
Indholdsfortegnelse

Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse
8137766#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 19-02-2021
8139833#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 23-02-2021
8155748#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 24-02-2021
8141065#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 24-02-2021
8144326#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 01-03-2021
8144630#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 02-03-2021
8146960#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 04-03-2021
8155750#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 05-03-2021
8148639#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 05-03-2021
8150885#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 08-03-2021
8150886#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 08-03-2021
8150887#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 08-03-2021
8150870#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 08-03-2021
8151122#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 08-03-2021
8153299#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 09-03-2021
8155741#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 11-03-2021
8156108#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 11-03-2021
8161335#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 18-03-2021
8162396#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 19-03-2021
8177101#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 26-03-2021
8170174#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 26-03-2021
8177052#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 08-04-2021
8177071#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 08-04-2021
8177074#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 09-04-2021
8186651#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 09-04-2021
8177057#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 12-04-2021
8177058#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 12-04-2021
8177059#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 12-04-2021
8177060#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 12-04-2021
8177062#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 12-04-2021
8177063#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 12-04-2021
8177064#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 12-04-2021
8177065#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 12-04-2021
8196257#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 23-04-2021
8196617#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 29-04-2021
8203654#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 05-05-2021
8212722#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 05-05-2021
8212720#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 06-05-2021
8212710#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 07-05-2021
8211252#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 17-05-2021
8212717#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 17-05-2021
8212726#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 18-05-2021
8212729#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 18-05-2021
8212730#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 18-05-2021
8212731#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 18-05-2021
8212732#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 18-05-2021
8217939#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 22-05-2021
8217941#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 23-05-2021
8217937#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 25-05-2021
8266221#0 Re Ang. Borgermøde vindmøller Bjørnstrup 01.02.20-A00-1-21 01-06-2021
8237105#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 15-06-2021
8237116#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 16-06-2021
8266222#0 Invitation til borgermøde 01.02.20-A00-1-21 21-06-2021
8301595#0 Til Anitta Hornbjerg 01.02.20-A00-1-21 21-06-2021
8301596#0 Til Hans Peder Hornbjerg 01.02.20-A00-1-21 21-06-2021
8266224#0 VS Digitalpost Fra Vesthimmerland Kommune (9266220) 01.02.20-A00-1-21 22-06-2021



8301597#0 Til Henrik Andersen 01.02.20-A00-1-21 22-06-2021
8266223#0 opdateret dagsorden 01.02.20-A00-1-21 22-06-2021
8301598#0 Til Thomas Olesen 01.02.20-A00-1-21 04-07-2021
8301599#0 Til Kenneth Støvring 01.02.20-A00-1-21 11-08-2021
8301600#0 Vindmøller mellem Gundersted og Blære 01.02.20-A00-1-21 12-08-2021

8298200#0 Trafikstyrelsesafgørelse ift. lysafmærkning af vindmøllerne
ved Bjørnstrup 01.02.20-A00-1-21 13-08-2021

8301601#0 Til Irma Bach Lykkegaard 01.02.20-A00-1-21 13-08-2021
8301602#0 SV Vindmøller Skriftlige høringssvar 01.02.20-A00-1-21 16-08-2021
8302299#0 SV Vindmøller Skriftlige høringssvar 01.02.20-A00-1-21 16-08-2021
8301603#0 Til Torben Myrup 01.02.20-A00-1-21 17-08-2021
8301604#0 Til Jesper Pedersen 01.02.20-A00-1-21 17-08-2021
8301605#0 Til Anette og Michael Rydahl 01.02.20-A00-1-21 22-08-2021
8301606#0 Til Peter Bjerregaard 01.02.20-A00-1-21 25-08-2021
8301607#0 Til Hanne og Carsten Rasmussen 01.02.20-A00-1-21 27-08-2021
8301608#0 Til Malene Nørlem Kruse 01.02.20-A00-1-21 28-08-2021
8301609#0 Til Lisbeth Kærsgaard Nielsen 01.02.20-A00-1-21 29-08-2021
8301610#0 Til Janne jørgensen 01.02.20-A00-1-21 29-08-2021

8301611#0 VS Kvitteringsmail til Viborg Stiftsøvrighed for modtagelse
af indsigelsebemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup 01.02.20-A00-1-21 30-08-2021

8299101#0 Vindmøller Bjørnstrup - Indsigelse fra Viborg Stift 01.02.20-A00-1-21 30-08-2021
8301612#0 Til Susie Svoldgaard 01.02.20-A00-1-21 30-08-2021
8301613#0 Til Gertrud Charlotte Jensen 01.02.20-A00-1-21 30-08-2021
8301614#0 Til Per Bøgh Jørgensen 01.02.20-A00-1-21 30-08-2021
8301615#0 Til Kurt Bøgh Jørgensen 01.02.20-A00-1-21 30-08-2021
8301616#0 Til Claus Carlsen 01.02.20-A00-1-21 30-08-2021
8301617#0 Til Liselotte Østergaard 01.02.20-A00-1-21 30-08-2021
8299103#0 Møde ang. indsigelse fra Viborg stift 01.02.20-A00-1-21 31-08-2021

8299105#0 Notat vedr. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i
Bjørnstrup 01.02.20-A00-1-21 31-08-2021

8301618#0 Til Gitte Brændstrup 01.02.20-A00-1-21 31-08-2021
8299106#0 Vindmøller Bjørnstrup - henvendelse fra Viborg Stift 01.02.20-A00-1-21 01-09-2021
8301619#0 Til Niels Villadsen 01.02.20-A00-1-21 01-09-2021
8301620#0 Til Ingrid Marie Villadsen 01.02.20-A00-1-21 01-09-2021
8301621#0 Message from ADM-Aars05 01.02.20-A00-1-21 02-09-2021
8301622#0 Til Blære og Omegns Beboerforening 01.02.20-A00-1-21 02-09-2021

8301623#0 VS Indsigelse mod kommuneplantillæg KP17-301-023
Vindmøller Bjørnstrup 01.02.20-A00-1-21 03-09-2021

8307818#0 Kvitteringsmail til Jette Nielsen 01.02.20-A00-1-21 03-09-2021
8307828#0 Kvitteringsmail til Julie Søder Nielsen 01.02.20-A00-1-21 03-09-2021
8301624#0 Til Lisbeth Dela Myrup 01.02.20-A00-1-21 04-09-2021
8301625#0 Til Brian og Joan Jakobsen 01.02.20-A00-1-21 04-09-2021
8301626#0 Til Amalie Vikkelsø Theilgaard 01.02.20-A00-1-21 04-09-2021
8301627#0 Til Dennis og Heidi strauss 01.02.20-A00-1-21 04-09-2021
8301628#0 Til Brian Stephansen 01.02.20-A00-1-21 04-09-2021
8301629#0 Til Kim Christensen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301630#0 Til Lonnie Andersen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301631#0 Til Thomas Gregersen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301632#0 Til Poul Bøgh Jørgensen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301633#0 Til Michael Hartmann Søgaard 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301634#0 Til Jens Kristensen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301635#0 Til Janni H. Søgaard 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301798#0 Til Peter Ole Myrup Hansen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301636#0 Til Elsebeth Skadhauge Nielsen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301637#0 Til Vagn Jensen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021

8301638#0 Til Lau Theilgaard, Janne Jørgensen, Jan Bisgaard og Kim
Christensen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021

