrugslandskab.

0-alternativet
Hvis 0-alternativet vælges, vil der ikke forekomme 
nogen visuel påvirkning af de landskabelige for-
hold som følge af dette mølleprojekt.
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4. FORHOLD VED 
 NABOER
4.1. Afstand og visuelle forhold
Det er normalt kendetegnende for beboelser 
omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer 
får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger 
henholdsvis vest og øst for møllerne påvirkes 
mest af skyggekast, mens naboer nord for et møl-
leområde oplever de største visuelle gener, idet 
boligerne typisk er orienteret med de udendørs 
opholdsarealer mod syd. Dette er generelle be-
tragtninger, hvilke der altid er lokale afvigelser fra. 
I det konkrete tilfælde er disse generelle betragt-
ninger rimeligt dækkende.

Vindmøllecirkulæret fastlægger, at der ikke må 
planlægges for opstilling af vindmøller nærmere 
beboelser end 4 x møllens totalhøjde. Det bety-
der, at ingen nabobeboelser må ligge nærmere 
end 568 meter fra hovedforslagets møller og 500 
meter fra alternativets møller. I både hovedforslag 
og alternativ er det derfor forudsat, at beboelsen 
nedlægges ved Ågårdsvej 15, der ligger umiddel-
bart sydøst for møllerne.

I det følgende foretages en kort gennemgang 
af de nærmeste naboer og den påvirkning, som 
møllerne medfører i forhold til støj, skyggekast og 
visuel påvirkning.

Beskrivelser af naboer
Nabo A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, N, O, P, Q, V, W, 
X, AA, AB, AC, AD, AE og AF ligger indenfor en 
afstand af 6 x møllernes totalhøjde i hovedforsla-
get og/eller alternativet. Bogstavbetegnelserne 
for naboerne er de samme som benyttes i de 
efterfølgende beregninger af støj og skyggekast. 

Figur 4.1. Mindsteafstand fra møller til beboelser for hovedforslagets to 142 meter høje møller vist med 
rødt og alternativets tre 125 meter høje møller vist med blåt.

Beboelse nedlægges 
ved Ågårdsvej 15

500 m
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Figur 4.2. Naboers placering med bogstavangivelse som i støj- og skyggeberegninger.
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Naboernes placering er vist på oversigtskortet 

beboelserne mod mølleområdets midte er marke-
ret med pile. 

Nabo A (Tystrupvej 39)
Beboelsen ved nabo A, som er en mindre land-
brugsejendom, ligger ca. 831 meter fra nærme-
ste mølle i hovedforslaget og ca. 751 meter fra 
nærmeste mølle i alternativet. Haven ligger nord 
og vest for beboelsen. Mod syd er der en mindre 
gårdsplads med udhuse, som vil afskærme ud-
synet til mølleområdets vestlige del, mens der vil 
være frit udsyn fra beboelsen til den østlige del.
 
Nabo B (Tystrupvej 37)
Beboelsen ligger ca. 753 meter fra nærmeste 
mølle i hovedforslaget og ca. 701 meter fra nær-
meste mølle i alternativet. Haven ligger nord og 
øst for beboelsen. Fra dele af haven vil der være 

udsyn i retning mod den østlige del af mølleområ-
det. Fra beboelsen vil udsynet mod sydøst være 
afskærmet af udhuse syd for beboelsen, mens 
der vil være frit udsyn fra beboelsen og gårds-
pladsen mod den vestlige del af mølleområdet. 

Nabo C (Tystrupvej 31)
Beboelsen ligger ca. 737 meter fra nærmeste 
mølle i hovedforslaget og ca. 715 meter fra nær-
meste mølle i alternativet. Beboelsen er primært 
orienteret mod haven, der ligger mod nord, og 
hvor der er en del beplantning. Syd for beboel-
sen i retning mod mølleområdet er der ligeledes 
beplantning, som især i sommerhalvåret vil sløre 
udsynet til møllerne.

Nabo D (Tystrupvej 29)
Beboelsen ligger ca. 713 meter fra nærmeste 
mølle i hovedforslaget og ca. 716 meter fra nær-
meste mølle i alternativet. Beboelsen er primært 

orienteret mod haven, der ligger mod vest og 
nord. Fra den sydligste del af haven vil der være 
frit udsyn i retning mod mølleområdet, hvorimod 
udsynet fra beboelsen begrænses af udhuset, der 
ligger syd for gavlen i retning mod mølleområdet.

Nabo E (Tystrupvej 27)
Beboelsen ligger ca. 697 meter fra nærmeste 
mølle i hovedforslaget og ca. 718 meter fra nær-
meste mølle i alternativet. Beboelsen er orienteret 
mod en have mod syd, men udsynet fra beboel-
sen og haven i retning mod mølleområdet vurde-
res særligt i sommerhalvåret at være væsentlig 
begrænset af havens markante beplantning.

Nabo F (Tystrupvej 25)
Beboelsen ligger ca. 655 meter fra nærmeste 
mølle i hovedforslaget og ca. 692 meter fra 
nærmeste mølle i alternativet. Beboelsen er 
primært orienteret mod en have mod vest og en 

Figur 4.4. Nabo C og D - Tystrupvej 31 og 29.Figur 4.3. Nabo A og B - Tystrupvej 39 og 37. Figur 4.5. Nabo E-H - Tystrupvej 27,25,17 og 19.
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gårdsplads mod øst, der afgrænses af driftsbyg-
ninger mod nord og øst. Udsynet til mølleområdet 
mod syd fra haven og beboelsens gavl vil især i 
sommerhalvåret være begrænset af beplantning, 
mens der vil være mere frit udsyn til møllerne fra 
den sydlige del af gårdspladsen.

Nabo G (Tystrupvej 17)
Beboelsen ligger ca. 750 meter fra nærmeste 
mølle i hovedforslaget og ca. 788 meter fra nær-
meste mølle i alternativet. Beboelsen er orienteret 
mod en have mod vest, og mod øst er der en 
mindre gårdsplads med udhuse mod nord og øst. 
Fra beboelsens gavl såvel som fra de udendørs 
opholdsarealer begrænses udsynet i retning af 
mølleområdet i væsentlig grad af beplantning.

Nabo H (Tystrupvej 19)
Beboelsen ligger ca. 693 meter fra nærmeste 
mølle i hovedforslaget og ca. 738 meter fra 

nærmeste mølle i alternativet. Beboelsen ligger 
umiddelbart nord for nabo F, hvor driftsbygninger 
og beplantning mv. i væsentlig grad vil afskærme 
udsynet i retning mod mølleområdet.

Nabo I (Tystrupvej 21)
Beboelsen ved nabo I, som er en landbrugsejen-
dom, ligger ca. 689 meter fra nærmeste mølle i 
hovedforslaget og ca. 720 meter fra nærmeste 
mølle i alternativet. Beboelsen er orienteret mod 
en have mod vest og en gårdsplads i forbindelse 
med driftsbygningerne mod øst. Fra beboelsens 
gavl og fra haven vil udsynet især i sommerhalv-
året være sløret af beplantning, mens der særligt 
fra den sydlige del af gårdspladsen vil være mere 
frit udsyn til den østlige del af mølleområdet.

Nabo L (Tystrupvej 23)
Beboelsen ved nabo L, som er en mindre land-
brugsejendom, ligger ca. 748 meter fra nærme-

ste mølle i hovedforslaget og ca. 669 meter fra 
nærmeste mølle i alternativet. Driftsbygningerne 
ligger nord for beboelsen omkring en mindre 
gårdsplads, og mod syd er der en stor have. Ud-
synet fra beboelsen og haven vil især være sløret 
af havens beplantning mod syd i retning mod den 
østlige del af mølleområdet. 

Nabo N (Ågårdsvej 19)
Beboelsen ved nabo N, som er en landbrugsejen-
dom, ligger ca. 720 meter fra nærmeste mølle i 
hovedforslaget og ca. 630 meter fra nærmeste 
mølle i alternativet. Beboelsen er orienteret mod 
en have mod syd og en større gårdsplads mod 
nord, som omgives af driftsbygninger. Udsynet fra 
beboelsen i retning mod mølleområdet vil såle-
des være afskærmet af driftsbygningerne, og fra 
haven vil udsynet ligeledes i væsentlig grad være 
sløret af tæt, markant beplantning. 

Figur 4.6. Nabo I - Tystrupvej 21. Figur 4.8. Nabo N og O - Ågårdsvej 19 og 17.Figur 4.7. Nabo L - Tystrupvej 23.
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Nabo O (Ågårdsvej 17)
Beboelsen ligger ca. 719 meter fra nærmeste 
mølle i hovedforslaget og ca. 646 meter fra nær-
meste mølle i alternativet. Beboelsen er orienteret 
mod en have mod syd og en gårdsplads mod 
nord. Fra beboelsen og de udendørs opholds-
arealer sløres udsynet især i sommerhalvåret i 
nogen grad af beplantning, som afgrænser ejen-
domme mod nordvest i retning af mølleområdet.
 
Nabo P (Ågårdsvej 13)
Beboelsen ved nabo P, som er en landbrugsejen-
dom, ligger ca. 710 meter fra nærmeste mølle i 
hovedforslaget og ca. 704 meter fra nærmeste 
mølle i alternativet. Beboelsen er orienteret mod 
en have mod øst og en gårdsplads mod vest, 
som omgives af driftsbygninger. Fra beboelsen 
og gårdspladsen vil udsynet i retning mod møl-
leområdet være afskærmet af driftsbygningerne, 
og udsynet fra haven vil ligeledes være stærkt 

begrænset, da der er tæt, markant beplantning i 
den nordlige del af haven.

Nabo Q (Tjørnhøjsvej 37)
Beboelsen ligger ca. 703 meter fra nærmeste 
mølle i hovedforslaget og ca. 838 meter fra nær-
meste mølle i alternativet. Beboelsen er orienteret 
mod en mindre have mod øst og en større have 
mod vest. I haven mod vest er der markant be-
plantning, som vil sløre udsynet fra beboelsen og 
de udendørs opholdsarealer til den vestlige del 
af mølleområdet, og mod nord vil udsynet til den 
østlige del af mølleområdet være begrænset af 
tæt, markant beplantning.

Nabo V (Slibestenen 13)
Beboelsen ligger ca. 786 meter fra nærmeste 
mølle i hovedforslaget og ca. 821 meter fra nær-
meste mølle i alternativet. Beboelsen er oriente-
ret mod en have mod syd, men fra beboelsens 

østgavl og den nordvendte facade vil der være frit 
udsyn til møllområdet, da der ikke er afskærmen-
de bebyggelse eller beplantning. I hovedforslaget 
vil møllernes rotorer overlappe hinanden, hvilket 
kan give et visuelt uroligt indtryk. 

Nabo W (Slibestenen 15)
Beboelsen ved nabo W, som er en mindre land-
brugsejendom, ligger ca. 830 meter fra nærme-
ste mølle i hovedforslaget og ca. 798 meter fra 
nærmeste mølle i alternativet. Syd for beboelsen 
ligger en have med markant beplantning. Fra 
beboelsen og gårdspladsen mod øst vil udsynet 
mod mølleområdet være afskærmet af driftsbyg-
ningerne og markant beplantning mod nordøst.

Nabo X (Ågårdsvej 20)
Ejendommen er nærmeste nabo, som ikke hører 
under Ågård Gods. Beboelsen ligger ca. 580 
meter fra nærmeste mølle i hovedforslaget og ca. 

Figur 4.11. Nabo V - Slibestenen 13.

V

Figur 4.9. Nabo P - Ågårdsvej 13. Figur 4.10. Nabo Q - Tjørnhøjsvej 37.
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550 meter fra nærmeste mølle i alternativet. Der 
er en mindre have syd og øst for beboelsen, og 
der vil være helt frit udsyn til mølleområdet mod 
nordøst fra beboelsen og den østlige del af ha-
ven, hvor der ikke er afskærmende beplantning. 
Møllerne vil således være dominerende i forhold 
til denne beboelse, og i hovedforslaget vil møller-
nes rotorer overlappe hinanden, hvilket vil kunne 
give et visuelt uroligt indtryk.   

Nabo AA, AB og AC (Ågårdsvej 11)
Der er tre beboelser ved Ågård Gods, som lig-
ger henholdsvis ca. 809, 794 og 708 meter fra 
nærmeste mølle i hovedforslaget og henholdsvis 
ca. 622, 596 og 518 meter fra nærmeste mølle i 
alternativet. Møllerne vil være placeret indenfor 
en mindre del af synsfeltet, og i alternativet vil 
møllernes rotorer overlappe hinanden, hvilket 
vil kunne give et visuelt uroligt indtryk. Udsynet 
fra alle tre beboelser med nærmest tilknyttede 
opholdsarealer vil i nogen grad være afskærmet 
af godsets driftsbygninger.

Nabo AD, AE og AF (Kirkevej 19, 17 og 15)
De tre beboelser ligger i Bakkendrup i en afstand 
af henholdsvis ca. 840, 852 og 879 meter fra 
nærmeste mølle i hovedforslaget og henholdsvis 
ca. 702, 714 og 741 meter fra nærmeste mølle i 
alternativet. Beboelsen ved nabo AD er orienteret 
mod vest i retning mod mølleområdet, men udsy-
net sløres i nogen grad af beplantning. Nabo AE 
og AF er orienteret i mere nordlig retning, men til 
gengæld vil der være mere frit udsyn til mølleom-
rådet fra de vestvendte gavle. Møllerne vil være 
placeret indenfor en mindre del af synsfeltet, og i 
alternativet vil møllernes rotorer overlappe hinan-
den, hvilket vil kunne give et visuelt uroligt indtryk.

Figur 4.12. Nabo W - Slibestenen 15. Figur 4.14. Nabo AA-AC - Ågårdsvej 11B/C/D.

Figur 4.13. Nabo X - Ågårdsvej 20. Figur 4.15. Nabo AD-AF - Kirkevej 19, 17 og 15.
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4.2. Støjberegninger
Støjniveau
Lydens styrke måles i decibel - forkortet dB. Ved 
måling af lydens styrke bruges en særlig metode, 
som efterligner det menneskelige øres følsom-
hed. Når der måles på denne måde, kaldes måle-
enheden dB(A). En stigning på 3 dB(A) svarer til 
en fordobling og en dæmpning på 3 dB(A) svarer 
til en halvering af lydstyrken. Mennesker opfatter 
dog en ændring på 8-10 dB(A) som en fordobling 
eller en halvering.

Det menneskelige øre er følsomt for lyde indenfor 
frekvensområdet 20-20.000 Hz og særlig følsomt 
i området 2.000-5.000 Hz. Dybe toner i frekvens-
området 10-160 Hz betegnes lavfrekvent støj, 
mens infralyd er betegnelsen for lyd i frekvens-
området under 20 Hz. Det menneskelige øre er 
almindeligvis ikke ret følsomt overfor dybe lyde, 
men lyden er hørbar, hvis niveauet er højt nok, og 
den vil da ofte være generende. En række under-
søgelser har dokumenteret, at niveauet for infra-
lyd fra vindmøller ligger langt under den normale 
høretærskel selv tæt på møllerne, og infralyd fra 
vindmøller betragtes derfor ikke som et problem.

Det konkrete støjniveau afhænger, udover af-
standen til vindmøllerne, af de klimatiske forhold 
(vindens retning, hastighed, temperatur, lufttryk 
og luftfugtighed) og de vindmølletekniske forhold.

Lovgivning
I henhold til bekendtgørelsen beregnes støj-
påvirkningen i 1,5 meters højde ved en vindha-
stighed på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s i 10 me-
ters højde ved en ruhedslængde på 0,05 meter.

Bekendtgørelsen fastsætter grænseværdier på 42 
dB(A) og 44 dB(A) ved vindhastigheder på hen- Figur 4.16. Hovedforslag. Kort over støjudbredelsen udendørs ved vindhastighed på 6 m/s.

37 dB(A)
42 dB(A)
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holdsvis 6 m/s og 8 m/s, som gælder ved uden-
dørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse 
i det åbne land. I områder til støj følsom arealan-
vendelse er grænseværdierne fastsat til 37 dB(A) 
og 39 dB(A) ved vindhastigheder på henholdsvis 
6 m/s og 8 m/s i det mest støjbelastede punkt. 
Herudover fastsætter bekendtgørelsen en græn-
seværdi på 20 dB for lavfrekvent støj. Denne 
grænseværdi gælder indendørs for beboelse i 
det åbne land såvel som indendørs i områder til 
støjfølsom arealanvendelse ved vindhastigheder 
på 6 m/s og 8 m/s.

Indledende analyse
Med udgangspunkt i vejledningen til bekendt-
gørelsen om støj fra vindmøller, er der foretaget 
en analyse af, om eksisterende vindmøller og 
nabobeboelser til disse skal indgå i støjberegnin-
gerne for hovedforslagets og alternativets nye 
vindmøller ved Ågård Gods. Et notat om analysen 
fremgår af bilag 1 til miljørapporten. 

Det vurderes, at støjbidraget fra de to eksiste-
rende og den planlagte husstandsmølle nær 
mølleområdet ikke er væsentligt i forhold til de 
nærmeste nabobeboelser omkring de nye møller, 
da ingen af disse ligger tæt på støjgrænserne. 
Derimod vurderes det, at de nye vindmøllers 
støjbidrag ved de nærmeste nabobeboelser 
omkring husstandsmøllerne er væsentligt, og 
husstandsmøllerne og disses nærmeste nabobe-
boelser indgår derfor i beregningerne. For at det 
samlede støjbidrag fra de eksisterende og de nye 
møller kan overholde kravene ved den nærme-
ste nabobeboelse nord for husstandsmøllen ved 
ejendommen Slibestenen 11 syd for mølleom-
rådet forudsættes det, at husstandsmøllen ved 

Som det fremgår af projektbeskrivelsens afsnit 
Figur 4.17. Hovedforslag. Kort over støjudbredelsen udendørs ved vindhastighed på 8 m/s.
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44 dB(A)
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husstandsmøllen, såfremt ejeren af den pågæl-
dende nabobeboelse indgår i vindmøllelauget og 
bliver medejer af de nye møller, da de fastsatte 
støjgrænser ikke gælder privat beboelse for en 
mølleejer.    

Det vurderes, at støjbidraget fra de eksisterende 
større møller i det omkringliggende landskab ikke 
er væsentligt for den samlede støjpåvirkning ved 
nabobeboelser omkring de nye møller, da disse 
ikke ligger tæt på støjgrænserne. Tilsvarende 
vil de nye møllers støjbidrag ikke være væsent-
ligt i forhold til naboer omkring de eksisterende 
større møller i det omkringliggende landskab, 
da disse heller ikke ligger tæt på støjgrænserne. 
Det er dog valgt at lade de tre nærmeste større 
vindmøller indgå i beregningerne af det samlede 
støjbidrag ved naboerne omkring de nye møller i 
hovedforslaget og alternativet.