8301639#0 Til Jan Bisgaard 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8308042#0 Kvitteringsmail til Jane Kærsgaard Nielsen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301640#0 Til Dennis Kristensen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021



8301641#0 Til Line Hansen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301642#0 Til Nils Rehder Warming 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8308052#0 Kvitteringsmail til Birthe Odgaard 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301643#0 Til Anne Catrine Boelt Larsen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301644#0 Til Ole larsen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301645#0 Til Anders Mejia Christensen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301646#0 Til Ulrik Mark Jensen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301647#0 Til Gundersted Købmandsgård f.m.b.a 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301648#0 Til Katrine Cæsar Kragh 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301649#0 Til Allan Jensen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301650#0 Til Inger Frey 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301651#0 Til Kristine Sørensen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8308071#0 Kvitteringsmail til Margrethe Carstensen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301652#0 Til Diana A. Stephansen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301653#0 Til Martin Rosenberg Thomsen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301654#0 Til Mette Myrup 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301655#0 Til Jens Morten Søgaard Rasmussen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301656#0 Til Mette & Jan Baade Poulsen 01.02.20-A00-1-21 05-09-2021
8301770#0 Til Jette og Morten Nielsen 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8308084#0 Høringssvar fra Asger Nielsen til Vindmøller i Bjørnstrup. 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302297#0 Til Mona Andersen 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302298#0 Til Michael Jensen 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302462#0 Til Per Sørensen 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8308103#0 Kvitteringsmail til Sophie Andersen 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302801#0 Til Ole Vestergaard 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302800#0 Til Kristina B. Haldrup 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302799#0 Til Mogens 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302798#0 Vedr. Bjørnstrup vindmøller 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302797#0 Til Mikkel Bøgelund 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302796#0 Til Sjaak Bosma 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302795#0 Til Claus Bagger 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302794#0 Til Ane-Marie Bagger 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302793#0 Til Jørgen Rise Pedersen 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302792#0 Til Steffen Verlin 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302791#0 Til Morten Skak Raunkjær 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302789#0 Til Birgit Christensen 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302788#0 Til Mikkel Hansen 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8308111#0 Kvitteringsmail til Lilian Hoff Pedersen 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302787#0 Til Gritt Rosenkilde 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302786#0 Til Søren Andersen 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302785#0 Til Lisa Maria Balto 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302784#0 Til Martin Rosenberg Thomsen 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302783#0 Til Morten normann Laustsen 01.02.20-A00-1-21 06-09-2021
8302782#0 Til Torben Matzen 01.02.20-A00-1-21 07-09-2021
8302822#0 Silas, Marianne og Tommy Jensen 01.02.20-A00-1-21 07-09-2021
8308118#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 07-09-2021
8303638#0 Aktindsigts dokument - 01.02.20-A00-1-21 Kommuneplan 01.02.20-A00-1-21 07-09-2021
8309350#0 Oversigt over høringssvar 01.02.20-A00-1-21 13-09-2021
8309155#0 Samlede høringssvar 01.02.20-A00-1-21 13-09-2021
8310017#0 Orientering vedr. Vindmølleprojekt i Bjørnstrup 01.02.20-A00-1-21 14-09-2021
8312576#0 Ikke medtaget 01.02.20-A00-1-21 16-09-2021



Ikke medtagede dokumenter og journalarknoter

8137766#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8139833#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8155748#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8141065#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8144326#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8144630#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8146960#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8155750#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8148639#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8150885#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8150886#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8150887#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8150870#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8151122#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8153299#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8155741#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8156108#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8161335#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8162396#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8177101#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8170174#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8177052#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8177071#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8177074#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode



8186651#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8177057#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8177058#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8177059#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8177060#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8177062#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8177063#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8177064#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8177065#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8196257#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8196617#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8203654#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8212722#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8212720#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8212710#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8211252#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8212717#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8212726#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8212729#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8212730#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8212731#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8212732#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8217939#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8217941#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8217937#0



Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8237105#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8237116#0
Dokumentet er registreret udenfor den valgte tidsperiode

8308118#0
Interne dokumenter

8312576#0
Interne arbejdsdokumenter



Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 01-06-2021 11:07
Modtaget Dato: 01-06-2021 11:07
Vedrørende: Re: Ang. Borgermøde vindmøller Bjørnstrup
Vedhæftninger: image001_15881.gif

Hej Jakob. 

Det lyder godt, tak. 

I materialet fra Energistyrelsen skal der være en kontakt hvor borgerne kan rekvirer VVM’en. Kan jeg henvise til dig? Jeg tror det er
fint at du henviser med et link til hjemmesiden hvor denkan hentes, så altså ikke skal sende en fysisk udprintet version. 

Mvh Ida 

Sendt fra min iPhone

Den 1. jun. 2021 kl. 09.22 skrev Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>:

Hej Ida
 
T.O er det blevet noteret i sagsfremstillingen, at borgermødet er den 24/6 og ikke som tidligere anført den 23/6.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

<image001.gif>

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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8266221#0 - Re Ang. Borgermøde vindmøller Bjørnstrup



VE&THIM MERLANDS 
KOMMUNE
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 21-06-2021 14:54
Modtaget Dato: 21-06-2021 14:54
Vedrørende: Invitation til borgermøde
Vedhæftninger: Invitation til borgermøde .pdf

Hej Jakob.
 
Vil du venligst sende denne invitation ud til byrådet.
 
På forhånd tak 
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lvJQG-0007FZ-
5V&i=57e1b682&c=K0eqGLo09F_tt7338dAHdyp0VP06L04ocmtjcLELk1_pQCeCiXgIuHRpb12aELmrC6MslO7Cl6aeKhny_S5Tqt4y_RT2NpGM9ZTPwbX5UY2T3wTIjr6T_j_4YDIFULsdGUFZ-
UZGxKXWA6lp3uBhtLeeS1tshFh6caL_ffNZpuQuXiBImLUMnrsyIeP_KbSqr41ufoH6ioj62-pS0vtyOQ
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8266222#0 - Invitation til borgermøde



Invitation til borgermøde – vindmøller ved Bjørnstrup

D. 24. juni 2021 kl. 19:00 inviterer HOFOR til borgermøde ang. forslag om opstilling af vindmøller 
ved Bjørnstrup – mellem Gundersted og Blære i Vesthimmerlands Kommune. 

Borgermødet bliver afholdt i Blære Multicenter - Gl. Blærevej 58, Aars. 

Der skal kunne fremvises gyldigt coronapas og alle opfordres til at holde minimum en meters afstand under hele mødet. 
Der vil være håndsprit tilgængeligt i salen. 

Vi ser  frem til en konstruktiv dialog og debat om vores forslag 

Med Venlig hilsen 

HOFOR Vind 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 21-06-2021 17:16
Modtaget Dato: 21-06-2021 17:16
Vedrørende: Til Anitta Hornbjerg

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ## 

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten. 

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet. 
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000. 