Beregninger
Der er foretaget beregninger af støjen ved nabo-
erne rundt om projektområdet ved Ågård Gods, 
herunder de nærmeste ejendomme i Bakkendrup, 
der udgør den nærmeste samlede bebyggelse, 
som er udlagt til støjfølsom arealanvendelse. 
Bakkendrup er i kommuneplanen afgrænset som 
landsby og udlagt til blandet bolig og erhverv 
(rammeområde G4.BL01). Bebyggelsen består 
af beboelsesejendomme, en enkelt landbrugs-
ejendom samt Bakkendrup Kirke. Tystrup nord for 
mølleområdet er ikke afgrænset som landsby, og 
bebyggelsen er således omfattet af de generelle 
regler for byggeri i det åbne land. Bebyggelsen, 
der består af en samling af beboelsesejendomme 
og enkelte landbrugsejendomme, har karakter 

er adskilt af marklodder, så ingen del af bebyg-
gelsen består af mere end en håndfuld huse 
beliggende i kort afstand fra hinanden som i et Figur 4.18. Alternativ. Kort over støjudbredelsen udendørs ved vindhastighed på 6 m/s.

37 dB(A)
42 dB(A)
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boligområde/parcelhusområde. Beboelserne i 
bebyggelsen betragtes derfor som enkeltliggende 
boliger i det åbne land i henhold til bekendtgø-
relsen om støj fra vindmøller og den tilhørende 
vejledning om vindmøller. Der er desuden fore-
taget beregninger af det samlede støjbidrag ved 
ejerne af de tre husstandsmøller nær mølleom-
rådet og ved de nærmeste nabobeboelser til 
disse møller. Det skal dog bemærkes, at ejerne 
af husstandsmøllerne ikke betragtes som nabo-
beboelser i henhold til bekendtgørelsen om støj 
fra vindmøller, og at de således ikke er omfattet 
af de fastsatte støjgrænser. Beregningerne er 
udført efter retningslinjerne i bekendtgørelsen om 
støj fra vindmøller med programmet WindPro 2.8 
(Decibel). 

Støjudbredelsen i forhold til nabobeboelserne 
omkring de planlagte vindmøller ved Ågård Gods 

enkelte naboer er markeret, og hvor støjpåvirk-

forskellige farver. De beregnede støjværdier ved 
de enkelte naboer fremgår af oversigtsskemaet 

i det åbne land er beregnet i forhold til det mest 
støjbelastede punkt ved de udendørs opholds-
arealer beliggende indtil 15 meter fra beboelsen 
i retning mod vindmøllerne. Ved ejerne af hus-
standsmøllerne og ved de nærmeste nabobebo-
elser til disse møller, er det mest støjbelastede 
punkt placeret i retning mod husstandsmøllerne. 
Ved Bakkendrup, som er det nærmest beliggende 
område med støjfølsom arealanvendelse, er 
støjen beregnet i forhold til den del af det udlagte 
rammeområde, som påvirkes mest, herunder de 
nærmeste beboelser og kirkegården ved Bak-
kendrup Kirke. Den indendørs lavfrekvente støj er 
beregnet i forhold til den nærmest beliggende del 
af beboelserne og i forhold til Bakkendrup Kirke. Figur 4.19. Alternativ. Kort over støjudbredelsen udendørs ved vindhastighed på 8 m/s.

39 dB(A)
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Mølleproducentens støjberegninger fra WindPro 
er desuden gengivet i bilag 2 til 5.

Vindmøllerne i hovedforslaget (Vestas 3,3 MW) 
såvel som vindmøllerne i alternativet (Vestas 2,0 
MW) har mulighed for at få justeret kildestøjen. 
De enkelte møller kan justeres individuelt, men 
en nedjustering af kildestøjen medfører, at møllen 
producerer mindre strøm. Som det fremgår af de 
uddybende bilag 2 til 5 bagerst i rapporten, er der 
ikke forudsat dæmpning af kildestøjen, når de 
seneste fabriksangivne kildestøjtal anvendes. 

Ved beregning af støjbidraget ved de udendørs 
opholdsarealer er kildestøjen for hovedforslagets 
vindmøller fastsat til 104,6 / 106,5 dB(A), og 
kildestøjen for alternativets vindmøller er fastsat 
til 102,8 / 104,0 dB(A) ved en vindhastighed på 
henholdsvis 6 og 8 m/s. Ved beregning af den 
lavfrekvente støj indendørs er kildestøjen for 
hovedforslagets vindmøller fastsat til 93,7 / 94,6 
dB, og kildestøjen for alternativets vindmøller er 
fastsat til 88,4 / 90,5 dB ved en vindhastighed på 
henholdsvis 6 og 8 m/s.

Kildestøjen fra de eksisterende møller, som ind-
går i beregningerne af det samlede støjbidrag ved 
naboerne omkring de nye vindmøller ved Ågård 
Gods, fremgår af bilag 2 til 5. Ved beregning af 
støjbidraget ved de udendørs opholdsarealer er 
kildestøjen for den eksisterende husstandsmølle 
fra Vestas på 25 kW mod nord fastsat til 93,2 / 
95,1 dB(A) på baggrund af Miljøstyrelsens vej-
ledende tal for vindmøller på op til 100 kW, som 
fremgår af bilaget til vejledningen til bekendtgørel-
sen om støj fra vindmøller. Der foreligger således 
ikke konkrete støjmålinger med tilstrækkelige 
data for denne mølle, der er neddroslet fra 55 
kW, og den reelle kildestøj må antages at være 
lavere. Kildestøjen for den eksisterende og den Figur 4.20. Hovedforslag. Kort over udbredelse af lavfrekvent støj indendørs ved vindhastighed på 6 m/s.

20 dB
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planlagte husstandsmølle fra KVA Diesel på 6 kW 
mod syd er fastsat til 86,6 / 92,4 dB(A) på bag-
grund af en støjmålingsrapport for en tilsvarende 
eksisterende mølle. Kildestøjen for de to eksiste-
rende NEG Micon-møller på 750 kW, som er pla-
ceret mod sydøst, er fastsat til 98,0 / 98,3 dB(A), 
og kildestøjen for den eksisterende Vestas-mølle 
på 225 kW, som er placeret mod nordvest, er 
fastsat til 95,9 / 96,9 dB(A).

Ved beregning af den lavfrekvente støj indendørs 
er kildestøjen for husstandsmøllerne mod nord 
og syd fastsat til 75,4 / 76,6 dB for alle tre møl-
ler på baggrund af Miljøstyrelsens vejledende tal 
for vindmøller på op til 100 kW, som fremgår af 
bilaget til vejledningen til bekendtgørelsen om støj 
fra vindmøller. Kildestøjen for de to eksisterende 
NEG Micon-møller på 750 kW, som er placeret 
mod sydøst, er fastsat til 88,9 / 91,9 dB på bag-
grund af Miljøstyrelsens vejledende tal for vind-
møller på mellem 750 kW og 1 MW, og kildestø-
jen for den eksisterende Vestas-mølle på 225 kW, 
som er placeret mod nordvest, er fastsat til 85,4 / 
86,9 dB på baggrund af Miljøstyrelsens vejleden-
de tal for vindmøller på mellem 100 og 300 kW. 
Der foreligger således ikke konkrete støjmålinger 
med tilstrækkelige data i det lavfrekvente område 
for de eksisterende møller.

Kildestøjen for de nye møller er fastsat af møl-
leproducenten på baggrund af støjmålinger på 
tilsvarende møller, og producenten står inde for, 
at det beregnede støjbidrag vil kunne overholdes 
ved en eventuel efterprøvning. Det forudsættes 
generelt, at ingen af møllerne udsender tydeligt 
hørbare toner (rentoner), idet den beregnede 
støjbelastning ved modtageren herved øges 
med 5 dB. Jævnfør bekendtgørelsen om støj fra 
vindmøller er der en samlet ubestemthed på +/- 2 
dB(A) ved måling af en mølles kildestøj og bereg-Figur 4.21. Hovedforslag. Kort over udbredelse af lavfrekvent støj indendørs ved vindhastighed på 8 m/s.
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ning af støjbidraget ved naboer.

Møllernes kildestøj justeres løbende af fabrikan-
ten i takt med udvikling af nye komponenter, og 
som det fremgår af afsnit 1.1 i indledningen og 
afsnit 2.2 i projektbeskrivelsen vil andre tilsva-
rende mølletyper eventuelt kunne være aktuelle, 
når projektet skal realiseres. Disse mølletyper 
vil kunne støjdæmpes individuelt i nødvendigt 
omfang. Det vil derfor være den kilde støj, der 
fastsættes i forbindelse med mølleleverancen, 
som vil være den gældende, og det vil her kunne 
vise sig, at der er behov for større eller mindre 
støjdæmpning af de pågældende møller. Ved op-
stilling af møllerne skal der indgives anmeldelse 
med dokumentation for at støjgrænserne - uden 
hensyntagen til ubestemtheden - kan overholdes 
for den valgte mølletype, hvilket er en forudsæt-
ning for at opnå byggetilladelse.

Støjberegningerne for hovedforslaget såvel som 
alternativet viser, at den beregnede støj ved de 
nærmeste naboer kan overholde de gældende 
regler, men kommunen kan i særlige tilfælde 
kræve, at der foretages støjmåling, når møl-
lerne er sat i drift. Hvis en eventuel efterfølgende 
støjmåling viser, at vindmøllerne ikke overholder 
gældende lovkrav, skal vindmøllerne støjdæmpes 
eller driften af vindmøllerne indstilles. Støjgræn-
serne anses i denne sammenhæng for overholdt, 
hvis beregningsresultatet minus ubestemtheden 
overholder støj grænserne.

Vurdering af støjforhold
Støj ved udendørs opholdsarealer

de detaljerede støjberegninger ved hver nabo 

2 og 3, at ingen udendørs opholdsarealer ved 
nabobeboelser i det åbne land omkring mølleom- Figur 4.22. Alternativ. Kort over udbredelse af lavfrekvent støj indendørs ved vindhastighed på 6 m/s.
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rådet ved Ågård Gods vil blive udsat for mere end 
henholdsvis 42,0 og 44,0 dB(A) ved vindhastig-
heder på 6 og 8 m/s, og ingen byzonearealer eller 
tilsvarende områder, som anvendes til eller er ud-
lagt til støjfølsom arealanvendelse, vil blive udsat 
for mere end henholdsvis 37,0 og 39,0 dB(A) ved 
vindhastigheder på 6 og 8 m/s ved anvendelse af 
hovedforslagets og alternativets mølletyper. Der 
ses i denne sammenhæng bort fra beboelserne 
for ejerne af de tre eksisterende husstandsmøller, 
hvor der er beregnet væsentligt højere støjbidrag, 
idet mølleejeres egen beboelse ikke betragtes 
som nabobeboelse i henhold til bekendtgørelsen 
om støj fra vindmøller. Hermed er lovkravene 
overholdt.

De højeste samlede støjbidrag er beregnet ved 
de nærmeste nabobeboelser til husstandsmøller-
ne. I hovedforslaget og alternativet er der således 
beregnet henholdsvis 40,4 / 42,2 dB(A) og 40,1 
/ 41,9 dB(A) ved nabo K (Tystrupvej 40) nord 
for mølleområdet. Syd for mølleområdet er der 
beregnet henholdsvis 39,0 / 43,7 dB(A) og 38,4 / 
43,4 dB(A) ved nabo T (Slibestenen 14) og hen-
holdsvis 39,4 / 43,7 dB(A) og 38,6 / 43,3 dB(A) 
ved nabo V (Slibestenen 13). Det beregnede støj-
bidrag i både hovedforslaget og alternativet ligger 
således relativt tæt på de fastsatte støjgrænser 
på 42,0 / 44,0 dB(A) ved disse nabobeboelser. 

Det fremgår af miljørapportens bilag 2 og 3, at der 
er beregnet et samlet støjbidrag på henholdsvis 
40,7 / 41,0 dB(A) og 40,6 / 40,9 dB(A) ved nabo 
AH (Bakkendrupvej 4), som er den nærmeste na-
bobeboelse til de to eksisterende 750 kW møller 
mod sydøst. Ved nabo AL (Filipsdalvej 1), som er 
den nærmeste nabobeboelse til den eksisterende 
225 kW mølle mod nordvest, er der beregnet 
et samlet støjbidrag på henholdsvis 38,9 / 39,9 
dB(A) og 38,8 / 39,8 dB(A).  Figur 4.23. Alternativ. Kort over udbredelse af lavfrekvent støj indendørs ved vindhastighed på 8 m/s.
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Figur 4.24. Skema med støj- og skyggekastberegninger for de nærmeste nabobeboelser omkring projektområdet.
Note *) = Ejer af husstandsmølle ikke omfattet af støjgrænser for nabobeboelser.

HOVEDFORSLAG (2 x VESTAS 3,3 MW) ALTERNATIV (3 x VESTAS 2,0 MW)
Nabo Støj (udendørs opholdsarealer) Lavfrekvent støj (indendørs) Skyggekast Støj (udendørs opholdsarealer) Lavfrekvent støj (indendørs) Skyggekast

dB(A) ved 6 m/s dB(A) ved 8 m/s dB(A) ved 6 m/s dB(A) ved 8 m/s timer pr. år dB(A) ved 6 m/s dB(A) ved 8 m/s dB(A) ved 6 m/s dB(A) ved 8 m/s timer pr. år

Grænseværdi 42,0 44,0 20,0 20,0 10:00 42,0 44,0 20,0 20,0 10:00

A – Tystrupvej 39 37,7 39,2 9,3 13,4 3:08 37,2 38,6 12,3 13,4 4:03

B – Tystrupvej 37 38,5 40,0 9,9 14,0 3:05 37,9 39,3 12,8 13,9 4:18

C – Tystrupvej 31 38,6 40,1 9,9 14,0 3:25 37,9 39,3 12,6 13,8 3:06

D – Tystrupvej 29 39,0 40,5 10,1 14,2 4:44 38,2 39,7 12,7 13,8 2:15

E – Tystrupvej 27 39,3 40,8 10,2 14,3 4:38 38,5 40,0 12,7 13,9 2:02

F – Tystrupvej 25 39,7 41,2 10,6 14,7 4:44 38,8 40,3 13,0 14,2 2:40

G – Tystrupvej 17 39,6 41,2 9,9 13,8 2:59 39,0 40,6 12,3 13,4 2:28

H – Tystrupvej 19 39,6 41,2 10,3 14,3 3:41 38,8 40,4 12,7 13,8 2:52

I – Tystrupvej 21 39,9 41,5 10,3 14,3 2:03 39,1 40,7 12,6 13,8 2:16

J - Tystrupvej 13 *) 53,5 55,3 16,1 18,0 0:00 53,5 55,3 16,6 17,9 0:00

K - Tystrupvej 40 40,4 42,2 8,4 11,7 0:00 40,1 41,9 10,0 11,4 0:00

L – Tystrupvej 23 37,1 38,6 8,8 13,0 5:28 36,3 37,7 11,5 12,7 4:05

M – Ågårdsvej 24 35,6 37,0 8,0 12,2 5:31 34,7 36,0 10,6 11,9 5:25

N – Ågårdsvej 19 38,0 39,5 9,9 14,1 13:15 37,0 38,4 12,3 13,5 4:02

O – Ågårdsvej 17 38,2 39,6 10,1 14,3 3:56 37,0 38,3 12,4 13,6 5:42

P - Ågårdsvej 13 39,2 40,7 10,9 15,2 14:06 37,3 38,7 12,7 13,9 2:57

Q - Tjørnhøjsvej 37 38,5 40,0 10,3 14,4 0:00 36,0 37,6 11,6 12,9 0:00

R - Tjørnhøjsvej 35 36,4 38,1 8,7 12,8 0:00 34,2 36,1 10,2 11,6 0:00

S - Slibestenen 16 *) 47,7 53,3 16,8 18,7 0:00 47,6 53,2 17,1 18,5 0:00

T - Slibestenen 14 39,0 43,7 10,9 13,7 0:00 38,4 43,4 11,8 13,1 0:00

U - Slibestenen 11 *) 49,7 55,4 18,2 19,9 0:00 49,7 55,4 18,3 19,7 0:00

V - Slibestenen 13 39,4 43,7 11,1 14,2 0:00 38,6 43,3 12,2 13,5 0:00

W - Slibestenen 15 36,4 38,5 8,5 12,5 0:00 35,0 37,3 10,6 11,8 0:00

X - Ågårdsvej 20 39,2 40,9 10,8 15,0 0:00 37,7 39,4 13,0 14,1 0:00

Y - Ågårdsvej 9A 33,8 35,5 6,5 10,6 6:58 32,6 34,5 9,0 10,2 0:13

Z - Ågårdsvej 9B 34,0 35,7 6,6 10,7 7:23 32,8 34,7 9,0 10,2 0:18

AA - Ågårdsvej 11B 36,3 37,8 8,3 12,5 7:16 36,4 37,9 11,7 12,9 8:17

AB - Ågårdsvej 11C 36,6 38,0 8,5 12,7 6:43 36,8 38,2 12,1 13,2 9:13

AC - Ågårdsvej 11D 37,6 39,1 9,3 13,5 9:43 38,1 39,5 13,0 14,1 13:07

Grænseværdi 37,0 39,0 20,0 20,0 10:00 37,0 39,0 20,0 20,0 10:00

AD – Kirkevej 19 35,8 37,3 8,1 12,3 4:33 35,2 36,6 11,0 12,2 4:23

AE - Kirkevej 17 35,8 37,2 8,0 12,2 4:19 35,1 36,5 10,8 12,1 4:02

AF - Kirkevej 15 35,4 36,8 7,8 12,0 3:59 34,7 36,1 10,6 11,8 3:37

AG - Bakkendrup Kirke 35,2 36,6 7,6 11,8 3:38 34,4 35,8 10,3 11,6 3:00
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Ved nabo AD (Kirkevej 19), som er den mest støj-
belastede beboelse i Bakkendrup, er støjbidraget 
i hovedforslaget beregnet 35,8 / 37,3 dB(A), mens 
der i alternativet er beregnet et støjbidrag på 35,2 
/ 36,6 dB(A). Det beregnede støjbidrag i både ho-
vedforslaget og alternativet overholder dermed de 
skærpede lovkrav på 37,0 / 39,0 dB(A) ved denne 
områdetype med støjfølsom arealanvendelse 
med god margin.

I 0-alternativet, hvor der ikke opstilles nye møl-
ler i området ved Ågård Gods, vil naboerne kun 
i mindre væsentligt omfang være påvirket af 
støj fra de nærmeste eksisterende vindmøller i 
det omkringliggende landskab. Der vil dog være 
væsentlig støj ved de private beboelser for ejerne 
af de tre husstandsmøller og i nogen grad ved de 
nærmeste nabobeboelser til disse møller, herun-
der især ved den nærmeste nabobeboelse nord 
for husstandsmøllen, som ellers ville være blevet 

støj fra vindmøller ved de nærmeste nabobebo-
elser til henholdsvis de to eksisterende 750 kW 
møller mod sydøst og den eksisterende 225 kW 
mølle mod nordvest.    

Lavfrekvent støj indendørs

de detaljerede støjberegninger ved hver nabo 

4 og 5, at ingen nabobeboelser omkring mølle-
området ved Ågård Gods vil blive udsat for mere 
end 20 dB ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s, og 
støjgrænserne vil dermed ligeledes være over-
holdt indendørs i områder, som anvendes til eller 
er udlagt til støjfølsom arealanvendelse, herun-
der Bakkendrup Kirke. Hermed er lovkravene 
overholdt. Som tidligere nævnt ses der i denne 
sammenhæng bort fra beboelserne for ejerne af 
de tre eksisterende husstandsmøller, idet mølle-

ejeres egen beboelse ikke betragtes som nabo-
beboelse i henhold til bekendtgørelsen om støj 
fra vindmøller.

Den lavfrekvente støj indendørs er beregnet til 
henholdsvis 11,1 / 14,2 dB ved nabo V (Slibeste-
nen 13) og 10,9 / 15,2 dB ved nabo P (Ågårdsvej 
13), som er de nabobeboelser omkring de to 
nye møller i hovedforslaget ved Ågård Gods, der 
påvirkes mest ved vindhastigheder på henholds-
vis 6 og 8 m/s. I alternativet er den lavfrekvente 
støj indendørs beregnet til 13,0 / 14,2 dB ved 
nabo F (Tystrupvej 25) og 13,0 / 14,1 dB ved 
både nabo AC (Ågårdsvej 11D), der hører under 
Ågård Gods, og ved nabo X (Ågårdsvej 20), som 
er de nabobeboelser omkring de tre nye møl-
ler, der påvirkes mest. Det fremgår heraf, at det 
ikke primært er de nærmeste nabobeboelser til 
de tre husstandsmøller, der påvirkes mest, men 
den lavfrekvente støj indendørs ligger væsentligt 
under den fastsatte grænseværdi på 20 dB i både 
hovedforslaget og alternativet ved de nærmeste 
nabobeboelser.

Det fremgår af miljørapportens bilag 4 og 5, at der 
er beregnet et samlet støjbidrag på henholdsvis 
13,4 / 17,1 dB(A) og 13,5 / 17,1 dB(A) ved nabo 
AH (Bakkendrupvej 4), som er den nærmeste na-
bobeboelse til de to eksisterende 750 kW møller 
mod sydøst. Ved nabo AL (Filipsdalvej 1), som er 
den nærmeste nabobeboelse til den eksisterende 
225 kW mølle mod nordvest, er der beregnet 
et samlet støjbidrag på henholdsvis 10,0 / 11,8 
dB(A) og 10,4 / 11,8 dB(A). De to eksisterende 
750 kW møller giver således anledning til mere 
lavfrekvent støj ved deres nærmeste naboer end 
der vil være ved de nærmeste nabobeboelser til 
de nye møller i hovedforslaget og alternativet.  

I 0-alternativet, hvor der ikke opstilles nye møl-

ler i området ved Ågård Gods, vil naboerne kun i 
mindre væsentligt omfang være påvirket af lavfre-
kvent støj fra de nærmeste eksisterende vindmøl-
ler i det omkringliggende landskab. Der vil dog 
være væsentlig lavfrekvent støj ved de private 
beboelser for ejerne af de tre husstandsmøller og 
i mindre grad ved de nærmeste nabobeboelser 
til disse møller. Ved de nærmeste naboer til de 
eksisterende større vindmøller vil der ligeledes i 
nogen grad være lavfrekvent støj. Dette gælder 
særligt den nærmeste nabo til de to 750 kW møl-
ler.

4.3. Skyggekast
Indledning
En vindmøllevinge kaster skygge som alt andet, 
når solen skinner. Det sker, at denne skygge ram-
mer beboelser, og skyggen vil opleves som blink 
inde i boligen. Skyggekast opstår, når solens 
stråler passerer gennem vindmøllens rotorareal. 
Der vil derfor være tre forhold, som afgør om der 
dannes generende skygger.

For det første skal solen skinne for, at der kan 
dannes skygger, og der vil således ikke opstå 
skyggekast i overskyet vejr. 

For det andet skal det blæse. Hvis der er vindstil-
le eller vindhastigheder under 3 meter pr. sekund 
kører møllens vinger almindeligvis ikke rundt, og 
der dannes ikke skyggekast fra roterende mølle-
vinger, som giver anledning til gener. 

For det tredje er vindretningen afgørende for 
mængden af skyggekast. Hvis vindens retning og 
solretningen er ens giver møllen maksimalt skyg-
gekast, mens der stort set ikke dannes skygge, 
hvis vindretningen er vinkelret på solretningen. 
Disse tre meteorologiske forhold indgår, sammen 
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med en række andre tekniske forhold, i de bereg-
ninger, som beskrives i det efterfølgende.
 
Der vil ydermere være konkrete lokale forhold, 

-
kast ved nabobeboelser. Placering af bygninger 
og beplantning samt terrænmæssige forhold kan 
bevirke, at skyggekast minimeres eller slet ikke 
opstår ved bestemte beboelser.

Lovgivning

regulering af skyggekastforhold, men Miljømini-
steriet anbefaler i vejledningen til vindmøllecirku-
læret, at vindmøller ikke påfører nabobeboelser 
mere end 10 timers såkaldt reel skyggetid årligt. 
Det fremgår af de generelle retningslinjer for store 
vindmøller i Kommuneplan 2009-2021 for Kalund-
borg Kommune, at beboelser ikke må påføres 
mere end 10 timers reel skyggetid om året, og at 
vindmøllerne skal udføres med teknik og soft-
ware, der gør det muligt at begrænse den reelle 
skyggetid, hvis det viser sig nødvendigt.

Der skelnes mellem et forventet antal skyggeti-
mer og det værst tænkelige. Forskellen mellem 
de to opgørelser er, at den ene tager højde for de 
meteorologiske forhold, som beskrevet i forrige 
afsnit, mens den anden udregner det teoretisk 
mulige uden hensyntagen til vind og vejr. Derfor 
er reel skyggetid eller forventede værdier en del 
lavere end det værst tænkelige, men til gengæld 
burde det svare til de faktiske værdier, som en 
nabo vil blive udsat for i gennemsnit over en år-
række.

Beregninger
Skyggekast er beregnet med programmet Wind-
PRO 2.8 (Shadow). I beregningsprogrammet 

Figur 4.25. Kort over udbredelse af beregnet skyggekast i hovedforslaget. Linjerne viser skyggekast i ti-
mer pr. år beregnet som reel værdi. Rød angiver grænseværdien på 10 timer pr. år.
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indgår generelle statistiske data for sandsynlighe-
den for solskin, og fordeling af møllernes driftstid 
i forhold til forskellige vindretninger. De anvendte 
data fremgår af miljørapportens bilag 6 og 7. 
Beregningsmodellen forudsætter, at solhøjden 
er mindst 3 grader over horisonten, idet skyggen 
ved lavere solhøjde vil være diffus, og af samme 
årsag forudsættes mere end 20 % af solen at 
være dækket af vingen.

Skyggekast fra husstandsmøllerne og de øvrige 
eksisterende møller i det omkringliggende land-
skab indgår ikke i beregningerne, idet de ikke vur-
deres at give anledning til skyggekast i væsentligt 
omfang ved de nærmeste nabobeboelser omkring 
de nye vindmøller ved Ågård Gods.

Skyggekastberegningen i forhold til nabobeboel-
serne omkring de planlagte vindmøller ved Ågård 

kortene vises de områder, som på føres skygge-
kast fra de nye møller, og farverne angiver, hvor 
tæt på mølleområdet man skal være for at have 
et vist antal timers skyggekast. Den røde "amø-
be-form" angiver afgrænsningen af området, hvor 
indenfor der kan forventes mere end 10 timers 
skyggekast pr. år, hvilket svarer til den anbefalede 
grænseværdi. Mølleproducentens beregning af 
skyggekast er desuden gengivet i bilag 6 og 7. 

Der er foretaget beregning af skyggekast ved alle 
nabobeboelserne i forhold til en skyggemodtager, 

-
ceret 1 meter over terræn. Beregningen er foreta-
get med den såkaldte "drivhustilstand", som er en 
facilitet i WindPro. Denne metode tillader bereg-
ning af skyggekast fra alle retninger samtidigt i 
modsætning til retningsbestemt beregning, som 
også kan anvendes. Drivhustilstanden vil teore-
tisk set resultere i en lidt højere beregnet værdi 

Figur 4.26. Kort over udbredelse af beregnet skyggekast i alternativet. Linjerne viser skyggekast i timer 
pr. år beregnet som reel værdi. Rød angiver grænseværdien på 10 timer pr. år.
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Figur 4.27. Grafisk kalender over skyggekast fra de nye møller i hovedforslaget ved et repræsentativt udvalg af de nærmeste nabobeboelser (nabo A, L, M, N, 
O, P, Z, AC og AD). Lodret akse angiver klokkeslæt og vandret akse angiver årets måneder. Farverne angiver hvilken af de to møller, der kan give skyggekast. 
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Figur 4.28. Grafisk kalender over skyggekast fra de nye møller i alternativet ved et repræsentativt udvalg af de nærmeste nabobeboelser (nabo A, L, M, N, O, 
P, Z, AC og AD). Lodret akse angiver klokkeslæt og vandret akse angiver årets måneder. Farverne angiver hvilken af de tre møller, der kan give skyggekast. 
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for skyggekast, især i tilfælde hvor der er tale om 

møller i løbet af året. Skyggekastberegningerne 
med bl.a. antal skyggetimer for hver enkelt nabo-

og i miljørapportens bilag 6 og 7. 
For hver enkelt nabobeboelse er der herudover 
foretaget supplerende beregninger, hvor det er 
fastsat, hvornår skyggekast teoretisk set kan 
forekomme. Det er muligt at udskrive en meget 
præcis optegnelse over, hvornår på dagen og 
hvornår på året skyggekast vil kunne indtræffe 
ved en given ejendom under forudsætning af, 
at betingelserne som nævnt tidligere er opfyldt. 

repræsentativt udvalg af de nærmeste nabobe-
boelser omkring de nye møller i hovedforslaget 

heraf, at tidspunkterne på dagen og året, hvor 
der vil kunne forekomme skyggekast, generelt 
ikke er væsentligt forskellige, men på grund af de 
forskellige mølleplaceringer i hovedforslaget og 
alternativet vil der især ved naboerne mod sydøst 
være variationer i længden af de perioder i løbet 
af året, hvor der vil kunne forekomme skyggekast. 
Beregningerne for alle nabobeboelserne i både 
hovedforslaget og alternativet fremgår af miljø-
rapportens bilag 6 og 7.  

Mulige foranstaltninger
Møllefabrikanterne har udviklet programmer, 
som kan stoppe en mølle på de tidspunkter, hvor 
skyggekastgenerne ved bestemte nabobeboelser 
er størst. Programmet anvendes primært i de 
tilfælde, hvor projektets beregninger viser, at det 
fastsatte maksimale antal skyggekasttimer på 10 
timer pr. år ikke kan overholdes ved alle nabobe-
boelser. 

I VVM-tilladelsen til projektet vil der blive stil-

let krav om installering af teknik og software til 

møllerne kan stoppes i nødvendigt omfang, da 
der er beregnet et skyggekast over den fastsatte 
grænseværdi på 10 timer pr. år ved et par af 
de nærmeste nabobeboelser sydøst for møl-
lerne i hovedforslaget og ved en beboelse, der 
hører under Ågård Gods, vest for møllerækken i 
alternativet. Det skal bemærkes, at beregningen 
af skyggekast ikke tager højde for en eventuel 
afskærmende virkning af beplantning og bebyg-
gelse omkring beboelserne, og at det reelle antal 
skyggetimer derfor kan være mindre end bereg-
net. Omvendt varierer de meteorologiske forhold 
fra år til år, og skyggekastet vil derfor også kunne 
være større og eventuelt blive øget i møllernes 
levetid. 

Vurdering af skyggekastforhold
Der er beregnet et reelt skyggekast fra hovedfor-
slagets vindmøller på 14 timer og 6 minutter pr. 
år ved den af de omkringliggende nabobeboelser, 
som udsættes for den største påvirkning. Det 
drejer sig om nabo P (Ågårdsvej 13), som ligger 
sydøst for de to møller. Herudover er der bereg-
net et årligt skyggekast på 13 timer og 15 minut-
ter ved nabo N (Ågårdsvej 19), som ligeledes lig-
ger sydøst for de to møller. Ved de øvrige naboer 
ligger det beregnede skyggekast i hovedforslaget 
væsentligt under grænseværdien på 10 timers 
skyggekast pr. år, idet der kun i et enkelt tilfælde 
er beregnet mellem 8 og 10 timers skyggekast. 
Det drejer sig om nabo AC (Ågårdsvej 11D) ved 
Ågård Gods vest for møllerne, hvor der er bereg-
net et skyggekast på 9 timer og 43 minutter.

I alternativet er der beregnet et reelt skyggekast 
på 13 timer og 7 minutter pr. år ved nabo AC 
(Ågårdsvej 11D) ved Ågård Gods vest for møl-
lerækken, der er den af de omkringliggende 

nabobeboelser, som udsættes for den største 
påvirkning. Ved de øvrige naboer ligger det 
beregnede skyggekast i alternativet væsentligt 
under grænseværdien på 10 timers skyggekast 
pr. år, dog er der beregnet mellem 8 og 10 timers 
skyggekast ved de to øvrige beboelser ved Ågård 
Gods (nabo AA og nabo AB), hvor der er beregnet 
henholdsvis 8 timer og 17 minutter samt 9 timer 
og 3 minutter.

-
portens bilag 6 og 7, at skyggekastet ved be-
boelserne mod sydøst på Ågårdsvej vil kunne 
forekomme om aftenen i sommerhalvåret. Ved 
nabo P, der påvirkes mest i hovedforslaget, vil 
skyggekastet kunne forekomme i perioden fra 
begyndelsen af maj til begyndelsen af august i 
hovedforslaget. Ved nabo N, der ligesom nabo 
P påvirkes med mere end 10 timers skyggekast 
pr. år i hovedforslaget, vil skyggekastet kunne 
forekomme i to kortere perioder, som fortrinsvist 
er placeret i henholdsvis april og september samt 
perioden fra midten af maj til slutningen af juli. 
I alternativet vil der generelt være mindre skyg-
gekast ved beboelserne mod sydøst, og skyg-
gekastet vil primært kunne forekomme i forårs- og 
efterårsmånederne. 

Ved nabo M på den østligste del af Ågårdsvej og 
især ved nabo AD og de øvrige naboer på Kirke-
vej i Bakkendrup mod øst, vil skyggekastet kunne 
forekomme sidst på eftermiddagen om foråret og 
efteråret i både hovedforslaget og alternativet. 

Ved nabo L på Tystrupvej nordøst for møllerne vil 
skyggekast kunne forekomme om eftermiddagen 
fortrinsvist i december og januar i både hovedfor-
slaget og alternativet. 

Ved nabo A til I på Tystrupvej omkring Tystrup 
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nord for møllerne vil skyggekastet kunne fore-
komme om morgenen eller om formiddagen 
i vinterhalvåret og hovedsageligt i november, 
december og januar. Ved nabo J og K længere 
mod nord vil der ikke forekomme skyggekast 
fra de nye møller i hverken hovedforslaget eller 
alternativet. 

Ved beboelserne ved Ågård Gods (nabo AA, AB 
og AC) vest for møllerne, der er de beboelser, 
som påvirkes mest i alternativet, vil skyggekast 
kunne forekomme om morgenen fortrinsvis i april 
og august / september, mens skyggekastet ved 
nabo Y og Z længere mod sydvest vil kunne fore-
komme tidligt om morgenen i sommermånederne 
i både hovedforslaget og alternativet. 

Ved naboerne mod syd, herunder beboelserne på 
Slibestenen og Tjørnhøjsvej, vil der ikke fore-
komme skyggekast fra de nye møller i hverken 
hovedforslaget eller alternativet.
  
Ved etablering af ‘skyggestop’ på de nye vindmøl-
ler, vil den anbefalede grænseværdi for skygge-
kast kunne overholdes ved alle nabobeboelserne 
i både hovedforslaget og alternativet, og de 
valgte mølletyper vurderes at kunne anvendes 
uden at med føre væsentlige gener for de om-
kringliggende beboelser.

I 0-alternativet, hvor der ikke opstilles nye møller 
i området ved Ågård Gods, påvirkes kun enkelte 
nabobeboelser i mindre væsentligt omfang af 
skyggekast fra de eksisterende vindmøller i det 
omkringliggende landskab.

4.4 Reflekser

som under særlige omstændigheder kan virke 

generende for naboer til vindmøller. Problemet 
opstår særligt ved visse kombinationer af nedbør 
og sollys.

-
ling, så de fremstår med et lavt glanstal på ca. 30, 

generne.

-
jer eller redskaber til vurdering af påvirkningerne 

4.5 Samlet vurdering af nabofor-
hold
Gældende afstandskrav mellem vindmøllerne 
og nabobeboelser er overholdt med god margin 
i både hovedforslaget og alternativet. De visu-
elle påvirkninger fra møllerne vurderes at være 
markante i forhold til ejendommene nord for 
projektområdet, hvor beboelsen og de udendørs 
opholdsarealer er orienteret mod syd, og hvor 
mølleanlægget breder sig over er stor del af 
synsfeltet i denne retning. Møllerne vil også være 
markante set fra øvrige naboejendomme, hvor 
der er mere eller mindre frit udsyn til møllerne, 
herunder den nærmeste nabobeboelse mod 
sydvest. Set fra Bakkendrup og Ågård vil møl-
leanlægget kun brede sig over en mindre del af 
synsfeltet. Til gengæld vil det kunne give et mere 
uroligt indtryk, når rotorerne på møllerne visuelt 
overlapper hinanden, hvilket særligt vil gøre sig 
gældende i alternativet. Der vurderes samlet set 
ikke at være væsentlig forskel på den visuelle 
dominans af hovedforslagets to store møller og 
alternativets tre lidt mindre møller. 