Med venlig hilsen 

Vesthimmerlands Kommune 
Udviklingsafdelingen 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 21-06-2021 17:16:00 

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Anitta Hornbjerg 
Addresse: Doverhøjvej 16 
Postnr: 9600 

Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup 
Kategori: Kommentar 
Indhold: 
Jeg vil hermed give min mening. Det er da fuldstændigt tåbeligt at opstille vindmøller ved Bjørnstrup når der findes et sted, hvor de
ikke genere nogen. Brug arealerne tilhørende Brusåvej 28 matrikel nr. 1v gunderstedgård hgd.mfl. Der vil de stå rigtig godt uden det
går ud over. mvh Anitta Hornbjerg 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 21-06-2021 17:32
Modtaget Dato: 21-06-2021 17:32
Vedrørende: Til Hans Peder Hornbjerg

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ## 

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten. 

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet. 
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000. 

Med venlig hilsen 

Vesthimmerlands Kommune 
Udviklingsafdelingen 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 21-06-2021 17:32:00 

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Hans Peder Hornbjerg 
Addresse: Doverhøjvej 15 
Postnr: 9600 

Emne: Vedr. vindmøller ved Bjørnstrup 
Kategori: Kommentar 
Indhold: 
Jeg har meget imod vindmøllerne hvor der er så mange mennesker der bliver berørt både i byen og på landet. Desuden er jeg
skeptisk over for en placering så tæt på mange produktions landbrug da jeg ikke ved hvordan møllerne vil påvirke vores dyr både
omkring sygdom og reproduktion da vi ved dyrene er meget følsomme for strøm, der mangler vi en undersøgelse på hvad
påvirkningerne er. 
Jeg undrer mig også over at navnsø for år tilbage ikke kunne tåle at børne familier kørte ud til den med deres børn om sommeren for
at bade, men nu kan den så åbenbart tåle at der bliver sat kæmpe møller op med den dertil hørende trafik og gravearbejde dette
medfører. 
Venlig Hilsen 
Hans Peder Hornbjerg 
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Fra: Plan [plan@vesthimmerland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 22-06-2021 08:56
Modtaget Dato: 22-06-2021 08:56
Vedrørende: VS: Digitalpost : Fra Vesthimmerland Kommune (9266220)
Vedhæftninger: meddelelse_306.xml

content_293.pdf
image001_15882.gif

Hej Jakob
 
Her kan du lige se det brev, som vi har sendt ud for Bjørnstrup.
 
Med venlig hilsen

Heidi Højriis Poulsen
Lokalplanlægger
Team Plan

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail hpou@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: post 
Sendt: 21. juni 2021 15:06
Til: Teknikmiljø
Emne: VS: Digitalpost : Fra Vesthimmerland Kommune (9266220)
 
Denne mail er videresendt fra komunens hovedpostkasse
Fra: signflow@vesthimmerland.dk [mailto:signflow@vesthimmerland.dk] 
Sendt: 21. juni 2021 15:02
Til: post
Emne: Digitalpost : Fra Vesthimmerland Kommune (9266220)

Der er modtaget flg. Digitalpost, henvendelsen kan ikke besvares.

Besked:
Der er ikke skrevet nogen besked. Henvendelsen er vedhæftet som en pdf.
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Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 

Høringsbrev - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller ved 
Bjørnstrup 

Byrådet besluttede den 17. juni 2021 at offentliggøre et forslag til kommuneplantillæg nr. KP17-301-023 
og et forslag til lokalplan nr. 1112 Vindmøller ved Bjørnstrup. Planerne er udarbejdet i henhold til 
planloven

1
. 

 
Der er foretaget en miljøvurdering af planforslagene, og der er udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering 
af det konkrete projekt i henhold til miljøvurderingsloven

2
.  

 
Jeg skriver til dig, da du er ejer, lejer eller bruger indenfor området, eller fordi kommunen skønner, at 
planforslagene kan have en væsentlig betydning for dig. Planforslagene er i offentlig høring, og du har 
mulighed for at give din mening til kende. 
 
Planforslagenes indhold 
Planforslagene omfatter et område ved Bjørnstrup syd for Gundersted.  
 
Planforslagene giver mulighed for opstilling af op til seks nye vindmøller med tilhørende arbejdsarealer, 
teknikbygninger, transformerstation og vejanlæg. 
 
Forslaget til kommuneplantillægget kan ses på kommuneplanportalen: 
https://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/2529 
 
Lokalplanforslaget, miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse efter 
miljøvurderingsloven kan ses på lokalplanportalen:  
https://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/1130 
 
Byrådets behandling af sagen kan ses på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside: 
https://dagsordener.vesthimmerland.dk/vis?id=8bce58c8-bf0c-4ac9-a0bb-e32b8768418f  
 
Offentlig høring 
Planforslagene med tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport er nu i offentlig høring. 
 
Hvis du har bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser kan du indsende et høringssvar gennem 
kommuneplanportalen eller lokalplanportalen via links ovenfor, se evt. vedhæftede vejledning for 
indsendelse af høringssvar til kommuneplantillæg. 

                                                   
 
1
 Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01/07/2020) 

2
 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25/06/2020) 

Dato: 21. juni 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 

Sagsnr.:  

01.02.05-P16-6-21 

 

Heidi Højriis Poulsen 

Mail: hpou@vesthimmerland.dk 

 

  

Vesthimmerlands Kommune 
Vestre Boulevard 7 
9600  Aars 
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Side 2 af 5 

Fristen er senest den 6. september 2021. 
 
Dine bemærkninger vil indgå i kommunens beslutning om endelig vedtagelse af planerne. Hvis du 
sender bemærkninger, får du brev fra os igen, når det er besluttet om planerne vedtages endeligt. 
 
Planforslagenes retsvirkning  
Lokalplanforslaget 
Lokalplanforslagets retsvirkninger er beskrevet i Planlovens § 17.  
 
Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i 
øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.  
 
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter 
forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde 
et større byggearbejde mv. Tilladelse kan ikke meddeles, såfremt en overordnet myndighed har gjort 
indsigelse mod forslaget til lokalplanen. 
 
De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog ikke 
længere end et år efter offentliggørelsen af planforslaget. 
 
Forslag til kommuneplantillæg 
Kommuneplantillæggets retsvirkninger er beskrevet i Planlovens § 12. 
 
Forslaget har ingen direkte retsvirkninger over for de ejendomme, som er omfattet af tillægget. Først når 
tillægget er endeligt vedtaget, skal kommunen virke for planens gennemførelse. 
 
Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller 
ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid 
med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i 
kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en 
byplanvedtægt. 
 
Sådan behandler vi dine oplysninger 
I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inklusiv vedhæftede 
dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre 
personlige oplysninger som er oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelige.  
 
Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar, er det vigtigt, at 
du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og 
adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og 
adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det. 
 
Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. 
part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt. 
 
Kommunen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Heidi Højriis Poulsen 
Lokalplanlægger 
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Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du kan se yderligere oplysninger om klagereglerne 

på www.naevneneshus.dk. 

 

Der kan klages over retlige forhold. Retlige forhold er blandt andet om en dispensation fra en lokalplan er 

lovlig, og om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. 

er fulgt. 

 

Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/,  

www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den 

er tilgængelig for kommunen via klageportalen. 

 

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for 

virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til kommunen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, 

sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om 

videresendelsen. 

 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden 

er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal 

du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at 

bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her. 

 

Klagefrist 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 

forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Opsættende virkning 

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan 

træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. 

 

Søgsmål 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens 

modtagelse. 