Lovgivningens krav i forhold til, hvad nabobeboel-
ser og områder til støjfølsom arealanvendelse må 
udsættes for af støjpåvirkning i forhold til uden-
dørs opholdsarealer og lavfrekvent støj indendørs 
vil kunne overholdes i både hovedforslaget og 
alternativet.
De fastsatte krav i kommuneplanen til maksimal 
skyggekastpåvirkning, vil kunne overholdes, idet 
det forudsættes at vindmøllerne forsynes med 
teknik og software til håndtering af 'skyggestop', 

nødvendigt omfang, så skyggekastet reduceres til 
under 10 timer ved de nabobeboelser, som påvir-
kes mest. Der vil være forskel på hvor meget de 
enkelte naboer påvirkes af skyggekast i hoved-
forslaget og alternativet, men samlet set vurderes 
der ikke at være væsentlige forskelle i påvirknin-
gen af nabobeboelser.

Vindmøllerne vurderes ikke at give anledning 
-

gerne.

I 0-alternativet, hvor der ikke opstilles nye møller 
i området ved Ågård Gods, påvirkes naboerne 
kun i mindre væsentlig grad af støj og skyggekast 
fra de eksisterende møller i det omkringliggende 
landskab. Der vil dog være væsentlig støj ved de 
private beboelser for ejerne af de tre husstands-
møller og i nogen grad ved de nærmeste nabo-
beboelser til disse møller, herunder især ved den 
nærmeste nabobeboelse i forhold til husstands-
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5. PÅVIRKNING AF 
 MILJØET I ØVRIGT
5.1. Luftforurening og klima
Indledning
Vindmølleprojektet har i sin helhed en positiv 
klimapåvirkning. Vedvarende energi, hvoraf vind-
energi er en meget væsentlig faktor, kommer til 
at spille en vigtig rolle i opfyldelsen af de næste 
årtiers klimamål.

Der er mange gode argumenter for at udnytte de 
rigelige vindressourcer ikke kun i Danmark, men 
overalt på kloden. I takt med at vindenergipro-
duktion bliver mere og mere økonomisk rentabel, 
vil vindmølleprojekter skyde op mange steder til 
gavn for klimaet på kloden. Opstilling af vindmøl-
ler fører til en øget produktion af vedvarende 
energi uden udledning af drivhusgasser. Elektrici-
tet produceret af vindmøller fortrænger el pro-
duceret på konventionelle kraftværker, hvor der 
overvejende anvendes kul, naturgas, biobrænd-
sel og i mindre omfang olie.
 
Politisk er det både nationalt og internationalt et 
mål at mindske luftforureningen, herunder udled-
ningen af kuldioxid (CO2). Den største frembrin-
gelse af  CO2 kommer fra energiproduktion. Ud 
over CO2, der primært bidrager til global op-
varmning, er der desuden fokus på udledningen 
af svovldioxid (SO2 x), der 
begge blandt andet bidrager til forsuring af ned-
børen og har skadelige indvirkninger på menne-
skers helbred. Opstilling af vindmøller medvirker 
bl.a. til, at Danmark kan opfylde sine forpligtelser 
i forbindelse med Kyoto Klimaaftalen og leve op 
til de nye klimamål, EU har fremsat i januar 2008. 

Her fastsatte EU i VE-direktivet et overordnet mål 
på mindst 20 % vedvarende energi i EU i 2020 
for at reducere udledningen af drivhusgasser og 
øge forsyningssikkerheden. Danmark har i denne 
forbindelse forpligtet sig til en målsætning om 30 
% vedvarende energi i 2020.

I regeringsgrundlaget for S-SF-R regeringen fo-
kuseres der endvidere på en omstilling til en grøn 
økonomi, som vil styrke Danmarks energipolitiske 
uafhængighed, skabe grundlag for nye danske 
arbejdspladser og give danske virksomheder 
et forspring på markederne for grøn teknologi. 
Derfor vil regeringen gøre Danmark uafhængig af 
fossile brændsler, have mere vedvarende energi, 
mindre udslip af drivhusgasser samt lavere ener-
giforbrug. 

Når reduktionen af de nævnte forureningstyper 
opgøres, anvendes omregningstal fra Energinet.
dk, samt produktionsberegninger for vindmøllerne 
udarbejdet dels på baggrund af fabriksoplysnin-
ger, dels ud fra landskabsmæssig ruhedsanalyse 
m.m. i beregningsprogrammet WindPRO. 

Det fremgår af Miljødeklaration for el leveret til 
forbrug i Danmark i 2011 (en blanding af fossile 
og vedvarende energikilder), som er udarbejdet i 
forbindelse med Energinet.dk's Miljørapport 2012 
[9], at én produceret kWh medfører udledning af 
359 g CO2, 0,06 g SO2, 0,27 g NOx og 28,2 g 

5.1. På basis af disse værdier er den positive 
klimaeffekt af møllerne i hovedforslaget og alter-
nativet beregnet. 

I det efterfølgende er der redegjort for de plan-
lagte vindmøllers positive bidrag til at reducere 
udledningerne. Den mulige reduktion i udlednin-
gerne, hvis de planlagte møller antages udeluk-

kende at erstatte kul-baseret strømproduktion er 
ligeledes beskrevet i redegørelsen.

Vindmøllernes tekniske levetid er fastsat til 20 
år, og i hovedforslaget er der beregnet en samlet 
produktion på ca. 23,6 mio. kWh pr. år, og i alter-
nativet er der beregnet en samlet produktion på 

Emissioner til luft g/kWh

CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) 359

CH4 (Metan - drivhusgas) 0,18

N2O (Lattergas - drivhusgas) 0,005

Drivhusgasser i alt (CO2 -ækvivalenter) 365

SO2 (Svovldioxid) 0,06

NOx 0,27

CO (kulilte) 0,15

NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) 0,04

Partikler 0,01

Restprodukter g/kWh

12,6

Kulslagge 1,3

Afsvovlingsprodukter 4,9

Slagge (Affaldsforbrænding) 7,1

RGA (Røggasaffald) 1,2

Bioaske 1,1

Radioaktivt affald (mg) 0,1

Figur 5.1. Udledning af drivhusgasser og affald i 
gram pr. kWh el produceret til forbrug i Danmark 
i 2011 [9].
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ca. 21,1 mio. kWh pr. år. 

CO2-udledning
Hovedforslagets og alternativets vindmøller vil 
medføre en reduktion i udledningen af CO2 på 
henholdsvis ca. 169.448 ton og ca. 151.498 ton 
på 20 år. 

Energinet.dk's Miljørapport 2012 [9] angiver, at 
et centralt kulfyret kraftværk udleder 776 g CO2 
pr. produceret kWh strøm. Antages de planlagte 
vindmøller udelukkende at erstatte kul-baseret 
strømproduktion, opnås på 20 år en reduktion på 
henholdsvis ca. 366.272 ton i hovedforslaget og 
ca. 327.472 ton i alternativet.

Til sammenligning sker der en årlig udledning af 
CO2 fra energiforbrug i Danmark på ca. 44,3 mio. 
ton (2011) [10]. Heraf fremgår, at der vil ske en 
ikke helt ubetydelig reduktion af CO2-udledningen 
uanset om det er hovedforslaget eller alternativer, 
der gennemføres.

SO2-udledning
Hovedforslagets og alternativets vindmøller vil 
medføre en reduktion i udledningen af SO2 på 
henholdsvis ca. 28 og ca. 25 ton på 20 år.

Energinet.dk's Miljørapport 2012 angiver, at et 
centralt kulfyret kraftværk udleder 0,07 g SO2 
pr. produceret kWh strøm. Antages de planlagte 
vindmøller udelukkende at erstatte kul-baseret 
strømproduktion, opnås på 20 år en reduktion på 
henholdsvis ca. 33 ton i hovedforslaget og ca. 30 
ton i alternativet.

NOx-udledning
Hovedforslagets og alternativets vindmøller vil 
medføre en reduktion i udledningen af NOx på 

henholdsvis ca. 127 ton og ca. 114 på 20 år.

Energinet.dk's Miljørapport 2012 angiver, at et 
centralt kulfyret kraftværk udleder 0,23 g NOx 
pr. produceret kWh strøm. Antages de planlagte 
vindmøller udelukkende at erstatte kul-baseret 
strømproduktion, opnås på 20 år en reduktion på 
henholdsvis ca. 109 ton i hovedforslaget og ca. 
97 ton i alternativet.

Slagger og flyveaske
Hovedforslagets og alternativets vindmøller vil 
medføre en reduktion i mængderne af slagger, 

13.310 ton og ca. 11.900 ton på 20 år. 

Energinet.dk's Miljørapport 2012 angiver, at et 
centralt kulfyret kraftværk udleder i alt 53,4 g af-
fald inklusiv afsvovlingsprodukter pr. produceret 
kWh el. Antages de planlagte vindmøller udeluk-
kende at erstatte kul-baseret strømproduktion, 
opnås på 20 år en reduktion på henholdsvis ca. 
25.205 ton i hovedforslaget og ca. 22.535 ton i 
alternativet. 

5.2. Ressourcer og affald
I anlægsfasen opsamles affald dagligt og opbeva-
res i godkendte containere for at sikre, at affalds-
materialerne ikke blæser væk, hvorefter affaldet 
bortskaffes i henhold til gældende affaldssorte-
ring på pladsen til godkendt aftager i henhold til 
lovgivningen.

Ved mølleproducentens eftersyn og service i 
driftsfasen returneres eventuelt brugt olie og 
opsamlet, spildt olie til mølleproducenten el-
ler direkte til godkendt aftager. Det kontrolleres 
løbende om kvaliteten af olie og øvrige væsker 
opfylder kvalitetskravene, og møllerne er forsy-

behovet for olieskift. Eksempelvis skiftes gearolie 
kun omkring hvert 5. år. Hovedforslagets 3,3 MW 
Vestas-møller indeholder ca. 1.200 liter gearolie, 
ca. 250 liter hydraulikolie samt ca. 700 liter køle-
væske. De tilsvarende 3,0 MW Siemens-møller 
indeholder ikke gearolie, og indholdet af hydrau-
likolie og kølervæske er henholdsvis ca. 290 liter 
og ca. 400 liter. Herudover er der ca. 1.200 liter 
olie i transformeren i bunden af tårnet på Sie-
mens-møllerne, og der kan evt. være installeret 
et svingningsdæmpningsmodul, som indeholder 
ca. 365 liter olie. Alternativets 2,0 MW Vestas-
møller indeholder ca. 360 liter gearolie, ca. 315 
liter hydraulikolie samt 55-145 liter kølevæske, og 
herudover kan der eventuelt være installeret et 
svingningsdæmpningsmodul med ca. 1.000 liter 
olie, jf. afsnit 2.2.

Efter skrotning af en mølle kan stort set alle 
-

dele (møllevinger og nacellen/generatorhusets 
afskærmning) genanvendes almindeligvis ikke 
i dag, men det forventes, at det bliver muligt i 
fremtiden, så der indenfor de næste 20 år sker en 
yderligere vækst i genbrugsmængden.

Energibalance er vigtig i vurderingen af forskel-
lige typer el-produktionsanlæg. Energibalancen 
er den samlede vurdering af forholdet mellem 
energiforbrug og energiydelse set over produktets 

positiv energibalance i forhold til andre el-produk-
tionsmetoder. 

De seneste undersøgelser viser, at en moderne 
vindmølle i sin tekniske levetid (ca. 20 år) produ-
cerer ca. 35 gange mere energi, end der medgår 
til at fremstille den, selvfølgelig afhængig af vind-
forhold osv. Under normale vindforhold bruger 
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den kun ca. 6-8 måneder til at skabe den energi, 
der medgår til dens fabrikation, opstilling, vedlige-
holdelse og senere bortskaffelse [3].

I dette projekt anvendes Vestas-møller på enten 
2,0 MW eller 3,3 MW, der begge må betegnes 
som moderne mølletyper. Produktionsberegnin-
gerne, der ligger til grund for mølleprojektet, ligger 
lidt over gennemsnittet for tilsvarende møller 
opstillet på land. Ud fra disse forhold vil de oven-
nævnte undersøgelser være dækkende for de 
planlagte vindmøllers energibalance.

5.3. Geologi og grundvandsinte-
resser
Okker
Vindmøllerne i både hovedforslaget og alterna-
tivet opstilles på arealer, der ikke umiddelbart er 

-
-

rådet dog lokaliseret umiddelbart i nærheden af 
lavbundsarealer. 

Inden møllerne rejses, vil der blive foretaget jord-
bundsundersøgelser, som bl.a. undersøges for 
okkerindhold, og som kan indgå i det fremtidige 
dokumentationsmateriale i Kalundborg Kom-
mune. 

Ved eventuelt behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med støbning af fundamenterne skal 
det sikres, at der ikke vil ske udledning af okker til 
områdets vandløb og søer.  

Grundvand og jordbund
Jordbunden i projektområdet, hvor vindmøllerne 
opstilles, består af sandblandet lerjord, som gene-

relt yder en god beskyttelse af grundvandet mod 

Jordlagets tykkelse i projektområdet er på om-
kring 10 – 15 meter.
 
Hver mølle i projektet indeholder olie mv., som er 
nærmere beskrevet i afsnit 2.2. Ved uheld er der 
en risiko for, at en del af denne oliemængde kan 
havne på jorden. Risikoen anses dog for at være 
minimal, og uheld vil på grund af den automati-
ske overvågning hurtigt blive opdaget, således at 
der kan træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at forhindre jord- og grundvandsforureninger. 
Vindmøllerne er desuden konstrueret sådan, at 
et eventuelt oliespild vil blive opsamlet i nacellen 
(generatorhuset) eller ledt ned i tårnet og opsam-
let i bunden af tårnet.

Samlet set vurderes mølleanlægget ikke at ud-

Figur 5.2. Lavbund og okker. Figur 5.4. Grundvand og drikkevandsinteresser.Figur 5.3. Jordbund.

500 m 500 m 500 m
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gøre nogen trussel mod grundvandsressourcerne 
i området, men der bør dog tages størst mulige 
hensyn så en mulig forurening forhindres.

Vandindvinding
Møllerne placeres uden for de udpegede områder 
med drikkevandsinteresser, som vist på figur 5.4. 
Der er ca. 1,8 km til det nærmeste vandværk, 
som ligger i Store Fuglede, og de nærmeste 
vandforsyningsboringer er placeret ca. 1,9 km fra 
vindmølleområdet. Vindmølleanlægget vurderes 
på denne baggrund ikke at påvirke vandværker 
og deres fremtidige drift. 

Herudover er der nogle enkeltvandværker ca. 
650-850 meter fra de nærmeste vindmøller, og 
disse anlæg vurderes heller ikke at blive påvirket 
af vindmølleprojektet.

5.4. Naturbeskyttelse
Internationale beskyttelsesinteresser
Natura 2000 er et netværk af områder i EU med 
særlig værdifuld natur og er en samlebetegnelse 
for EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatom-
råder og Ramsar-områder. Hvert internationalt 

disse særligt udpegede områder.

EF-Fuglebeskyttelsesområder og RAMSAR-om-
råder
Der ligger et EF-Fuglebeskyttelsesområde i 
nærheden af møllerne samt yderligere et område 
inden for 14 km afstand af møllerne:

Mose, ca. 1,2 km øst for nærmeste mølle

mølleområdet

Område nr. 99 er sammenfaldende med EF-
Habitatområde H135, der dækker Sejerø Bugt 
og Saltbæk Vig. Området er desuden sammen-
faldende med Ramsar-område R18, der dækker 
Sejerø Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig. 

Område nr. 100 er delvis sammenfaldende med 
EF-Habitatområde nr. H138, der desuden inklu-
derer Halleby Å og Flasken.

Ingen af de to ovennævnte EF-Fuglebeskyttel-
sesområder vil blive påvirket direkte. EF-Fugle-
beskyttelsesområde nr. 99 ligger endvidere så 
langt fra mølleområdet, at de fugle, der indgår 
i udpegningsgrundlaget, heller ikke indirekte vil 
kunne påvirkes af møllerne. De nærmeste dele 
af EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 100 ligger 
relativt tæt på mølleområdet, og i det følgende 
er der foretaget en vurdering af vindmøllernes 
mulige påvirkning af de fuglearter, som indgår i 
udpegningsgrundlaget. Udpegningsgrundlaget for 
de to EF-Fuglebeskyttelsesområder fremgår af 
miljørapportens bilag 8.

Fuglearterne i udpegningsgrundlaget for EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 100 er sammenholdt 
med registreringer i Dansk Ornitologisk Forenings 
database (DOF-basen) [5], der rummer obser-
vationer fra landets vigtigste fuglelokaliteter. En 
samlet oversigt over forekomst af de pågældende 
fuglearter i og omkring mølleområdet ved Ågård 

oversigt over samtlige registreringer i DOF-basen 
fra de omkringliggende fuglelokaliteter fremgår af 
miljørapportens bilag 10.
 
Rørdrum er en sky rørskovsfugl, der ikke trækker 
meget uden for sine yngleområder. Den vil derfor 

-
dets marker. I DOF-basen er den i dette område 

kun registreret ved Tissø og Bakkendrup [5].

hvor de foretrækker lavtliggende engområder, 
og Sangsvane, Pibesvane, Grågås og Sædgås, 
som indgår i fuglebeskyttelsesområdets udpeg-
ningsgrundlag, kunne potentielt bruge jorderne 
ved Ågård. Observationer gennem en uge i 
november-december 2012 viste dog, at dette ikke 
var tilfældet. Dette bakkes op af, at de vigtigste 
områder for Sangsvane jf. DOF-basen er fundet 
ved Tissø, Gørlev og omkring Bjerge Sydstrand, 
og Pibesvane er kun registreret i små tal undta-
gen ved Tissø. De største forekomster af Grågæs 
er registreret ved Tissø og omkring sydenden 
af søen, mens Sædgæs især er registreret ved 
Tissø samt syd og vest for søen [5].

Havørn og Fiskeørn bruger mest søerne til 

Figur 5.5. EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 100.

2 km
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fouragering, og de fouragerer i langt mindre grad 
over åbne marker. Havørn er især registreret ved 
Tissø, Bakkendrup og Store Fuglede Mark samt 
i mindre grad ved Gørlev og Bjerge Sydstrand, 
mens Fiskeørn især er registreret ved Tissø, 
Bakkendrup og Store Fuglede Mark samt i mindre 
grad ved Bjerge Sydstrand [5]. 

Rørhøg, der ligeledes indgår i udpegningsgrund-
laget for fuglebeskyttelsesområdet, kan både 

landbrugsområder. Det er dog forventeligt, at 
arten fortrinsvis vil fouragere over engene langs 
Halleby Å, hvis den skulle besøge projektområ-
det. Rød glente kan godt fouragere i landbrugs-
områder, men mølleområdet byder ikke på særligt 
gunstige vilkår for denne art. Rørhøg er især 
registreret ved Tissø og Store Fuglede Mark samt 
i mindre grad ved Gørlev, Bjerge Sydstrand og 
Jødelands Mose [5].

Plettet rørvagtel er stærkt knyttet til rørskove 
-

leområdet. Brushane, Dværgterne og Fjordterne 
lever og færdes ved vand, strande og søbredder, 
og disse fuglearter vil ikke have brug for projekt-
området. Plettet rørvagtel er ikke registreret i 
DOF-basen for Tissø. Brushane, Dværgterne og 
Fjordterne er kun registreret ved Tissø [5].
 
I november-december 2012 blev der foretaget 
observationer fem hele dage med henblik på at 
belyse forekomst og træk i området af særligt de 
fuglearter, som indgår i udpegningsgrundlaget for 
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 100. Observa-
tioner viste, at de største antal rastende svaner 
og gæs blev fundet ved marker, hvor der havde 
været dyrket sukkerroer. Under adskillige besøg 
til mølleområdet i denne periode, blev ingen 
svaner og kun en mindre del af de rastende gæs, 

observeret i selve mølleområdet. En medvirkende 
faktor til, at så få fugle blev set rastende i mølle-
området, var sikkert fravær af sukkerroerester. Så 
længe dette er tilfældet, må man antage, at møl-
lerne ikke kommer til at udgøre nogen væsentlig 
gene for rastende fugle. 

-
området: 5 % af Grågæssene, 7,5 % af Sædgæs-
sene og 5 % af Sangsvanerne. Hertil kommer 12 

% af Bramgæssene, som ikke indgår i udpeg-
ningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde 
nr. 100, men som er omfattet af Fuglebeskyttel-
sesdirektivet.

ved observationerne i november-december 2012 
-

arter, som ikke indgår i udpegningsgrundlaget for 

Art Potentielt brug af mølleområdet DOF-basen
Rørdrum Usandsynligt. Kræver store rørskove Kun ved Tissø og Bakkendrup.

Sangsvane Lejlighedsvist forekommende afhængigt af afgrøde Især ved Tissø, Gørlev og omkring Bjerge Sydstrand. 
Sangsvanerne har ikke vist sig at bruge markerne 
omkring Ågård.

Pibesvane Fåtalligt, afhængigt af afgrøde Kun i små tal undtagen ved Tissø.

Havørn Sjældent Især ved Tissø, Bakkendrup og Store Fuglede Mark 
samt i mindre grad ved Gørlev og Bjerge Sydstrand. 
Data tyder ikke på at området omkring Ågård er af 
betydning for Havørn

Rørhøg Kan forekomme lejlighedsvist Især ved Tissø, og Store Fuglede Mark samt i mindre 
grad ved Gørlev, Bjerge Sydstrand og Jødelands 
Mose. Intet tyder på at området omkring Ågård er af 
betydning for Rørhøg

Fiskeørn Usandsynligt. Søger føde ved vand Især ved Tissø, Bakkendrup, Store Fuglede Mark og 
i mindre grad ved Bjerge Sydstrand. Kun set indenfor 
1,2 km fra kyster.

Plettet rørvagtel Usandsynligt. Foretrækker rørskove Ikke registreret ved Tissø

Brushane Usandsynligt. Foretrækker fugtige enge nær vand Kun ved Tissø.

Dværgterne Usandsynligt. Søger føde ved vand Kun ved Tissø.

Fjordterne Usandsynligt. Søger føde ved vand Kun ved Tissø.

Grågås Lejlighedsvist afhængigt af afgrøde Grågås kan ses næsten alle vegne. Observationer 
med mere end 500 fugle fandtes på alle lokaliteter 
bortset fra Gørlev Sø og Ågård. De største mængder 
fandtes ved Tissø og omkring sydenden af søen

Sædgås Lejlighedsvist afhængigt af afgrøde Sædgås ses især ved Tissø, Store Fuglede Mark, 
Bjerge, Bjerge Sydstrand samt Bakkendrup, dvs. 
overvejende nord for Ågård.

Figur 5.6. Samlet oversigt over forekomst af fuglearter, som indgår i udpegningsgrundlaget for EF-fugle-
beskyttelsesområde nr. 100.
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EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 100, er Blå kær-
høg omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivet, mens 
Kanadagås anses for at være en invasiv art, der 
generelt er uønsket i Danmark.
 

-

derfor må man antage, at møllerne ikke kommer 
til at udgøre en barriere for deres træk.

EF-Habitatområder
Der ligger et EF-Habitatområde i umiddelbar nær-
hed af møllerne samt yderligere 3 områder inden 
for 16 km afstand af møllerne:

Flasken, ca. 300 m nord for nærmeste mølle

Bregninge Å, ca. 11 km nordøst mølleområdet

14 km nord for mølleområdet
-

lundborg Fjord, ca. 16 km nordvest mølleområdet

-
råder fremgår af miljørapportens bilag 9. De tre af 
EF-Habitatområderne - område H 135, H127 og 
H195 - ligger på så stor afstand, at mølleprojektet 

EF-Habitatområde nr. H138 Åmose, Tissø, 
Halleby Å og Flasken, ligger ca. 300 m fra den 
nærmeste mølle. Der vil ikke blive etableret veje 
eller arbejdsarealer i dette område, og møllerne 
vil ikke give vingeoverslag. Der vil blive taget 
særlige forholdsregler, der skal sikre, at hverken 
miljøfremmede stoffer, opgravet jord eller andet 
kan ledes ud i området. Inden der sker grave-
arbejde, bygning af fundament og etablering af 
møller, vil der blive anlagt en lav jordvold, der skal 

Samlet set vil ingen EF-Habitatområder blive 
påvirkede.

Fugle i området
Der er ikke foretaget egentlige systematiske 
optællinger af hverken yngle- eller trækfugle i 
forbindelse med udarbejdelse af miljørapporten.

Ved besigtigelse den 8-9. juli og den 7. septem-
ber 2012 blev følgende fugle set i området ved 
Ågård indenfor en afstand af ca. 2 km fra de 
planlagte møller:

Tårnfalk 1, Blishøne 2, Vagtel 2 (fra engene langs 
Halleby Å), Vibe 1, Hættemåge 5, Skovhornugle 1 

øst med bytte og landede i en nåletræsbeplant-
ning ca. 2 km øst for den østligste mølleplace-
ring), Natugle-unger hørtes i godsets have, Gøg 
1, Ringdue 12, Landsvale 10, Mursejler 1, Sang-
lærke 10, Solsort 7, Sangdrossel 1, Kærsanger 5, 
Rørsanger 1, Gulbug 1,  Munk 1, Tornsanger 3, 
Gransanger 1, Stær 10, Gråkrage 25, Råge 10, 
Tornirisk 1 og Gulspurv 6.

Udvalgte iagttagelser den 7. september 2012: 

Blå Kærhøg 1, Ravn 1 

Jf. DOF-basen [5] er der observationer fra loka-
liteter tæt omkring mølleområdet samt mange 
observationer fra Tissø-området (EF-Fuglebe-
skyttelsesområde nr. 100). Heriblandt adskillige 
observationer af arter fra EF-Fuglebeskyttelsesdi-
rektivets bilag 1 og arter på den danske Rødliste, 
inden for en afstand af ca. 3 km. Disse observa-
tioner fra DOF-basen fremgår af miljørapportens 
bilag 10.

Beskrivelse af fuglelivet omkring møl-
leområdet
Fælles for alle lokaliteterne omkring mølleområ-
det er, at de fuglearter, som forekommer, og som 
samtidig er på EF-fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag, fuglebeskyttelsesdirekti-
vet eller den danske rødliste, er gæs, svaner og 
rovfugle. Da gæs og svaner stiller særlige krav 
til de marker, som de fouragere på, kan man ved 
afgrødevalg sikre, at området omkring møllerne 
ikke bliver attraktive for svaner og gæs, således 

-
derne på Ågård Gods skifter mellem vinterraps, 
hvede, byg og vårhvede og af og til lidt frøgræs. 
Der har ikke været dyrket sukkerroer på Ågård 
Gods siden 2003, og der er ingen planer om at 

Figur 5.7. EF-Habitatområde nr. 138.

2 km
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genoptage denne afgrøde. Det er derfor forven-
teligt, at gæs og svaner også i fremtiden kun vil 
forekomme fåtalligt i området. For at forebygge 

der i VVM-tilladelsen stilles vilkår om, at der ikke 
dyrkes sukkerroer på de marker omkring vindmøl-
lerne, som hører under Ågård Gods (matr.nr. 1a, 
Ågård Hgd., Gørlev, og matr.nr. 1, Bakkendrup 
By, Bakkendrup). 

Mængden af rovfugle, der er registreret på de 
omkringliggende lokaliteter, hvis man ser bort 
fra Tissø, er ganske små. Det drejer sig hoved-
sageligt om uregelmæssige forekomster af Rød 
glente, Havørn, Fiskeørn, Rørhøg og Blå kær-
høg. Området langs Halleby Å udgør et oplagt 
fourageringsområde for kærhøge – her er eng 
og  sump. Under besøget på lokaliteten i juli 
2012 fouragerede skovhornugler på disse enge. 
Skovhornugle og kærhøge har fælles fødepræfe-
rencer, hvilket også bekræftes af en iagttagelse 
af Blå kærhøg under et besøg i september 2012. 
Det åbne landskab med marker, levende hegn og 
remiser kunne tiltrække Rød glente. Men ifølge 
DOF-basen er det samlede antal iagttagelser i 
området ganske lille. Området vurderes ikke at 
have særlig interesse for Havørn. Fiskeørne gæ-
ster området i sommermånederne. Det vurderes, 
at den nærliggende Halleby Å kan fungere som 
fourageringsområde for Fiskeørn.

Fugle og vindmøller
Forstyrrelseseffekt, kollisionsrisiko og klimaforan-
dring
Den største gene for fuglelivet vil utvivlsomt 
være forstyrrelseseffekten fra møllerne. Risikoen 
for kollisioner under træk eller fuglenes daglige 
aktivitet må vurderes at være lille. Denne vurde-
ring er fremkommet i en række undersøgelser af 
vindmøllers påvirkning af fugle, hvor der ikke er 

trækbevægelser [6, 7]. Selv for større mølleparker 
sat op i områder med et intensivt fugletræk er risi-
koen for kollision vurderet til at være lille [15, 20]. 

I hovedforslaget med to vindmøller har de plan-
lagte møller en navhøjde på ca. 86 m, en rotor-
diameter på 112 m og en maksimal vingespids-
hastighed på ca. 375 km/time. I alternativet med 
tre vindmøller har møllerne en navhøjde på 80 m, 
en rotordiameter på 90 m og en maksimal vinge-
spidshastighed på knapt 300 km/time. Der er tale 
om noget større hastigheder end ved de oven-

-
gelser, og kollisionsrisikoen ved disse møller kan 
derfor være lidt større end de tidligere beskrevne. 
På den anden side kan man måske også for-
vente, at store møller i højere grad skræmmer 
fuglene væk så kollisioner undgås. Observationer 
af fugle ved vindmøller i et studie i Sydfrankrig 

-
kert omkring møller, hvilket også underbygges 
af undersøgelser i Danmark [7]. Navnlig i omfat-
tende danske studier [7, 19] sås det, at fuglene, 
herunder gæs, holdt en sikker afstand til møllerne 
og under 1 promille af de observerede fugle kom 
så nær møllerne, at de kunne være i fare. Der er 
blev ikke observeret et eneste mølleforårsaget 
dødsfald på trods af 560 timers observation [7]. 
Det giver grundlag for at antage, at de nye møller 
ikke vil komme til at udgøre en væsentlig fare for 
fugle. 

Klimaændringer udgør mange steder en trussel 
mod fuglearter. Da vindmøllerne medfører store 
reduktioner i udslip af drivhusgasser, må de for-
modes indirekte at modvirke klimaændringerne. 
Dansk Ornitologisk Forening går principielt ind for 

opstilling af vindmøller.

Sammenfattende tyder danske og internationale 
erfaringer ikke på, at vindmøller udgør en væ-
sentlig kollisionsrisiko for fugle i et landbrugsom-
råde.

Flagermus i området
Ifølge litteraturen er det sandsynligt, at man i 

Heraf blev 6 arter registreret under forarbejdet til 
denne miljørapport. De eneste arter, som formo-
des at kunne forekomme i området, og som ikke 
blev registreret under den biologiske gennem-

-

mest sandsynligt at træffe denne art i området i 
efterårsmånederne.

mest ved skov med ældre løvtræer mens Dværg-

langs skovkanter, haver med ældre træer samt 

-
germus især jager over åbent landskab og søer 
[2, 24].

I forbindelse med denne miljørapport blev der i 
-

-
musedetektorer på aftener og nætter med gode 
vejrforhold. Detektorer blev anvendt både hånd-
holdt og stationært, og der blev eftersøgt både i 
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de åbne områder, hvor møllerne planlægges op-
stillet, samt ved læhegn og vandløb. Der blev lyt-
tet på to steder med automatiske lyttebokse, der 

7. til den 14. september 2012. Det ene sted var 
ved den østligste af de planlagte mølleplaceringer 
i hovedforslaget, og det andet sted var ved det 
levende hegn mod vest nær selve Ågård. På de 
8 nætter blev der samlet gjort 1.796 registreringer 

forskellige arter. De to mest almindelige arter var 

(1,7%) blev registreret 31 gange. Mulig Pipistrel-

-
mus (7,6%).

det levende hegn ved Ågård umiddelbart vest 
for mølleområdet, og ca. 1/3 blev fundet ved den 
østligste af de planlagte mølleplaceringer i hoved-
forslaget. Den resterende del blev registreret ved 
gennemgang af området. Fordelingen er illustre-

 
Flagermus og vindmøller
Flagermus har større risiko for kollision med 
vindmøller under træk, end når de jager i lokal-
området. Data fra Europa tyder på, at risikoen for 
kollision med møller generelt aftager jo længere 
møllerne står fra skove [22].

[22], og man kan lave forskellige tiltag for at 
-

germus, som det typisk er tilfældet, blev fundet 
langs levende hegn, kan man nedlægge de hegn, 
der er nærmere møllerne end 200 m og derved 
overholde anbefalingen fra EUROBATS [21]. 
Dernæst kan man rejse andre levende hegn på 
sikker afstand. 

Samlet set kan det ikke udelukkes, at der kan ske 
lejlighedsvise tab af individer, men de planlagte 
vindmøller forventes ikke at få en væsentlig ne-

-
terne vil ikke true kolonier, dagopholdssteder eller 
vinteropholdssteder. 

Andre dyr
Pattedyr
Under besigtigelsen den 8-9. juli 2012 blev de 
følgende arter observeret: Hare, Rådyr, Dådyr, 
Mosegris, Spidsmus sp. Området må endvidere 
antages at huse bl.a. ræv og hare. 

Der foreligger ikke videnskabelige bevis for, at 
pattedyr bliver forstyrret af vindmøller under drifts-

-
vænner sig den eventuelle forstyrrelseskilde [13, 
16, 26]. Olesen [18] redegør for pattedyrs evne 
til at tilvænne sig forstyrrelser og fremhæver, at 
hvis forstyrrelsen forekommer med tidsmæssig og 

kan det ikke forventes, at dyr tilvænner sig forstyr-
relseskilden. Dyrene vil dog rimeligvis blive for-
styrret af aktiviteterne under anlægsfasen. Skønt 
der ikke er ret mange tilgængelige undersøgelser 

undersøgelser på at krondyr, rådyr, ræv og hare 
ikke påvirkes væsentligt [13, 16, 26] af vindmøller 
i drift.

Art \ Dato 08-jul 09-jul 07-sep 08-sep 09-sep 10-sep 11-sep 12-sep 13-sep 14-sep Total

13  14 61 174 104 105 71 92 16 650
8 3 14 59 80 63 32 66 39 23 387
    3      3
38  13 73 130 98 75 21 49 5 502
14 6 2 1  2 1   5 31
13 3 2 6 13 10 13 6 10 1 77

Ubestemt 36 12 5 13 21 24 12 13 7 3 137
Hovedtotal 122 24 50 213 421 301 238 177 197 53 1796

Figur 5.8. Registreringer af flagermus i 2012.

Figur 5.9. Fordeling af flagermus mellem det åb-
ne land ved østligste mølleplacering i hovedfor-
slaget og langs levende hegn ved Ågård vest for 
møllerne samt under gennemgang af området.
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Bilag IV arter
Aktuel forekomst Potentiel fore-

komst
Vurdering 
af projektets på-
virkning

Havpattedyr
- Marsvin

Ingen Ingen Ingen effekt

Rovdyr
- Odder

Ingen Registreringer fra 
Halleby Å i 2006 
[25].

Vindmøller forven-
tes ikke at kunne 
forstyrre oddernes 
levesteder og ad-
færd i området.

Flagermus
- Bechsteins Flagermus
- Brandts Flagermus
- Bredøret Flagermus
- 
- 
- 
- 
- Langøret Flagermus
- Leislers Flagermus
- 
- 
- 
- 
- Stor Museøre
- 
- 
- 

Under biologisk 
gennemgang i 2012 

-
musarter registreret 
med detektor:

Følgende arter 
-

tentielt forekomme i 
området:

Lejlighedsvis tab af 
individer

Gnavere
- Birkemus
- Hasselmus

Ingen Ingen Ingen effekt

Krybdyr
- 

Ingen 
på det meste af 
Sjælland [11]. Mark-

-
me i området på 
egnede naturtyper.

Møllerne samt 
anlæg i forbindelse 
med møllerne an-
tages ikke at have 
andet en positiv 
indvirkning på 

foretrækker udyr-
kede arealer med 
blotlagt jord. 

Bilag IV arter
Aktuel forekomst Potentiel fore-

komst
Vurdering 
af projektets på-
virkning

Padder
- Grønbroget Tudse
- Klokkefrø
- Løgfrø
- Løvfrø
- Spidssnuet Frø
- Springfrø
- Strandtudse
- Stor Vandsalamander

Ingen Følgende arter kan 
potentielt forekom-
me i området.