 

Aktindsigt 

Som part i sagen, har du ret til fuld aktindsigt. 
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Vejledning i afgivelse af høringssvar til kommuneplantillæg 

 
Afgivelse af høringssvar 
 
Vesthimmerlands Kommune modtager udelukkende høringssvar til kommuneplantillæg via 
www.kommuneplan.vesthimmerland.dk 
 

1. Klik på ’KOMMUNEPLANTILLÆG’ 
2. Klik på ’FORSLAG’ 
3. Vælg det kommuneplantillæg du er interesseret i at se, eller afgive høringssvar til 
4. Klik på den orange knap ’Din mening’ i øverste højre hjørne 

 

 
  
Nu vil følgende vindue åbne, hvor du har mulighed for at afgive dit høringssvar, enten ved at skrive en 
kommentar direkte i formularen, eller ved at uploade et separat dokument.  
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Høringssvar der bliver indsendt til Kommunen på andre måder, vil ikke indgå i den politiske behandling. 
 
Har du spørgsmål til kommuneplantillægget? 
 
Har du spørgsmål til forståelsen af kommuneplantillægget, er du velkommen at skrive en mail til 
kommuneplan@vesthimmerland.dk. Hvis du ønsker at ringes op, angiv da dit telefonnummer, så ringer vi 
til dig. Kommunen modtager IKKE høringssvar på denne mail. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 22-06-2021 13:16
Modtaget Dato: 22-06-2021 13:16
Vedrørende: Til Henrik Andersen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ## 

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten. 

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet. 
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000. 

Med venlig hilsen 

Vesthimmerlands Kommune 
Udviklingsafdelingen 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 22-06-2021 13:16:00 

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Henrik Andersen 
Addresse: Bjørnstrupvej 28c 
Postnr: 9600 
By: Aars 

Emne: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup 
Kategori: Kommentar 
Indhold: 
Jeg skal på det kraftigste modsætte mig opførelsen af vindmøller i Bjørnstrup og samtidig opfordre til, at Kommunen får styr på
støjgener fra allerede opstillede vindmøller mellem Hornum og Vester Hornum. 
Med venlig hilsen 
Henrik Andersen 
Bjørnstrupvej 28c, Hornum 
9600 Aars 
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 22-06-2021 14:11
Modtaget Dato: 22-06-2021 14:11
Vedrørende: opdateret dagsorden
Vedhæftninger: Dagsorden til borgermøde d. 24. juni_ (1).pdf

Hej Jakob.
 
Hermed seneste version af dagsorden til på torsdag
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lvfE1-0001Up-
4V&i=57e1b682&c=p1JpktLgBQrIJqwi2k9d2xlNqoOvwn0RoHaFDmujxOJfLm7uRS1T820HuYZxnoK_CjpprWNc39CIGgUGcjUaUPCXG_65sZ3QKcEOIYo8SCQGUBC-
XWJdGv79EhFQKJ1NSfn0VK7Q9j65Sc20SoFtrF1WNfo4x20hFVPkXQdoS0r5B8X7EXu4qSSnx7dPvV8OI-okdvR_41Buaw7B0UDtJQ
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Borgermøde d. 24. juni 2021 kl. 19:00 i Blære Multicenter 

Tid Punkt og indhold Hvem taler 

Kl. 19.00-19.10 Velkomst og information om mødets formål og  dagsorden (HOFOR) 

Præsentation af ordstyrer og oplægsholdere 

HOFOR/Ordstyrer 

Kl. 19.10-19.45 Orientering om miljøkonsekvensrapporten - herunder bl.a. støj, 

visualiseringer og skyggekast samt spørgsmål fra salen 

Urland 

Kl. 19:45-20:00 Orientering om økonomisk bidrag til lokal udvikling  HOFOR 

Kl. 20:00-20.15 Pause  

Kl. 20.00-20.45 Information om værditabsordningen, VE- bonus og salgsoption Energistyrelsen 

Kl. 20.45-21.15 Spørgsmål i plenum og afrunding Alle oplægsholdere. 

Ordstyrer faciliterer 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 04-07-2021 21:06
Modtaget Dato: 04-07-2021 21:06
Vedrørende: Til Thomas Olesen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ## 

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten. 

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet. 
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000. 

Med venlig hilsen 

Vesthimmerlands Kommune 
Udviklingsafdelingen 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 04-07-2021 21:06:00 

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Thomas Olesen 
Addresse: Brusåvej 6 
Postnr: 9240 

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup 
Kategori: Kommentar 
Indhold: 
NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP !!! 

I har ingen opbakning i lokal samfundet til kæmpe vindmøller Så lyt dog til os ! NEJ TAK ! 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 11-08-2021 16:51
Modtaget Dato: 11-08-2021 16:51
Vedrørende: Til Kenneth Støvring

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 11-08-2021 16:51:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Kenneth Støvring
Addresse: Gunderstedvej
Postnr: 9600
By: AARS

Emne: Positiv
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Med tanke på både kommunens og regeringens klima ambitioner og i særdeles de nyeste klimarapporter fra FN synes jeg i den grad
at der skal handling til og dette projekt synes jeg vil være et skridt i den rigtige retning, og vil vise at Vesthimmerlands kommune er
fremsynet og sætter handling bag deres ord og ambitioner 
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Fra: Merete Bach Hansen [mbh@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 12-08-2021 14:12
Modtaget Dato: 12-08-2021 14:12
Vedrørende: Vindmøller mellem Gundersted og Blære
Vedhæftninger: image001_1039.gif

Fra: Merete Bach Hansen 
Sendt: 12. august 2021 13:53
Til: Kommuneplan
Emne: Vindmøller mellem Gundersted og Blære
 
Modtaget besked på telefonsvarer 9. august 2021 fra – hun
vil gerne stemme ja til projektet!
 
Med venlig hilsen

Merete Bach Hansen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7014
4014 5849 

mbh@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 13-08-2021 12:05
Modtaget Dato: 13-08-2021 12:05
Vedrørende: Trafikstyrelsesafgørelse ift. lysafmærkning af vindmøllerne ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: Vejledende udtalelse i anledning af forespørgsel om afmærkning af vindmølleprojekt ved Bjørnstru.pdf

Hej Jakob.
 
Jeg kan ikke huske om jeg fik sendt dig Trafikstyrelsens udtalelse ang. lysafmærkning på vindmøllerne ved Bjørnstrup. Den er vedhæftet her:
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mEU2b-0001AJ-
65&i=57e1b682&c=c9uRAK-sQ55QrtKtBM0Iw-
qV2yDDySI8fn5l4k1BeiKkIDyN5gNw6b6iZEWiR0_9DPk45wyXd5tUDeDL5Vz7Ck1tVFEKPlKsyD9BpwJzZ4XdD5D7qlYSUmGps4FVAsodDAhzBEa7sxtXcZqdne5-
1r4lzVDJY0MVeZYp--KWuK2c0Fv-bGrYEFzijO6HxbOtEnWBBtve7pWjtq9dANVTvQ
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Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Telefon 7221 8800

Fax 7262 6790

info@trafikstyrelsen.dk

www.trafikstyrelsen.dk

 HOFOR A/S  
 Ørestads Boulevard 35
 2300 København S
 Att: Ida Engelund
 
 Sendt til: iden@hofor.dk   

Dato: 07-06-2021

Sagsnr.: TS3120900-00659 

Dokumentnr. 9268280

Sagsbehandler: MRBA

Vejledende udtalelse i anledning af forespørgsel om 
afmærkning af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup

Trafikstyrelsen (TS) har den 20. januar 2021 modtaget jeres 
forespørgsel om krav til luftfartsafmærkning ved opstilling af 6 
vindmøller ved Bjørnstrup.