Klokkefrø
Spidssnudet frø
Strandtudse
Stor vandsalaman-
der

Der ændres ikke på 
vandhuller og det 
vurderes at møl-
lerne ikke påvirker 
paddernes leveste-
der negativt.

Fisk
- Snæbel

Ingen Ingen Ingen effekt

Insekter
- Bred Vandkalv
- Eremit 
- Grøn Mosaikguldsmed
- Grøn Kølleguldsmed
- Lys skivevandkalv
- Natlyssværmer
- Sortplettet Blåfugl
- Stor Kærguldsmed

Ingen Ingen Ingen effekt

Muslinger
- Tykskallet malermusling

Ingen Ingen Ingen effekt

Planter
- Enkelt Månerude 
- Fruesko 
- Gul Stenbræk 
- Liden Najade
- Mygblomst
- Vandranke
- Krybende sumpskærm

Ingen Ingen oplysninger Ingen effekt

Figur 5.10. Samlet oversigt over de danske bilag IV arter med vurdering af mølleprojektets mulige påvirkning.
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Padder og krybdyr
Der ikke søgt efter padder og krybdyr i forarbej-
det til denne miljøvurdering, men de arealer, der 
berøres af mølleveje og byggeaktiviteter, vurde-
res ikke at have nogen særlig betydning for disse 
dyregrupper.

Ved en eventuel midlertidig grundvandssænkning 
i forbindelse med støbning af møllefundamenter 
skal Kalundborg Kommune søges om dispensati-
on såfremt vandstanden i de nærmest beliggende 
vandhuller kan blive påvirket. Vilkår i en dispen-
sation forventes at omfatte krav om, at anlægs-
perioden ligger udenfor yngleperioden for padder, 
der strækker sig fra 1/3 til 1/8.

Insekter
Der er ikke søgt efter insekter i forarbejdet til 
denne miljøvurdering.

Habitatdirektivets bilag IV
Med baggrund i artikel 12 i bilag IV til EU's 
Habitatdirektiv skal blandt andet følgende arter 

Klokkefrø, Spidssnudet frø, Strandtudse og Stor 
vandsalamander.

-
deret i det foregående. En oversigt over samtlige 
bilag IV arter og projektets mulige påvirkning 

Der foreligger ikke oplysninger om andre beskyt-
telseskrævende dyr fra området. 

Flora
Der er ikke foretaget nogen botaniske undersø-
gelser i mølleområdet, idet de arealer, der bliver 
berørt, er kun dyrkede marker og levende hegn.

Figur 5.11. Beskyttede naturtyper og vandløb set i forhold til hovedforslagets møller og adgangsveje.

Figur 5.12. Beskyttede naturtyper og vandløb set i forhold til alternativets møller og adgangsveje.
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Beskyttede naturtyper (§3-områder)
Selve projektområdet rummer kun én type af 
de §3-beskyttede områder nemlig beskyttede 
småsøer. Ved den østgående adgangsvej fra 
Ågård går en eksisterende markvej tæt forbi en 
lille beskyttet sø. Denne markvej vil ikke blive 
udvidet i retning af søen. Anlæg af adgangsveje 
til møllerne vil blive udført så søer og vandhuller 
ikke lider overlast. 

Der er et let fald i terræn fra møllerne ned til den 
beskyttede Halleby Å, der ligger ca. 300 meter fra 
den østligste mølle i hovedforslaget og ca. 250 
meter fra den østligste mølle i alternativet. Der er 
ingen særlig fare for påvirkning, men der bør al-
ligevel tages særlige forholdsregler for at sikre, at 
ingen skadelige stoffer ved et uheld kan påvirke 
åen og de beskyttede enge omkring den. Dette 
kan ske ved at etablere en lav jordvold mellem 
åen og arbejdsområderne ved møllerne i anlægs-
fasen. Områdets øvrige beskyttede områder lig-
ger på tilstrækkelig afstand til, at de ikke vil kunne 
påvirkes af mølleaktiviteterne.

Anlægsfase: Under fastlæggelsen af placerin-
gerne af møllerne er der lagt vægt på at minimere 
indgreb i naturværdierne, og møllerne og deres 
arbejdsarealer vil blive placeret uden for beskyt-
tede arealer. Opstillingsarbejdet vil sigte på at 
påvirke så lidt som muligt.
 
Driftsfase: Møllerne med tilhørende tilkørselsveje 
og arbejdsarealer tænkes placeret på dyrkede 
arealer eller arealer med markdrift og levende 
hegn, som ikke rummer beskrevne botaniske 
værdier.

Fredninger og reservater
Ingen fredede områder vil blive berørt. Det 

Figur 5.13. Åbeskyttelseslinje set i forhold til møller i hovedforslag (rød) og alternativ (blå).

Figur 5.14. Økologiske forbindelser set i forhold til møller i hovedforslag (rød) og alternativ (blå).
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nærmeste fredede område, bortset fra kirkefred-
ninger, er arealer langs den sydlige, østlige og 
nordlige del af Tissø på en afstand af ca. 3,5 km 
fra mølleområdet. Reersø med en afstand af ca. 
7 km fra mølleområdet [12] er også fredet. De 

Den østlige del af Tissø er desuden udlagt som 
vildtreservat. Reservatet har en afstand på ca. 
3,5 km fra de planlagte møller, og området vil ikke 
blive berørt. 

Øvrige naturinteresser
Åbeskyttelseslinje
Halleby Å er omfattet af en åbeskyttelseslinje på 
150 meter i henhold til naturbeskyttelseslovens § 

Formålet med beskyttelseslinjen er at sikre åen 
som værdifuldt landskabselement og som leve-
sted og spredningskorridor for planter og dyr. 
Der må ikke placeres bebyggelse eller foretages 
ændringer i terrænet, beplantning og lignende 
indenfor beskyttelseslinjen. 

Ingen dele af mølleanlægget i hovedforslaget el-
ler alternativet berører beskyttelseslinjen, og der 
vil heller ikke forekomme vingeoverslag. 

Økologiske forbindelser
I kommuneplanen er der udpeget økologiske 
forbindelser, som skal ses i sammenhæng med 
udpegningen af beskyttelseområder, der blandt 
andet omfatter Halleby Å og de tilstødende § 
3-arealer langs åen nord for mølleområdet. Ud-
pegningen omfatter arealer, hvor dyr og planters 
spredningsmuligheder i landskabet skal fremmes.

Mølleanlægget og de tilhørende nye veje berører 
ikke områdets økologiske forbindelser, der er vist 

5.5. Friluftsliv
I kommuneplanen er der udpeget en række om-
råder og faciliteter til rekreative formål for lokalbe-
folkningen og turister, herunder Naturpark Åmo-
sen, besøgsområder og rekreative stier, som skal 
fremme adgangen til natur- og kulturoplevelser. 

Naturpark Åmosen

rummer en række landskabelige, kulturhistoriske, 
naturmæssige og rekreative interesser  Der er 
imidlertid begrænsede adgangsmuligheder for fri-
luftslivet, hvilket ønskes udbygget ved etablering 
af et sammenhængende stisystem.

Den nærmeste del af naturparken omfatter en re-
lativt smal bræmme langs Halleby Å umiddelbart 
nord for mølleområdet i en afstand af ca. 100-150 
meter fra nærmeste mølle, mens der er ca. 1,2 
km til den nærmeste del af de mere udstrakte 
arealer omkring Tissø mod øst. 

I kapitel 3 er der nærmere redegjort for de land-
skabelige interesser og den visuelle påvirkning af 
Naturpark Åmosen. Det fremgår heraf, at møl-
lerne vil fremstå særligt markante fra de nær-
meste dele af naturparken. Det ses desuden af 
kortene med støj- og skyggeberegninger i kapitel 
4, at den nærmest beliggende del ved Halleby 
Å vil kunne blive påvirket væsentligt med støj og 
skyggekast fra vindmøllerne. Møllerne vil imidler-
tid ikke begrænse adgangen til naturparken eller 
muligheden for at færdes i området i forbindelse 
med friluftsaktiviteter.

Besøgsområder

besøgsområder, som er områder egnet til eks-
tensivt og ikke særligt arealkrævende friluftsliv, 
hvor det ønskes at udvikle og sikre adgangen til 
natur- og landskabsområder ved at etablere stier 
og forskellige mindre anlæg til understøttelse af 
friluftslivet. 

Det nærmeste udpegede område ligger nordøst 
for projektområdet og omfatter bl.a. Formidlings-
center Fugledegård ved Tissø, der ligger ca. 1,75 
km fra projektområdet, hvor der bl.a. er etableret 
et fugltårn og sheltere i forbindelse med formid-
lingscenteret, der fungerer som besøgscenter og 
sekretariat for Naturpark Åmosen. Den nærmeste 
del af besøgsområdet ligger nord for Bakkendrup 
omkring Halleby Å, og afgrænses mod vest af 
den tidligere jernbanelinje ca. 300-400 meter fra 
de planlagte møller. 

Ligesom i forhold til Naturpark Åmosen vil sær-
ligt de nærmeste dele af besøgsområdet blive 
påvirket visuelt ligesom der vil kunne forekomme 
støj og skyggekast fra vindmøllerne, hvorimod på-
virkningen af de fjernere beliggende dele omkring 
Formidlingscenter Fugledegård vil være mindre 
væsentlig, og mølleanlægget vurderes på denne 

i området.

Rekreative stier
Den nedlagte jernbanelinje mellem Gørlev og 
Værslev er udpeget som regional, rekreativ 
vandresti. Herfra vil påvirkningen fra vindmøllerne 
være særlig markant, når man passerer møl-
leområdet i en afstand af 300-400 meter på den 
strækning, der samtidig udgør afgrænsningen af 
besøgsområdet mod nordøst. På strækningen 
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umiddelbart nordøst for Gørlev i en afstand af ca. 
1,3 km fra møllerne ligger et shelter i tilknytning til 
vandrestien, men pga. afstanden vurderes påvirk-
ningen fra møllerne at være mindre væsentlig.

I kommuneplanen er der foreslået en regional 
rekreativ sti fra sommerhusområderne ved kysten 
mod vest via Tystrupvej nord for mølleområdet 

og videre mod øst gennem Bakkendrup til Tissø. 
-

tive stier, herunder en sti fra Gørlev Landevej ad 
den eksisterende adgangsvej til Ågård Gods og 
herfra videre ad Ågårdsvej syd om mølleområdet. 
Vejad gangen til vindmøllerne vil foregå fra Gørlev 
Landevej via den eksisterende adgangsvej til 
Ågård Gods, men mølleprojektet vurderes ikke på 

nogen måde at v -
lagte sti eller øvrige forslag til regionale og lokale 
rekreative stier.

Øvrige rekreative interesser
-

anlæg, herunder en skydebane i en afstand af 
ca. 2,7 km. På grund af afstanden og placeringen 
i forhold til vindmøllerne vil der ikke forekomme 
skyggekast eller andre væsentlige visuelle gener. 

5.6. Samlet vurdering af øvrige 
miljømæssige forhold
Luftforurening og klima
De positive effekter ved, at der fortrænges for-
urening fra traditionel el-produktion er væsentlig. 
Samtidig er dette med til, at Danmark kan leve op 
til de forpligtelser med hensyn til bl.a. CO2-for-
trængning, som EU har pålagt medlemslandene.

Set i forhold til almindeligt produceret el leveret til 
forbrug i Danmark (en blanding af fossile og ved-
varende energikilder), vil vindmølleprojektet på 20 
år medføre en reduktion i udledningen af CO2 på 
henholdsvis ca. 169.448 ton i hovedforslaget og 
ca. 151.498 ton i alternativet. Desuden vil vind-
mølleprojektet medføre en reduktion i udledning 
af SO2 og NOx på henholdsvis ca. 28 ton og ca. 
127 ton i hovedforslaget og henholdsvis ca. 25 
ton og ca. 114 ton i alternativet. Desuden vil ho-
vedforslaget forhindre produktionen af ca. 13.310 
ton slagger og andet affald, mens alternativet vil 
forhindre produktionen af ca. 11.900 ton slagger 
og affald.

Ressourcer og affald
Møllerne har en meget positiv energibalance, Figur 5.15. Besøgsområder, eksisterende rekreative stier og faciliteter for friluftsliv.

1 km
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idet de i deres samlede levetid vil producere ca. 
35 gange så megen energi, som er medgået til 
deres fremstilling. Ved skrotning af møllerne vil 
størstedelen af mølledelene kunne indgå i gen-
brugssystemet.

Geologi og grundvandsinteresser
Et spild fra møllen på jorden vil grundet elektro-
nisk niveauovervågning straks opdages, så af-
gravning / oprensning kan iværksættes. Risikoen 
for jord- og grundvandsforurening er derfor lav. 

Projektområdet er endvidere lokaliseret i et 
område med begrænsede drikkevandsinteresser, 
og vindmølleprojektet vurderes ikke at påvirke 
drikkevandsinteresser.

Naturbeskyttelse
Ingen af de planlagte møller, arbejdsarealer og 
veje medfører indgreb i arealer, som er interna-
tionalt eller nationalt beskyttet, herunder områder 
der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
 
Friluftsliv

i forhold til de rekreative interesser i det om-
kringliggende landskab. Vindmøllerne vil være 
markante set fra de nærmeste dele af Naturpark 
Åmosen, besøgsområdet nordøst for mølleom-
rådet og de eksisterende og planlagte rekreative 
stier. Arealerne tættest på møllerne vil kunne 
blive påvirket væsentligt med støj og skyggekast, 
men mølleanlægget vil ikke begrænse adgangen 
til de rekreative områder eller muligheden for at 
færdes på de rekreative stier i området i forbin-
delse med friluftsaktiviteter. 
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6. ANDRE FORHOLD
6.1. Arealanvendelse
Arealklassifikation

som henholdsvis jordbrugsområde, landskabsom-
råde og beskyttelsesområde. Vindmøllerne i både 
hovedforslaget og alternativet placeres i et om-

Jordbrugsområderne omfatter primært områder, 
der er udpeget som ’særligt værdifulde landbrugs-
områder’, og de er som hovedregel forbeholdt 
jordbrugserhvervet. Ved inddragelse af jordbrugs-
arealer til andre formål end jordbrug skal generne 
for jordbrugserhvervene begrænses mest muligt. 
Nye anlæg og bebyggelser, der nødvendigvis må 
placeres i det åbne land, og som ikke tjener det 
lokale jordbrugserhverv skal primært placeres i 
jordbrugsområder. Nødvendige anlæg og be-
byggelser skal, i den udstrækning det er muligt, 
indpasses så de ikke virker dominerende i forhold 
til omgivelserne, og de naturmæssige, kulturhisto-
riske og rekreative værdier må respekteres. Der 
er redegjort for disse forhold i kapitel 3 og 5.  

Vindmøllerne i hovedforslaget og alternativet 
lægger beslag på relativt små arealer, og de 
tilhørende vejanlæg placeres under størst mulig 
hensyntagen til de jordbrugsmæssige interesser. 
De omkringliggende arealer vil således fortsat 
kunne drives landbrugsmæssigt, og ved vindmøl-
ledriftens ophør vil de anvendte arealer kunne 
tilbageføres til landbrugsdrift.

Råstofindvinding
I henhold til Råstofplan 2012 - 2023 for Region 
Sjælland er der ikke udpeget råstofgraveområder 

af projektområdet. Der er mere end 10 km til det 
nærmeste aktive råstofgraveområde, som ligger 
ved Avnsø sydøst for Svebølle, og de nærmeste 

-
kendrup i en afstand af henholdsvis ca. 800 meter 
og 1,2 km fra projektområdet. 

Skovrejsning
Vindmølleprojektet er placeret i et område, hvor 
der hverken er ønsket eller uønsket skovrejsning, 
men projektområdet er placeret relativt tæt på 
et område med skovrejsningsinteresser. I kom-
muneplanen er der således udpeget et større  
skovrejsningsområde sydvest for projektområdet, 

ca. 500 m fra de vestligst placerede vindmøller til 
skovrejsningsområdet. 

Skovbeplantning tæt på et vindmølleområde ud-
gør normalt ikke et problem i forhold til vindmøl-
leanlæg med store vindmøller, idet vindmøllernes 
rotorer er placeret over skoven. En eventuel skov-
rejsning i dette område vurderes derfor ikke at 
medføre væsentlige gener for vindmølleprojektet. 

Potentielle vådområder
De nærmeste lavbundsarealer, der i kommune-
planen er udpeget som potentielt egnede som 
vådområder, er beliggende nord for mølleområdet 
langs Halleby Å. Vindmølleprojektet vil således 
ikke påvirke muligheden for at genskabe det na-
turlige vandstandsniveau i området, og møllerne 
vil heller ikke forringe muligheden for at genskabe 
værdifulde naturområder på øvrige lavbundsarea-
ler, der ikke er udpeget som potentielt egnede 
som vådområder. 

Figur 6.1. Råstofinteresseområder. Figur 6.2. Skovrejsning.

500 m

Skovrejsning ønsket
Skovrejsning uønsket

500 m
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Planlagt byudvikling
Det nærmeste område som i kommunalplanen er 
udlagt til by- og boligudvikling er beliggende ved 
Gørlev, hvis nordligste dele, hvor der blandt andet 
er udbygningsmuligheder, er lokaliseret ca. 1,2-
1,3 km syd for projektområdet. 

Fra disse områder vil vindmøllerne fremtræde for-
holdsvis markante, men opstillingen af møllerne 

-
interesser.

Planlagte veje
Der er ikke planlagt udvidelse eller omlægning 
af overordnede statslige eller kommunale veje i 
nærheden af mølleområdet.

6.2. Lufttrafik
Gørlev Flyveplads, der blandt andet benyttes af 
Nordvestsjællands Flyveklub, er lokaliseret ca. 
1,7-1,9 km sydvest for de vestligst beliggende 
vindmøller i projektområdet. Flyveklubben har i 
forbindelse med forhøringen oplyst, at vindmøller-

-
rådet ikke vil være tilrådelig. Klubben er imidlertid 
indstillet på at foretage de nødvendige ændringer, 
og henstiller at møllerne afmærkes med signallys 

-

Det er i øvrigt på nuværende tidspunkt allerede 
-

ning af Ågård Gods skal undgås.

På grund af møllernes højde på mere end 100 
-

relsen om krav til afmærkning af møllerne. 

markeres med lavintensivt, fast, rødt lys. De lavin-

til low-intensity Type A anført i bilag 1 til ’Bestem-
melser om Civil Luftfart’, BL-3-10. Lysmarkerin-
gen skal være aktiveret hele døgnet. Den skal 
placeres øverst på generatorhuset (nacellen), og 
lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, 
være synlig 360 grader i et vandret plan. Dette 
kan kun opnås ved opsætning af to lamper på 
hver mølle.

Lyset skal have en effektiv intensitet på mindst 10 
candela. 1 candela svarer til lyset fra et stearinlys, 
og 10 candela svarer til en 8,5 W glødepære. For 
at sikre at lyskilden altid kan opfylde minimums-
kravet, vil der i praksis blive monteret en lyskilde 

på 10-30 candela. Dette vil på afstande op til 1,5 
km opleves som en klar rød lampe, svarende til 
baglygterne på en bil. På afstande over 1,5 km 
vil den opleves som svag og ikke have nogen 
væsentlig synlighed [1].

Det vurderes at lysafmærkning af den omtalte 
type ikke vil give væsentlige gener for de om-
kringboende eller for mennesker og dyr, som 
færdes i området.

6.3. Radiokæder
Radiokædeforbindelser er sårbare overfor ob-
jekter, som opstilles i eller tæt ved sigtelinjerne 
mellem sendemasterne. Der vil være forskellige 
krav til sikkerhedsafstand til sigtelinjen alt efter 

sikkerhedsafstand til sigtelinjen på 200 meter vil 

understreges at de 200 meter kun er vejledende, 
og at afstandskravet kan være højere for nogle 
radiokæder.

Der er fremsendt forespørgsel til en række radio-
kædeoperatører, og der er ikke i denne forbin-
delse fremkommet oplysninger om radiokæder 
i området, bortset fra en radiokæde, der drives 
af Hi3G, som har oplyst, at vindmøllerne ikke vil 

6.4. Ledningsoplysninger
I henhold til kommuneplanens retningslinjer må 
vindmøller som udgangspunkt ikke opstilles nær-
mere overordnede naturgasledninger af stål eller 
deklarationsarealer for højspændingsledninger 
end møllens totalhøjde. 

Figur 6.3. Potentielle vådområder.

500 m
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Naturgasledninger

af vindmølleområdet, som kan udgøre en sik-
kerhedsmæssig risiko i forbindelse med vindmøl-
lernes opstilling og drift, idet der er mere end 1 
km til de nærmeste distributionsledninger, som er 
beliggende i Gørlev. 

Højspændingsledninger
De østligste af vindmøllerne i hovedforslaget og 
alternativet opstilles henholdsvis ca. 150 meter og 
ca. 77 meter fra en mindre højspændingsledning 
på 50 kV nordøst for møllerne. Der er tinglyst et 
deklarationsareal i en afstand af 5 meter til hver 
side af højspændingsledningen, og i henhold til 
kommuneplanens retningslinjer må vindmøller 
som udgangspunkt ikke opstilles nærmere dekla-
rationsarealet end møllernes højde. De 142 meter 
høje møller i hovedforslaget vil kunne overholde 
denne afstand til deklarationsarealet, hvorimod 
de 125 meter høje møller i alternativet ikke vil 
kunne overholde afstandskravet. Der vil således 
skulle tages særlige forholdsregler i forbindelse 
med opstilling af vindmøllerne i alternativet, hvor 
gældende sikkerhedsforskrifter i henhold til stærk-
strømsbekendtgørelsen og elselskabets anvis-
ninger skal følges ved transport af mølledele og 
anvendelse af kraner og andet entreprenørmate-
riel ved opstilling af møllerne. 

I henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen er 
der fastlagt en sikkerhedszone på 15 meter fra 
nærmeste strømførende ledning. Denne afstand 
vil kunne overholdes i forbindelse med møllernes 
drift, idet der i hovedforslaget vil være en afstand 
på ca. 74 meter målt i vandret plan fra den nær-
meste del af møllevingerne til sikkerhedszonen, 
mens der i alternativet vil være en afstand på ca. 
12 meter. 

Ved opstilling af vindmøllerne og ved eventuelle 
større reparationsarbejder, der indebærer anven-
delse af kraner, skal det almindeligvis sikres, at 
kranerne placeres i minimum vælteafstand fra 
sikkerhedszonen. Hovedkranen vil typisk være 
ca. 10 meter højere end møllernes navhøjde, og 
højden vil således være ca. 96 meter i hovedfor-
slaget og ca. 90 meter i alternativet. Kranpladsen 
vil i hovedforslaget være placeret på den side af 
møllen, som vender bort fra højspændingslednin-
gen, og der vil således være tilstrækkelig afstand 
i hovedforslaget, hvorimod kranen i alternativet 
vil være placeret tættere på sikkerhedszonen 
end vælteafstanden. Det vurderes således, at 

det kan være påkrævet at afbryde strømmen på 
højspændingsledningen, når den pågældende 
mølle opstilles og ved eventuelle efterfølgende 
større reparationsarbejder. Såfremt det besluttes 
at realisere alternativet fremfor hovedforslaget, vil 
bygherren afklare med elselskabet om det samlet 
set vil være mest hensigtsmæssigt, at nedgrave 
højspændingsledningen på den pågældende 
strækning.

Opstillingen af vindmøllerne er helt uden sikker-
hedsmæssig betydning for den større højspæn-
dingsledning på 400 kV nordøst for mølleområ-
det, idet afstanden til ledningen fra de østligste 

Figur 6.4. Ledningsanlæg i mølleområdet.
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møller i hovedforslaget og alternativet vil være på 
henholdsvis ca. 500 meter og ca. 375 meter, hvil-
ket svarer til en afstand på 3-3,5 gange møllernes 
totalhøjde. 

Øvrige ledningsanlæg
På nordsiden af den eksisterende markvej, der 
benyttes som adgangsvej til møllerne, er der ting-
lyst en slamledning (Novo Nordisk) og et elkabel 
(NVE) i en afstand af godt 20 meter fra den vest-
ligste mølle i hovedforslaget og godt 65 meter fra 
den vestligste mølle i alternativet. Godt 15 meter 
øst for den østligste mølle i alternativet er der 
tinglyst et telefonkabel. Herudover er der tinglyst 
en vandledning på vestsiden af skel med beskyt-
tet dige, som krydser møllerækken i en afstand af 
ca. 25 meter fra den midterste mølle i alternativet. 
Vandledningen krydser ligeledes adgangsvejen til 
møllerne.

Ledningsanlæggene vurderes ikke umiddelbart at 
blive berørt af gravearbejderne i forbindelse med 
etablering af fundamenterne på de møller, der er 
placeret tæt på ledningsanlæggene, men man 
skal være opmærksom på deres tilstedeværelse.

I henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen er der 
fastlagt en respektafstand på 1 meter i forhold til 
elkabler. Elkabler er typisk beliggende 35 til 120 
cm under terræn og telefonkabler ligger typisk 
40 til 100 cm under terræn. Man skal derfor også 
være opmærksom på ledningsanlæggene ved 
etablering af adgangsveje, herunder forstærkning 
og udbygning af den eksisterende markvej, der 
benyttes som adgangsvej, samt ved nedgravning 
af kabler mellem de nye møller. De respektive 
ledningsejere bør kontaktes inden anlægsarbej-
derne påbegyndes.    

6.5. Militære anlæg
Der er ikke registreret militære anlæg i nærheden 
af projektområdet.

6.6. Socioøkonomiske forhold
Vindmølleprojektets miljøpåvirkninger vurderes 
ikke at have væsentlige negative socioøkonomi-
ske effekter på eksempelvis turisme, fritidsinte-

Det kan i forbindelse med vindmølleprojekter ikke 
udelukkes, at der vil kunne ske et vist fald i ejen-
domspriserne i nærområdet på grund af vindmøl-
lernes påvirkning af omgivelserne.

Opstilling og drift af vindmøller er imidlertid re-
guleret gennem plan- og miljølovgivningen, der 
fastsætter faste grænseværdier for bl.a. støjpå-
virkning af naboer. Der er endvidere vejledende 
grænseværdier for skyggekast. For yderligere at 
forebygge væsentlige visuelle gener for nabobe-
boelser er der fastsat en minimumsafstand mel-
lem naboer og vindmøller.

Kravene er udtryk for, at der fra lovgivers side 
er foretaget en afvejning mellem hensyn til en 
rationel udnyttelse af vindkraften på den ene side 
og hensynet til de omkringboende på den anden 
side. I forbindelse med projektforslaget kan de 
lov pligtige grænseværdier for støj og afstands-
krav til nabobeboelser overholdes. Herudover vil 
møllerne blive udført med teknik og software, der 
gør det muligt at begrænse den reelle skyggetid, 
således at det sikres, at ingen nabobeboelser 
påføres skyggekast i mere end 10 timer om året.

Opstilling af vindmøller ved Ågård Gods vil 

være omfattet af 'Lov om fremme af vedvarende 
energi', der bl.a. fastsætter retningslinjer for 
anmeldelse af krav om betaling for værditab på 
fast ejendom ved opstilling af vindmøller, samt 
retningslinjer for udbud af køberet til vindmøl-
leandele for lokale borgere. Retningslinjerne er 
nærmere omtalt i afsnit 1.4.

6.7. Mangler ved oplysninger og 
vurderinger
Der vurderes ikke at være væsentlige mangler 
ved de oplysninger, som ligger til grund for miljø-
rapportens vurderinger. 
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7. SUNDHED OG OVER-
VÅGNING
7.1. Indledning
Kravene til de emner, der skal behandles ved en 
miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering 
af planer og programmer (BEK nr. 939 af 3. juli 
2013) er i vidt omfang sammenfaldende med de 
krav, der stilles til en VVM-redegørelse. Ved en 
miljøvurdering er der dog bl.a. krav om en rede-
gørelse for påvirkning af menneskers sundhed 
og en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger 
vedrørende overvågning. Disse emner behandles 
idet efterfølgende.

7.2. Reduktion af emissioner fra 
kraftværker
I afsnit 5.1 i denne rapport beskrives hvilke reduk-
tioner af bl.a. CO2, SO2 og NOx, som opstillingen 
af hovedforslagets to vindmøller eller alternativets 
tre vindmøller ved Ågård Gods vil medføre, hvis 
vindmøllernes elproduktion erstatter el produceret 
på eksisterende kraftværker. Det fremgår heraf, 
at vindmøllerne kan bidrage til en væsentlig 
reduktion af udledningen af forurenende stoffer 
fra kraftværkerne, hvilket bl.a. vil være til gavn for 
befolkningens sundhed.

I forhold til sundheds- og miljøområdet har CO2-
udledningen global effekt gennem skader på 
ozonlaget og deraf følgende klimaforandringer 
pga. drivhuseffekten, mens luftforureningen med 
SO2, NOx, partikler mv. har mere lokal og regio-
nal skadevirkning for mennesker, dyr, afgrøder 
og bygninger. Sundhedsskaderne på mennesker 
som følge af luftforureningen vurderes at udgøre 
den største økonomiske belastning, og disse 

omkostninger betaler den enkelte borger enten 
direkte som personlige udgifter eller indirekte over 
skatten til dækning af øgede udgifter til sundheds-
sektoren, hospitaler, invalidepension mv.
 
Der er foretaget forskellige undersøgelser af de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved forskelli-
ge former for energiproduktion, dvs. omkostninger 
som ikke betales direkte via elregningen [4]. 

EU’s generaldirektorat for forskning har i 2001 
offentliggjort følgende opgørelse over de eksterne 
omkostninger inkl. drivhuseffekt for el produceret 
i Danmark:

Kul/brunkul  30-52 øre/kWh 
Naturgas  15-22 øre/kWh
Biomasse  7 øre/kWh 
Vind   0,75 øre/kWh
 
Det fremgår heraf, at elproduktion med vindkraft 
har de laveste følgeomkostninger, mens et kul-
kraftværk medfører de største omkostninger. 

Videnskabelige og metodemæssige diskussioner, 
samt etiske og moralske problemstillinger gør det 
imidlertid vanskeligt entydigt at fastsætte de sam-
fundsmæssige omkostninger ved luftforureningen 
fra forskellige typer af kraftværker. Eksempelvis 
har det stor betydning hvordan merdødelighed i 
samfundet værdisættes, og hvordan de teknologi-
ske fremskridt vurderes. 

Dette illustreres af en undersøgelse, udført i 2006 
af Dansk Energi og Ea Energianalyse, hvor der 
er foretaget en vurdering af miljøomkostningerne 
ved et gennemsnitligt kraftværk samt henholdsvis 
nye kulkraftværker og nye gasfyrede kraftværker. 
Nedenstående opgørelse afspejler henholdsvis et 
lavt og et højt estimat for skadesomkostningerne:

Nyt kulkraftværk 2-4 øre/kWh
Nyt gaskraftværk 0,25-1 øre/kWh
G.snit værker i dag 6-17 øre/kWh

DMU har endvidere beregnet, at sundhedsom-
kostningerne i årene 2003-2005 for affaldsfor-
brændingsanlægget Vestforbrænding lå på 26-47 
øre/kWh, mens sundhedsomkostningerne for det 
moderne kulfyrede anlæg Amagerværket, som er 

samme periode lå på 3-15 øre/kWh. 

Hvis man ser på værdien af vindkraft i forhold til 
hvilken elproduktion, der fortrænges, er der såle-
des stor forskel på, om der er tale om fortræng-
ning af produktion på f.eks. et nyt naturgasfyret 
kraftværk, eller om der er tale om f.eks. et ældre 
kulfyret værk.

Herudover vil parametre i forhold til kraftværker-
nes placering have betydning, idet emissioner i 

på folkesundheden end emissioner ude på landet 
med få indbyggere, og kraftværkernes placering i 
forhold til vindretning og afstand til byområder er 
derfor ikke uden betydning. 

7.3. Støjpåvirkning af nabobebo-
elser
Generende støj kan påvirke menneskers velvære 
og på længere sigt deres sundhed.

I afsnit 4.2 samt i miljørapportens bilag 2 til 5 er 
møllernes støjpåvirkning af nabobeboelserne 
beskrevet. Det fremgår heraf, at møllerne i hoved-
forslaget såvel som i alternativet kan overholde 
de gældende lovkrav i forhold til støjpåvirkning 
af udendørs opholdsarealer og lavfrekvent støj 
indendørs.
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Grænseværdierne for støj er fastlagt af Miljø-
styrelsen på baggrund af en vurdering af hvad der 
miljømæssigt og sundhedsmæssigt er accepta-
belt, herunder en afvejning mellem de virkninger 
støjen har på mennesker og de samfunds-
økonomiske hensyn [17].

7.4. Skyggekastgener for nabo-
beboelser
Ligesom vedvarende støjpåvirkning kan også 
vedvarende skyggekastpåvirkning være medvir-
kende til, at beboere i nærheden af vindmøller 
føler sig utilpasse. Skyggekast, som falder ind 
gennem vinduer til beboelsesrum skaber uro og 
kan stresse beboerne. På længere sigt kan det 
forårsage, at sygdomme opstår eller at de forvær-
res. Modsat støjpåvirkning sker skyggekastpå-
virkningen dog i meget begrænsede tidsrum, og 
det vil ofte være muligt at etablere afværgeforan-
staltninger for at undgå væsentlige gener. Det er 
desuden muligt at fastsætte tidspunkterne i form 
af datoer og klokkeslæt for skyggekastpåvirkning, 
og dermed bliver det muligt at tage sine forholds-
regler. Der kan eksempelvis etableres beplantnin-
ger, som især i sommerperioden vil virke afskær-
mende, men der kan også opsættes gardiner til 
brug i de mest generende perioder.

I afsnit 4.3 samt miljørapportens bilag 6 og 7 er 
møllernes skyggekast i forhold til nabobeboelser-
ne beskrevet. Det fremgår heraf, at Miljøministe-
riets anbefalinger på området kan overholdes for 
møllerne i hovedforslaget såvel som i alternativet, 
såfremt møllerne får installeret teknik og software 
til håndtering af såkaldt skyggestop, idet det be-
regnede skyggekast i enkelte tilfælde overskrider 
grænseværdien på 10 timer pr. år.

7.5. Overvågningsprogram
I forbindelse med VVM-redegørelsen og Miljøvur-
deringen udarbejdes en række beregninger, som 
skal beskrive virkeligheden efter mølleprojektet er 
realiseret. For at sikre, at disse beregninger, samt 
forudsætningerne for beregningerne også svarer 
til virkeligheden efter mølleprojektet er realiseret, 
udarbejdes der et overvågningsprogram. I dette 
overvågningsprogram kan der fastsættes rammer 
for, hvilke forhold der efterfølgende skal genbe-
regnes og kontrolleres samt hvilke konsekvenser 
eventuelle afvigelser skal have.

Støj
I forbindelse med opstilling af møllerne vil det 
være vigtigt at kontrollere støjpåvirkningen af 
de nærmeste naboer. Kildestøjen fra de aktu-
elle mølletyper vil kunne ændres som led i den 
løbende udvikling, der sker hos møllefabrikanten, 
fra denne rapports offentliggørelse til møllerne 
forlader fabrikken og skal opsættes i området. 
Kontrollen kan bestå i at genberegne støjudbre-
delsen, på baggrund af data fra møllefabrikanten, 
på det tidspunkt, hvor møllen skal opsættes. 
Dette vil typisk ske i forbindelse med anmel-
delsen i henhold til bekendtgørelse om støj fra 
vindmøller, som skal indgives, når der foreligger 
det nødvendige plangrundlag, og der er meddelt 
VVM-tilladelse til projektet.   

Efter opstilling af vindmøllerne vil overvågningen 
af vindmølleanlægget blive udført efter de almin-
delige tilsynsregler i bekendtgørelsen om støj fra 
vindmøller. Dette indebærer, at kommunalbesty-
relsen kan stille krav om, at der foretages støjmå-
linger, når møllerne sættes i drift og op til én gang 
årligt i forbindelse med almindeligt tilsyn eller i 
forbindelse med behandling af eventuelle nabo-
klager over støj, når kommunalbestyrelsen anser 

dette for at være nødvendigt.

I VVM-tilladelsen til projektet vil der blive stil-
let krav om, at der foretages en støjmåling, når 
vindmøllerne er sat i drift. Støjmålingen skal 
udføres i overensstemmelse med retningslinjerne 
i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller ved først 
givne lejlighed, hvor kravene til vindforhold er 
opfyldt. Støjmålingen skal så vidt muligt foretages 
senest tre måneder efter idriftsættelse, og resul-
taterne skal indsendes til Kalundborg Kommune 
så snart de foreligger. Der skal som minimum 
redegøres for påvirkningen af de fire beboelser, 
hvor det beregnede samlede støjbidrag ligger 
tættest på støjgrænserne. Det drejer sig om de 
nærmeste naboer til de tre omkringliggende hus-
standsmøller (Tystrupvej 40, Slibestenen 13 og 
Slibestenen 14) samt den nærmeste nabo i lands-
byen Bakkendrup (Kirkevej 19), der er udlagt til 
støjfølsom arealanvendelse. Om fornødent kan 
miljøtilsynet pålægge vindmølleejerne at dæmpe 

hvis kravene i VVM-tilladelsen og bekendtgørel-
sen om støj fra vindmøller ikke er overholdt. Det 
forudsættes, at de eksisterende husstandsmøller 
i sig selv overholder gældende krav i henhold til 
bekendtgørelsen om støj fra vindmøller og de 
forudsætninger, som fremgår af landzonetilladel-
serne til de pågældende møller.