TS’s vejledende udtalelse er baseret på det indsendte projekt-
materiale og berørte områder og er således udtryk for et øje-
bliksbillede i henhold til det regelsæt og de forhold, der gør sig 
gældende på tidspunktet for udtalelsen.

TS forbeholder sig retten til at stille ændrede vilkår i forbindelse 
med vurdering af en ansøgning om attest.

Projekter må ikke påbegyndes opført før TS har godkendt opfø-
relsen ved at udstede en attest om, at hindringerne ikke skøn-
nes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed, jf. lov om 
luftfart § 67 a. I TS’s vurdering af, om hindringerne vil frembyde 
fare, indgår blandt andet stillingtagen til hindringernes højde og 
placering i forhold til nærliggende navigationshjælpemidler for 
luftfarten, påvirkning af en-route trafikken, flyvepladsers place-
ringer og Forsvarets behov.

Hindringsejers videre arbejde vil således være på eget ansvar og 
risiko.

For at opnå en attest skal projektet anmeldes til TS. Anmeldel-
sen skal foretages ved hjælp af TS’s anmeldelsesskema som 
kan findes på vores hjemmeside. Det anbefales, at fremsende 
anmeldelsen senest 8 uger før den planlagte opsætning.
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Vejledende udtalelse om afmærkning af vindmøller

TS kan oplyse, at projektet har været i høring hos Aalborg 
Lufthavn, Flyverkommandoen og Naviair. På det foreliggende 
grundlag kan TS udtale, at den i forespørgslen beskrevne op-
stilling af en vindmølle umiddelbart vil kunne danne grundlag 
for følgende krav til afmærkning, såfremt vindmølle nr. 1 flyt-
tes til en anden position eller opføres på en sådan måde, hvor 
den ikke vil gennemskære hindringsplanen til Vesthimmerlands 
Flyveplads.

Vindmøllerne 

For vindmølleparken gælder følgende afmærkning.

Toppunktsafmærkning (nacelle/generatorhus):

1) Vindmøllerne skal markeres med lavintensive fast røde 
lys. Hindringslysene skal opfylde specifikationerne til 
low-intensity, Type A anført i tabel 6-1 til 6-3 i ICAO 
Annex 14 (se TS hjemmeside).

2) Lysmarkeringen skal placeres øverst på generatorhuset 
(nacellen) og lyset skal altid, uanset møllevingernes 
placering, være synligt 360 grader i et vandret plan. 
Dette kan kun opnås ved opsætning af 2 lamper på 
møllen. 

Generelt:

For samtlige vindmøller gælder desuden følgende.

1) Den uafmærkede del af vindmøllen (det vil sige vind-
møllevingerne), ikke må overstige toppunktsafmærk-
ningen med mere end 120 meter.

2) Ved anvendelse af LED som hindringslys skal armatur-
typen opfylde specifikationerne anført i afsnit 3 i vejled-
ningen til BL 3-11 (se TS hjemmeside).

3) Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet.

4) Vindmøllerne skal bemales med hvid farve på vinger, 
nacelle samt minimum 2/3 dele af mølletårnet jf. BL 3-
11, pkt. 6.1.3.a. F.eks. er RAL 7035 inden for farvedefi-
nitionen hvid. Farven hvid er nærmere defineret i 
ICAO´s Annex 14, Volume I, Appendix 1, pkt. 3.2 d).
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Projektforudsætninger

Udtalelsen er baseret på et vindmølleprojekt bestående af 6 
vindmøller, hver med en totalhøjde på 150 meter over terræn 
(AGL 492 FT og AMSL på op til 610 FT). Det er endvidere lagt 
til grund, at vindmøllerne vil blive opstillet med positionerne 
GEO CORD WGS84: 

M1: 56°52’34’’N - 009°29’11’’E

M2: 56°52’45’’N - 009°29’15’’E

M3: 56°52’56’’N - 009°29’20’’E

M4: 56°53’07’’N - 009°29’25’’E

M5: 56°53’18’’N - 009°29’31’’E

M6: 56°53’29’’N - 009°29’36’’E

Ved en kommende ansøgning om attest for en luftfartshindring, 
er det ikke tilladt for vindmølle nr. 1 (M1) at gennemskære 
hindringsplanen til Vesthimmerlands Flyveplads, jf. BL 3-11, 
pkt. 5.5 ”Vindmøller inden for en flyveplads’ indflyvningsplan 
må ikke have en totalhøjde, der medfører, at en vingetip uan-
set møllevingens position gennemskærer indflyvningsplanens 
hindringsbegrænsende flader.” Vindmølle nr. 1 (M1) skal derfor 
flyttes eller ændres, for ikke at gennemskære hindringsplanen 
til Vesthimmerlands Flyveplads.

  
Gebyr

Det oplyses, at gebyr for denne vejledende udtalelse vedrø-
rende afmærkning af nærværende vindmølleprojekt (luftfart-
hindringer) vil blive opkrævet separat i henhold til Trafikstyrel-
sens gebyrbekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Mads Robert Bangsbostrand
Ingeniør
Trafikstyrelsen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 13-08-2021 12:19
Modtaget Dato: 13-08-2021 12:19
Vedrørende: Til Irma Bach Lykkegaard
Vedhæftninger: 202165 - Høringsvar vedr. Vindmølleprojekt Bjørnstrup Irma Lykkegaard.pdf

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 13-08-2021 12:18:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Irma Bach Lykkegaard

Emne: Vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Se vedhæftet brev

Vedhæftede filer:
202165 - Høringsvar vedr. Vindmølleprojekt Bjørnstrup Irma
Lykkegaard.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202165 - Høringsvar vedr. Vindmølleprojekt Bjørnstrup Irma
Lykkegaard.pdf

25

8301601#0 - Til Irma Bach Lykkegaard



Til Vesthimmerlands kommune 

Vindmølleprojekt Bjørnstrup 

   Ll. Ajstrup, d. 13. august 2021 

 

Høringssvar vedr. Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 

Først og fremmest vil vi gerne kvittere Hofor for en god dialog og konstruktiv tilgang til hele vores situation 

og ønsker, som en af de nærmeste naboer til vindmøllerne. De har været finke både når de har været forbi 

men også når jeg har ringet til dem på telefonen. 

Tanken om grøn energi er jo nødvendig. Og vi kan jo ikke alle sige vi ikke vil have dem i baghaven. Vi var 

meget skeptiske da der i sin tid blev sat møller op i både Bjørnstrup og Gundersted og ønskede dem 

faktiske ikke. Efter de blev sat op, har det dog vist sige at de ikke genere os det fjerneste. Og i dag ligger vi 

faktisk ikke mærke til dem. Dermed ikke sagt at de aldrig kan høres, men ikke noget der på nogen måde 

genere. 

Min datter bor i Flejsborg mellem møllerne i Krogstrup og Overlade. Hun føler sig på ingen måde generet af 

dem og derfor tænker jeg heller ikke at møllerne i Bjørnstrup vil genre hverken i Gundersted eller Blære.  