Skyggekast

timer, vil kunne ændre beregningsresultatet for 
skyggekastværdierne. Antallet af solskinstimer 
indgår som en parameter i EMD's program 
WindPRO, og programmet opdateres løbende. 
På baggrund af de beregnede værdier for skyg-
gekast, som i enkelte tilfælde ligger over den 
vejledende grænseværdi, vurderes det, at der kan 
være behov for at efterprøve skyggekastbereg-
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ningerne i forhold til klimatiske ændringer. 

I VVM-tilladelsen til projektet vil der blive stillet 
krav om, at vindmøllerne forsynes med teknik og 
software til at håndtere skyggestop for at sikre, at 
ingen nabobeboelser bliver ramt af skyggekast 
fra møllevinger i mere end 10 timer i løbet af et 
år beregnet som reel skyggetid. Skyggekast vil 
derfor indgå i overvågningsprogrammet med 
henblik på fastsættelse af det konkrete behov for 
skyggestop.
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Bilag 1 - Notat fra Vestas om støjforhold

Støjberegning Aagaard Gods, Danmark 

Kommentarer til beregninger 

For Aagaard Gods siten er der arbejdet med to layouts (i) 2 V112-3.3 med 84 m tårn, og (ii) 3 
V90-2.med 80 m tårn. Der er udført støj-, skygge- og produktionsberegninger. Denne rapport 
indeholder støjberegninger for almindelig støj. 

Koordinater for naboer til møllerne er blevet modtaget fra kunden. Disse koordinater er blevet 
brugt til støj- og skyggeberegningen. Det bør i marken undersøges om der er udeladt 
beboelser, som burde have været medtaget.

Input data 
Evalueringen er baseret på offentligt tilgængelige data (vind data fra EMD), da der ikke er 
foretaget målinger på siten - således er der ikke målt vindhastighed og turbulens. En 
ruhedsvurdering er foretaget udfra KMS kort i 1:50000. Resultaterne bør kun bruges til 
planlægningsformål. Der er ikke foretaget verifikation i marken.

Til almindelig støjberegninger er benyttet udendørs opholdsarealer og til lavfrekvent støj er 
benyttet nærmeste bolig. 

Støj

Støjgrænserne, der er fastlagt i bekendtgørelsen, gælder for den samlede støj fra alle 
vindmøller. Det betyder, at det ved anmeldelse af etablering eller ændring af vindmøller skal 
dokumenteres, at støjen fra de nye vindmøller sammenlagt med støjen fra eksisterende 
vindmøller ikke overskrider bekendtgørelsens støjgrænser.

Vejledningen beskriver, at hvis der er mere end 15 db forskel på støj fra eksisterende møller 
og de nye møller kan de eksisterende møller lades ud af betragtning. 

Der er identificeret 3 mindre vindmøller (tilsyneladende husstandsmøller) og 3 eksisterende 
møller som er inkluderet i beregningerne. Husstandsmøllerne medfører støjoverskridelser
ved boliger, som tilsyneladende er ejere af møllerne. Der er lavet beregninger som illustrere 
at støjen er overholdt ved alle andre naboer med alle møller, og beregninger der illustrerer 
støjen fra de nye møller sammen med de eksisterende møller, der ikke er husstandsmøller 
overholder støjer ved alle beboelser. 

Der er ikke kendskab andre eksisterende møller eller til planlagte mølleprojekter, der ligger 
indenfor grænserne og dermed skal medtages i beregningerne på baggrund af 15 db reglen i 
vejledningen. Dette bør bekræftes af planmyndighederne. 

Støjberegning Aagaard Gods, Danmark 

Støj ”-15 dB grænse” baseret på 2 V112-3.3navhøjde 84m 
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Bilag 2 - Støjberegning for hovedforslag (Vestas 3,3 MW) - udendørs opholdsarealer
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Bilag 2 - Støjberegning for hovedforslag (Vestas 3,3 MW) - udendørs opholdsarealer
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Bilag 2 - Støjberegning for hovedforslag (Vestas 3,3 MW) - udendørs opholdsarealer
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Bilag 3 - Støjberegning for alternativ (Vestas 2,0 MW) - udendørs opholdsarealer
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Bilag 3 - Støjberegning for alternativ (Vestas 2,0 MW) - udendørs opholdsarealer
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Bilag 3 - Støjberegning for alternativ (Vestas 2,0 MW) - udendørs opholdsarealer
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Bilag 4 - Støjberegning for hovedforslag (Vestas 3,3 MW) - lavfrekvent indendørs
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Bilag 4 - Støjberegning for hovedforslag (Vestas 3,3 MW) - lavfrekvent indendørs
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Bilag 4 - Støjberegning for hovedforslag (Vestas 3,3 MW) - lavfrekvent indendørs
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Bilag 5 - Støjberegning for alternativ (Vestas 2,0 MW) - lavfrekvent indendørs
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Bilag 5 - Støjberegning for alternativ (Vestas 2,0 MW) - lavfrekvent indendørs
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Bilag 5 - Støjberegning for alternativ (Vestas 2,0 MW) - lavfrekvent indendørs
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Bilag 6 - Skyggekastberegning hovedforslag (Vestas 3,3 MW)
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Bilag 6 - Skyggekastberegning hovedforslag (Vestas 3,3 MW)
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Bilag 6 - Skyggekastberegning hovedforslag (Vestas 3,3 MW)
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Bilag 6 - Skyggekastberegning hovedforslag (Vestas 3,3 MW)
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Bilag 6 - Skyggekastberegning hovedforslag (Vestas 3,3 MW)
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Bilag 7 - Skyggekastberegning alternativ (Vestas 2,0 MW)
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Bilag 7 - Skyggekastberegning alternativ (Vestas 2,0 MW)
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Bilag 7 - Skyggekastberegning alternativ (Vestas 2,0 MW)
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Bilag 7 - Skyggekastberegning alternativ (Vestas 2,0 MW)
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Bilag 7 - Skyggekastberegning alternativ (Vestas 2,0 MW)



239 VINDMØLLER VED ÅGÅRD GODS

Arter på bilag 1, jf. 
artikel 4, stk.1

Arter, jf. artikel 4, stk. 2 Ynglende i.h.t. DMU’s 
database

Trækkende i.h.t. DMU’s 
database

Kriterier

99 SALTBÆK VIG
Sangsvane T F2, F4
Rørhøg Y F3
Klyde T F3

Grågås T F4
Sædgås T F4, F7
Krikand T F4, F7

100 TISSØ, ÅMOSE OG HALLENSLEV MOSE
Rørdrum Y F3
Sangsvane T F2, F4
Pibesvane T F2, F4
Rød glente Y F1
Havørn Y F1
Fiskeørn Y Tn F1, F2
Rørhøg Y F3
Plettet rørvagtel Y F1
Brushane Y F1
Fjordterne Y F3
Dværgterne Y F1

Grågås T F4
Sædgås T F4

Y: Ynglende art.
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal.
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal.
F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. 
med 1% eller mere af den nationale bestand.
F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst 
i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, 

skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand.
F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opret-
holdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade.
F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer 
med 1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten. 
F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områder med internationalt betydende antal vand-
fugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger. 
F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til at opretholde artens 
udbredelsesområde i Danmark.
F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i 
kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende.

Bilag 8 - Udpegningsgrundlag for EF-Fuglebeskyttelsesområder
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* Prioriterede naturtyper

Arter Naturtyper
135 SEJRØ BUGT OG SALTBÆK VIG
Kildevældsvindelsnegl Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
Skæv vindelsnegl
Sumpvindelsnegl *Kystlaguner og strandsøer
Stor Vandsalamander Større lavvandede bugter og vige
Klokkefrø Rev
Odder Enårig vegetation på stenede strandvolde
Enkelt Månerude Flerårig vegetation på stenede strande
Mygblomst Klinter eller klipper ved kysten

Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer 
mudder og sand
Strandenge
Forstrand og begyndende klitdannelser
Hvide klitter og vandremiler
* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
Fugtige klitlavninger
*Kystklitter med enebær

bredden
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

Vandløb med vandplanter
Tørre dværgbusksamfund (heder)
* Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo-
kaliteter
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet 
tørv
Rigkær
Bøgeskov på muldbund
Ege- og blandskov på mere eller mindre rig jordbund
* Skovbevoksede tørvemoser
* Elle-og askeskov ved vandløb, søer og væld

Arter Naturtyper
137 STORE ÅMOSE, SKARRESØ OG BREGNINGE Å
Sump vindelsnegl Kalkrige søer og vandhuller med kransnålealger
Pigsmerling
Stor vandsalamander Brunvandede søer og vandhuller
Odder Vandløb med vandplanter

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélo-
kaliteter
*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse

*Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Rigkær
Bøgeskov på morbund uden kristtorn
Bøgeskov på muldbund
Bøgeskov på kalkbund
Egeskov og blandskov på mere eller mindre rig jordbund
*Skovbevoksede tørvemose
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Bilag 9 - Udpegningsgrundlag for EF-Habitatområder
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Bilag 9 - Udpegningsgrundlag for EF-Habitatområder

Arter Naturtyper
138 ÅMOSE, TISSØ, HALLEBY Å OG FLASKEN
Skæv vindelsnegl Flodmundinger
Pigsmerling *Kystlaguneer og strandsøer
Stor vandsalamander Flerårig vegetation på stenede strande
Odder Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer 

mudder og sand
Strandenge
* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)

bredden
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

Vandløb med vandplanter
Tørre dværgbusksamfund (heder)
* Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo-
kaliteter)
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Rigkær
Bøgeskov på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
* Skovbevoksede tørvemoser
* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Arter Naturtyper
195 RØSNÆS, RØSNÆS REV OG KALUNDBORG FJORD
Skæv vindelsnegl Større lavvandede bugter og vige
Stor vandsalamander Rev
Klokkefrø Flerårig vegetation på stenede strande
Marsvin Klinter eller klipper ved kysten
Spættet sæl Strandenge

bredden
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

* Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo-
kaliteter)
* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Bøgeskov på muldbund

* Prioriterede naturtyper
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Lokalitet/Art Antal registre-
ringer i DOF 
Basen

I alt antal set Max antal set på 
en dag

Max antal set 
år/seneste regi-
strering

LANGEBJERG, ÅGÅRD
*Sangsvane 5 318 110 2013
Bramgås 1 6 6 2011
BAKKENDRUP
*Rørdrum 2 2 1 2013
*Sangsvane 8 567 235 2013
*Sædgås 24 5272 1050 2013
*Grågås 15 9810 1550 2013
*Rød glente 4 4 1 2013
*Havørn 3 4 2 2013
Blå kærhøg 3 3 1 2012
BAKKENDRUP MOSE
*Pibesvane 1 2 2 2007
*Sangsvane 6 216 100 2013
*Sædgås 8 722 300 2013
*Grågås 11 3476 2200 2013
Bramgås 2 93 92 2009
*Rød glente 1 1 1 2010
*Fiskeørn 1 1 1 1992
Vandrefalk 1 1 1 2011
JØDELANDS MOSE
*Sangsvane 8 52 25 2011
*Sædgås 6 117 70 2013
*Grågås 9 842 512 2011
Bramgås 2 131 113 2009
*Havørn 1 1 1 2009
*Rørhøg 1 1 1 2012
MADERNE
*Sangsvane 3 11 7 2003
*Sædgås 11 528 220 2011
*Grågås 13 4599 973 2011
Bramgås 8 1836 1350 2011
*Rød glente 1 1 1 2009
*Havørn 1 2 2 2010
Blå kærhøg 3 3 1 2012
*Fiskeørn 1 1 1 2009
Jagtfalk 1 1 1 2003
Vandrefalk 4 4 1 2010

Lokalitet/Art Antal registre-
ringer i DOF 
Basen

I alt antal set Max antal set på 
en dag

Max antal set 
år/seneste regi-
strering

MADERNE (fortsat)
Klyde 1 83 83 2003
Lille kobbersneppe 2 2 1 2011
Splitterne 1 2 2 2003
Havterne 1 4 4 2004
STORE FUGLEDE MARK
*Sædgås 2 920 500 2013
*Grågås 10 785 250 2013
Bramgås 9 2250 500 2013
Hvepsevåge 1 1 1 2005
*Rød glente 2 2 1 2012
*Havørn 6 8 2 2012
*Rørhøg 2 8 2 2012
Blå kærhøg 2 2 1 2011
Vandrefalk 2 3 2 2012
Trane 1 40 40 2008
Hjejle 2 167 160 2012
*Brushane 1 3 3 2011
Mosehornugle 2 2 1 2013
BJERGE
*Sædgås 25 7828 1500 2012
*Grågås 12 1078 420 2013
Bramgås 9 568 500 2013
*Rød glente 1 1 1 2004
Vandrefalk 1 1 1 2013
Duehøg 1 1 1 2012
Hjejle 1 100 100 2011
BJERGE ENGE
Hvid stork 1 1 1 2002
*Pibesvane 5 66 23 2011
*Sangsvane 20 1220 350 2013
*Sædgås 12 2828 1000 2013
*Grågås 17 2967 1800 2013
Bramgås 9 1717 750 2011
Hvepsevåge 3 3 1 2006
*Rød glente 9 9 1 2007
*Havørn 3 3 1 2008
*Rørhøg 5 5 1 2007

Bilag 10 - Fugleregistreringer i DOF-basen

* arter der er en del af udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 100 Tissø, Åmose og Hallenslev Mose.
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Bilag 10 - Fugleregistreringer i DOF-basen

Lokalitet/Art Antal registre-
ringer i DOF 
Basen

I alt antal set Max antal set på 
en dag

Max antal set 
år/seneste regi-
strering

TISSØ VEST (fortsat)
Atlingand 11 13 2 2010
Lille skallesluger 11 28 7 2011
*Rød glente 9 9 1 2013
*Havørn 29 36 3 2012
*Rørhøg 30 35 3 2013
Blå kærhøg 21 25 2 2013
*Fiskeørn 6 8 3 2005
Dværgfalk 1 1 1 2003
Vandrefalk 6 6 1 2013
Klyde 23 79 15 2007
*Brushane 24 182 21 2011
*Dværgterne 21 150 31 2013
Sortterne 1 1 1 2001
Mosehornugle 1 1 1 2004
Isfugl 3 5 3 2009
TISSØ SAMLET
Nordisk lappedykker 4 4 1 1996
*Rørdrum 10 10 1 2011
Hvid stork 1 1 1 2004
*Pibesvane 122 7459 512 2012
*Sangsvane 342 30742 1100 2013
Bramgås 122 8200 1270 2013
*Sædgås 158 48312 2000 2013
*Grågås 543 540201 6330 2013
Rødhalset gås 7 7 1 2001
Rustand 8 17 4 1995
Pibeand 212 24560 5010 2013
Spidsand 78 599 57 2013
Atlingand 93 405 21 2012
Hvinand 194 7123 430 2013
Lille skallesluger 97 539 33 2013
Hvepsevåge 14 31 6 2007
Sort glente 1 1 1  2009
*Rød glente 77 135 10 2013
*Havørn 246 395 7 2013
*Rørhøg 166 244 5 2013
Blå kærhøg 89 116 5 2005

Lokalitet/Art Antal registre-
ringer i DOF 
Basen

I alt antal set Max antal set på 
en dag

Max antal set 
år/seneste regi-
strering

BJERGE ENGE (fortsat)
Blå kærhøg 1 1 1 2008
*Fiskeørn 3 3 1 2002
Vandrefalk 1 1 1 2010
Trane 4 97 66 2007
Hjejle 2 500 350 2012
Hedelærke 1 40 40 2006

1 1 1 2008
GØRLEV SØ
*Pibesvane 2 22 13 2001
*Sangsvane 4 777 594 2013
*Sædgås 1 50 50 2013
*Grågås 6 413 325 2013
SØGÅRD VEST FOR GØRLEV
*Pibesvane 15 92 32 2010
*Sangsvane 84 13227 600 2013
*Sædgås 10 191 25 2012
*Grågås 31 14946 2500 2013
Bramgås 12 950 300 2013
Blå kærhøg 1 1 1 2009
*Havørn 2 6 3 2010
GØRLEV BY
*Pibesvane 15 92 1 2008
*Sangsvane 27 4618 650 2013
*Sædgås 1 2 1 2010
*Grågås 11 4403 1500 2011
Bramgås 2 178 103 2011
*Havørn 1 1 1 2008
*Rørhøg 4 4 1 2012
Blå kærhøg 1 3 3 2008
Lærkefalk 1 1 1 2008
Hjejle 2 221 121 2003
TISSØ VEST
*Pibesvane 9 53 14 2007
*Sangsvane 83 7243 650 2013
Bramgås 38 1350 231 2013
*Sædgås 57 9811 1200 2013
*Grågås 147 78480 6500 2013

* arter der er en del af udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 100 Tissø, Åmose og Hallenslev Mose.
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Bilag 10 - Fugleregistreringer i DOF-basen

Lokalitet/Art Antal registre-
ringer i DOF 
Basen

I alt antal set Max antal set på 
en dag

Max antal set 
år/seneste regi-
strering

TISSØ SAMLET (fortsat)
Steppehøg 2 2 1 2004
Duehøg 11 11 1 2010
Kongeørn 6 8 2 2002
*Fiskeørn 277 393 5 2012
Dværgfalk 7 7 1 2008
Lærkefalk 2 4 2 2011
Vandrefalk 40 42 2 2012
Engsnarre 1 1 1 2004
Trane 2 2 1 2005
Klyde 168 1826 75 2013
Hjejle 28 3175 420 2012
*Brushane 183 3123 78 2012
Lille kobbersneppe 10 19 4 2005
Odinshane 6 14 5 2010
Rovterne 6 7 2 2006
Splitterne 9 18 4 2008
*Fjordterne 134 3419 215 2013
Havterne 11 68 15 2008
*Dværgterne 189 2975 101 2013
Sortterne 26 106 42 2011
Mosehornugle 1 1 1 1994
Isfugl 9 11 2 2012

* arter der er en del af udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 100 Tissø, Åmose og Hallenslev Mose.
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