Der er mange der snakker om at lodsejerne kun tænker på penge. Selvfølgelige får de sikkert også noget ud 

af det men de får jo også generne af at have dem og veje mm. Til at stå midt på markerne. Og de kommer 

jo selv til at bo allertættest på møllerne efterfølgende. Jeg syntes i øvrigt at det er flot at Hofor, Torben og 

Per har afsat så mange penge til lokalområdet. Jeg syntes nemlig ikke der er ”småpenge” som der er nogen 

der gør. 

Der har i mange år stået møller her i området. Og det er jo ikke tanken at der kommer flere møller men kun 

nye og mere moderne. 

Jeg tror ikke at de nye møller vil gøre skade på hverken flagermus og andet vildt. Og heller ikke naturen. 

Der er i hvert fald masser af både flagermus og andet vildt omkring andre vindmølleområder. 

 

Venlig hilsen 

Irma Bach Lykkegaard 
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Fra: Kommuneplan [/O=VESTHIM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=KOMMUNEPLAN]
Til:
Cc: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk];Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 16-08-2021 13:16
Modtaget Dato: 16-08-2021 13:16
Vedrørende: SV: Vindmøller: Skriftlige høringssvar
Vedhæftninger: image001_1040.gif

Hej 
Jeg skal forsøge at svare på dine spørgsmål.
Hvis man ikke har mulighed for at indsende et høringssvar digitalt, kan det sendes på ”gammeldags manér” med almindelig post til
adressen:
Vesthimmerlands Kommune
Erhverv, Turisme, Plan & udvikling
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Skriv ”Vindmøller Bjørnstrup” på kuverten og i brevet, så høringssvaret kommer det rigtige sted hen fra start.
Høringssvaret kan naturligvis også afleveres personligt. Det er på samme adresse og afdeling, som nævnt ovenfor.
HUSK AT HØRINGSSVARET (uanset hvordan det afleveres) SKAL VÆRE KOMMUNEN I HÆNDE SENEST MANDAG DEN 6.
SEPTEMBER 2021!
Ud fra tidsplanen for udarbejdelse af plangrundlag for vindmøllerne i Bjørnstrup kan jeg se, at den politiske behandling af høringssvar og
stillingtagen til endelig vedtagelse af planen vil ske i løbet af november måned:

· Teknik & Miljø Udvalget 1. november 2021
· Økonomiudvalget 11. november 2021, og
· Byrådet 26. november 2021

Udvalgene indstiller en beslutning til Byrådet, hvor den endelige beslutning tages. Sagsfremstilling og indstillinger i Udvalgene kan følges
på denne side: https://dagsordener.vesthimmerland.dk/
Håber det er svar på dine spørgsmål – ellers skal du naturligvis være velkommen til at kontakte os igen.
Med venlig hilsen

Merete Bach Hansen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Vesthimmerlands Kommune www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7014
4014 5849 

mbh@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: 
Sendt: 14. august 2021 23:36
Til: Kommuneplan
Emne: VS: Vindmøller: Skriftlige høringssvar
Hej
Jakob har ferie, men jeg har brug for et svar til mandag aften.
mvh

Fra:
Sendt: 14. august 2021 09:33
Til: jhas@vesthimmerland.dk 
Emne: Vindmøller: Skriftlige høringssvar
Hej Jakob
På borgermødet vedr. vindmøllerne blev der spurgt til de, der ikke kan sende høringssvar ind digitalt. Borgmesteren tilbød at hjælpe. Der
afholdes et borgermøde mandag for naboerne, og her kunne det være godt at kunne sige om de kan sende dem til forvaltningen eller hvad de
skal?
Kan vi fortsat forvente det kommer til politisk behandling i november. Kan du forklare, hvor i processen at planforslaget vedtages?
mvh
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Fra: Kommuneplan [/O=VESTHIM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=KOMMUNEPLAN]
Til:
Cc: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk];Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 16-08-2021 13:16
Modtaget Dato: 16-08-2021 13:16
Vedrørende: SV: Vindmøller: Skriftlige høringssvar
Vedhæftninger: image001_1139.gif

Hej
Jeg skal forsøge at svare på dine spørgsmål.
Hvis man ikke har mulighed for at indsende et høringssvar digitalt, kan det sendes på ”gammeldags manér” med almindelig post til
adressen:
Vesthimmerlands Kommune
Erhverv, Turisme, Plan & udvikling
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Skriv ”Vindmøller Bjørnstrup” på kuverten og i brevet, så høringssvaret kommer det rigtige sted hen fra start.
Høringssvaret kan naturligvis også afleveres personligt. Det er på samme adresse og afdeling, som nævnt ovenfor.
HUSK AT HØRINGSSVARET (uanset hvordan det afleveres) SKAL VÆRE KOMMUNEN I HÆNDE SENEST MANDAG DEN 6.
SEPTEMBER 2021!
Ud fra tidsplanen for udarbejdelse af plangrundlag for vindmøllerne i Bjørnstrup kan jeg se, at den politiske behandling af høringssvar og
stillingtagen til endelig vedtagelse af planen vil ske i løbet af november måned:

· Teknik & Miljø Udvalget 1. november 2021
· Økonomiudvalget 11. november 2021, og
· Byrådet 26. november 2021

Udvalgene indstiller en beslutning til Byrådet, hvor den endelige beslutning tages. Sagsfremstilling og indstillinger i Udvalgene kan følges
på denne side: https://dagsordener.vesthimmerland.dk/
Håber det er svar på dine spørgsmål – ellers skal du naturligvis være velkommen til at kontakte os igen.
Med venlig hilsen

Merete Bach Hansen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Vesthimmerlands Kommune www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7014
4014 5849 

mbh@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: 
Sendt: 14. august 2021 23:36
Til: Kommuneplan
Emne: VS: Vindmøller: Skriftlige høringssvar
Hej
Jakob har ferie, men jeg har brug for et svar til mandag aften.
mvh

Fra:
Sendt: 14. august 2021 09:33
Til: jhas@vesthimmerland.dk 
Emne: Vindmøller: Skriftlige høringssvar
Hej Jakob
På borgermødet vedr. vindmøllerne blev der spurgt til de, der ikke kan sende høringssvar ind digitalt. Borgmesteren tilbød at hjælpe. Der
afholdes et borgermøde mandag for naboerne, og her kunne det være godt at kunne sige om de kan sende dem til forvaltningen eller hvad de
skal?
Kan vi fortsat forvente det kommer til politisk behandling i november. Kan du forklare, hvor i processen at planforslaget vedtages?
mvh
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 17-08-2021 21:28
Modtaget Dato: 17-08-2021 21:28
Vedrørende: Til Torben Myrup

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 17-08-2021 21:29:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Torben Myrup
Addresse: gunderstedvej

Emne: vindmøller
Kategori: Kommentar
Indhold: 
jeg mener det er vigtigt at Vesthimmerland også tager del i den grønne omstilling. Jeg har haft 4 møller som nærmeste nabo i 25 år.
De har aldrig generet os, og jeg ejer ikke nogen af dem. Jeg bliver også nærmeste nabo til de nye møller. Jeg køber i dag grøn strøm
til hele mit landbrug, det er på høje tid vi tager ansvar, og sætter fart på den grønne omstilling 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 17-08-2021 21:35
Modtaget Dato: 17-08-2021 21:35
Vedrørende: Til Jesper Pedersen
Vedhæftninger: 202168 - Hørringsvar Marianne og Jesper.pdf

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 17-08-2021 21:34:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jesper Pedersen
Addresse: Nr. Blærevej 3

Emne: Vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Se vedhæftede dokument.

Vedhæftede filer:
202168 - Hørringsvar Marianne og Jesper.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202168 - Hørringsvar
Marianne og Jesper.pdf
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Til Vesthimmerlands kommune 
Blære, d. 17. august 2021 

 
Høringssvar vedr. Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 
 
FN’s nyeste klimarapport viser jo med al tydelighed at der er behov for at sætte mere skub i den 
grønne omstilling. El-biler bliver stadig mere udbredt og der går ikke længe inden at de for alvor 
overtager billedet i trafikken. Både fordi de er ved at være veludviklet men også pga. et politisk 
krav. Vi er på ingen måde klimafanatikere men når man tænker at Bjørn Lomborg siger at FN’s 
klimapanel er det mest troværdige, bliver man nødt til at anderkende behovet for grøn energi. 
Samtidig må klimaproblematikken jo have et gran af sandhed. 
 
Frygt for mangel på bæredygtig el er faktisk en af de ting vi godt kunne forestille os i fremtiden, 
hvis ikke den grønne omstilling får fart. Vi KAN ikke blive ved med at udskyde det og sige vi ikke vil 
have møller i vores baghave 
 
Vi går ind for projektet. Der er vindmøller i området i forvejen. De har aldrig generet os og vi har 
boet her i 22 år. Møllerne er ved at være gamle. Og vi kan se at der tit er reparationer på dem. 
Derfor trænger de til at blive skiftet ud. Nøjagtig som enhver anden bil bliver skiftet ud til en nyere 
og mere miljørigtig bil. 
 
Dyrelivet er blevet beriget. Flere ræve, rådyr, kronvildt, harer, mv. kan vi hverdag se. Flere 
trækfugle, trods eksisterende møller, som svaner og ænder. Naturen tilpasser sig og har gjort det 
siden de nuværende møller blev sat op. Vi er derfor helt overbevist om at vindmøllerne skaber 
plads til dyrelivet og ikke fjerne eller skader det. Det er faktisk vores oplevelse gennem nu mange 
år. 
 
Vi vil opfordre jer til at lytte til os der bor og har boet i området gennem så mange år. Vi har 
nemlig aldrig følt sig generet af de nuværende møller. Heller ikke selv om vi aldrig har haft 
økonomisk interesse i dem. 
 
De afledte effekter af mølleprojektet som nedtagning af ældre boliger vil, efter vores opfattelse, 
medvirke til en stor forskønnelse af området.  
 
En ting vi gerne vil opfordre politikerne til, er at prioritere byen Vegger, når projektet forhåbentligt 
bliver en realitet. Vi syntes det er flot at Hofor og lodsejerne at lave de 4 fonde udover den 
lovpligtige pulje. Det er faktisk rigtig mange penge. Vi syntes dog at Vegger også burde tilgodeses 
og derfor håber vi at politikerne vil imødekomme eventuelle ønsker fra Vegger.  
 
Der er kommet mange nye børnefamilier til i området til trods for både den eksisterende lokalplan 
og den megen omtale at dette projekt. Så når folk siger det påvirker bosætningen negativt er det 
jo bevist at det ikke sker. Vores indtryk er at dem der sælger deres boliger vil blive i nærområdet. 
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Hofor har behandlet os ordentlig og rigtigt godt. Lyttet og absolut ikke trukket noget ned over 
hovedet på os. De har taget sig tid. Vi har fået den tid vi har haft brug for. Derfor stiller vi gerne 
vores ejendom til rådighed. 
 
De bedste hilsner 
 
 
Marianne og Jesper Pedersen 
Nr. Blærevej 3 
9600 Aars 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 22-08-2021 19:14
Modtaget Dato: 22-08-2021 19:14
Vedrørende: Til Anette og Michael Rydahl
Vedhæftninger: 202174 - Hørringssvar vedr. KP17301023 Vindmøller Bjørnstrup.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 22-08-2021 19:13:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Anette og Michael Rydahl
Addresse: Blærevej 115
Postnr: 9600

Emne: Hørringssvar vedr. KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vedhæftet som Word dokument "Hørringssvar vedr. KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup"

Vedhæftede filer:
202174 - Hørringssvar vedr. KP17301023 Vindmøller
Bjørnstrup.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202174 - Hørringssvar vedr. KP17301023 Vindmøller
Bjørnstrup.docx

35

8301605#0 - Til Anette og Michael Rydahl



Hørringssvar vedr. KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup 

Hvilken værdi har vindmølleprojektet for Vesthimmerland kommune i forhold til Co2 og økonomisk? i 
fordebat videoen fra 19-11-2020 udtaler Hans Jakob Martinsen fra Hofor til spørgsmålet tid 1:16:25 om 
hvem der får gevinst af co2 reduktionen tid 1:18:25 at der kan foregå en dobbelt kontering, der er da ingen 
steder en dobbelt kontering er lovlig?  

 

Hvis dette projekt gennemføres vil det blive uden omtanke for naboerne, det syntes jeg ærlig talt udviser 
en stor arrogance og disrespekt over for naboerne, fordi man i kommunen vil tækkes nogle få lodsejere, så 
de kan forpeste et kæmpe område i det åbne landskab, med et projekt af denne størrelse, vindmøller hører 
til på havet, hvor de ikke generer mennesker. 

 

I øvrigt er der massivt modstand mod projekter fra naboerne jfr. Mødet i multihallen i Blære torsdag d. 24-
06-2021, som selv borgmesteren måtte konstatere, jeg håber så sandelig at kommunalbestyrelsen tager 
den modstand seriøst og afviser projektet. 

 

For os handler det ikke om erstatninger eller eventuelle tilskud i kr. og øre men udelukkende om trivsel i 
hverdagen, men det er os naboer der bliver sorteper hvis projektet gennemføres, og det er vi bestemt ikke 
interesseret i. 

 

Da vi i forvejen har fuldt udsyn til 3 stk. eksisterende vindmøller markeret med blå krydser, vil området 
komme til at fremstå som en massiv vindmøllepark, hvis opsætning af yderligere 6 stk. vindmøller i op til en 
højde af optil 150 meter gennemføres, i øvrigt har Vesthimmerland kommune besluttet at vindmøller skal 
opstilles på række og ikke på kryds og tværs, de eksisterende 3 vindmøller står øst vest og de påtænkte 
vindmøller nord syd, så den beslutning kan ikke overholdes.  
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Det vil yderligere betyde en affolkning af området da der ikke er nogle der er interesseret i at bosætte sig i 
eller videreudvikle et område med et sådan et mastodontanlæg det vil betyde færre skatteindtægter til 
kommunen, samtidig vil det betyde at ejendommene i området vil blive usælgelige. 

 

Vi efterlyser en plan for afvikling af møllerne når de er aftjent om ca. 30 år, så Vesthimmerland kommune 
ikke kommer til at stå som sorteper, eller er det en gave / opgave til den fremtidige generation? 

 

Efter vores mening bør der løbende indbetales til en skrotningsordning for så stort et projekt så der er 
klarhed over hvem der skal betale for en oprydning, og i vores optik kan det kun være vindmølleejerne der 
skal stå for den udgift. 

 

Vi har tidligere forespurgt om hvor langt man kan se de røde advarselslys på møllerne, og har to gange, 
først på fordebat d. 19-11-2020 i videoen og siden på mødte i multihallen d. 24-06-2021, fået at vide at de 
kun skulle kunne ses på en afstand af op til 1500m, men at det i øvrigt er trafikstyrelsen der bestemmer 
hvordan de lys skal være, det kan godt være at det er trafikstyrelsen der er myndighed for de lys, men det 
er projektets ansvar at de ikke overstiger den afstand hvis de monteres, og at de ikke kan ses ud over de 
1500 m, så hvis de overskrider synslængden på 1500m vil vindmøllerne være opsat på falske 
forudsætninger.   

I øvrigt er vi også bekymret for hvilke indvirkning den usynlige el, samt svingninger gennem jord og luft har 
på os og andre naboer i området, da dette område er langtfra belyst. 

Kommunalbestyrelsen skal være klar over at der ikke er den fornødne lokale opbakning til 
vindmølleprojektet, og at det derfor skal afvises, andre vindmølleprojekter i kommunen er blevet afvist 
med denne begrundelse.   

Link til Fordebat: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vsU7jBZrto0&feature=youtu.be 

 

Venlig hilsen 

Anette og Michael Rydahl Blærevej 115 9600 Aars 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 25-08-2021 19:57
Modtaget Dato: 25-08-2021 19:57
Vedrørende: Til Peter Bjerregaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 25-08-2021 19:57:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Peter Bjerregaard 
Addresse: Skovvænget 14

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vindmøller på denne placering er en afvikling af Gundetsted som by!
Det bliver umuligt at sælge sin ejendom og af tiltrække nye borgere til den del af kommunen. Det er en afvikling af Vesthimmerlands
kommunen ikke en gevinst..
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 27-08-2021 09:08
Modtaget Dato: 27-08-2021 09:08
Vedrørende: Til Hanne og Carsten Rasmussen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 27-08-2021 09:09:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Hanne og Carsten Rasmussen
Addresse: Gunderstedvej 24

Emne: Vindmøllegener.
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vi er beliggende indenfor 900 m. zonen fra de nye vindmøller og er samtidig plaget af støjgener fra de eksisterende vindmøller, som
ikke vil blive fjernet. Vi frygter at blive lukket inde i en støjzone stort set uanset, hvordan vindretningen er.
Dette vil naturligvis sammen med den nære beliggenhed til 2 vindmølleanlæg medføre en væsentlig forringelse af værdien på alle
ejendomme, der er beliggende i området. Eventuelle lysindfald fra de nye møller vil muligvis også være et problem. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 28-08-2021 09:51
Modtaget Dato: 28-08-2021 09:51
Vedrørende: Til Malene Nørlem Kruse
Vedhæftninger: 202179 - Høringssvar Vindmøller Bjørnstrup.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 28-08-2021 09:50:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Malene Nørlem Kruse
Addresse: Borupvej 26

Emne: Der er IKKE lokalopbakning - og Malle er ikke anderledes end Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup oplæg 2

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er meget bekymret for forslaget om, at vi skal have sat
4, 5 eller 6 kæmpe vindmøller op i vores ellers rigtig skønne naturområde, som både indeholder Navnsø, Hede mv. Derudover er der
ingen tvivl om, at noget, der rager 150 meter over jorden vil kunne ses og høres fra rigtig mange af de omkringliggende ejendomme
heriblandt vores. Vi har besøgt møllerne ved Hornum/Vester Hornum for med egne øjne og øre hører sådanne store møller – og hold
da op. Ville du selv have dem stående i baghaven, hvis du havde købt dit drømmehus, bor på landet fordi her er der fred og ro, og
fordi her troede du, at du kunne leve i idylliske rammer resten af dine dage?
Vesthimmerlands Kommune forsøger ustandseligt at få unge borgere til kommunen for at sikre fremtiden. Her er vi så, vi kom hertil
som hhv. 24 og 21 årige, og os ned; her ville vi skabe os en familie, her var ro, her var smukt!
Men……….. Så kom Hofor, så kom Vesthimmerlands Kommune. 
Vi skrev i vores seneste høringssvar af 20/11-20 ”Med de oplysninger vi har været i stand til at finde er det ikke en reel DB måling af
støjniveauet men en teoretisk beregning, der i øvrigt er lavet ud fra at det skulle blæse hhv. 6 & 8m/s. Vi er da rigtig interesseret i at
vide hvor generet vi skal regne med at blive når det blæser mere?” Dette er der stadig ikke oplyst fra Hofors side, faktisk virker
hverken Hofor eller Kommunen interesseret i at tale til de borgere der bor lige uden for ”det indrammede/påvirkede område”. Fordi vi
bliver også påvirket! 
Ud fra visualiseringerne kan vi se dem så ganske tydeligt fra hele den sydvendte del af huset inklusiv vores dejlige,store terrasse som
vi byggede, da vi virkelig nød udsigten denne vej på.
Når vi så snakker om hvordan det vil se ud, så er vi rigtig bange for at få skygger over vores hus hver gang et vingeblad går forbi
solen, når den står i syd. Vi vil bestemt ikke bryde os om at skulle sidde for nedrullede gardiner en flot vinterdag fra middag fordi der
skal stå vindmøller i ´´vores baghave´´. Vi er klar over at ved mere end 10 timers skyggefald årligt er der kompensation at hente, men
er du klar over, hvor meget 10 timer er? Hvis det er 15 minutter om dagen, så er det 40 dage om året dette vil genere os. Det lyder
ikke af meget, men det er det, når man står i det!
Vi er her i huset fortalere for grøn energi, og er helt med på, at det er godt for vores miljø, men når vi så kører forbi nogle vindmøller,
der i perfekt møllevejr står stille fordi der er nogle tyskere, der har købt sig ind på dem, bliver vi da også bange for at alt dette påstyr
ender med at vi kan se på nogle møller der af og til står stille fordi det er bedre betalt end det strøm det måtte lave ved at køre. Hvis vi
skal gøre hvad vi kan med den grønne omstilling, synes vi, at vi skal starte med at holde de møller i gang, der allerede er rejst, hvilket
også er blevet rejst af kommunalbestyrelsen på flere online møder samt på borgermøderne i Blære. 
Når vi taler om borgermøder i Blære, blev der på det seneste møde (hvor 5 lokal polikere mødte op – tak til jer 5 for at vise jeres
engagement!) blev der holdt et oplæg om vagabonderende strøm. Et meget interessant oplæg, hvor der er beviser for hvordan40
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vindmølle energi kan gå i grundvandet. Her sidder vi med egen boring, og endnu en knude i maven over hvordan dette så vil påvirke
os. Hvis du ikke var på borgermødet i Blære, så håber jeg du vil slå ”vagabonderende strøm” op, og også overveje, om DU ville ønske
denne ricisi i dit lokalområde. 
Vores næste bekymring er alle de huse og ejendomme Hofor vil opkøbe i forbindelse med projektet. Som vi ser det, kan der kun ske
2 ting med dem. 
Scenarie 1 er de væltes med jorden, hvilket bestemt ikke vil gavne lokalsamfundet. Vi gør hvad vi kan og mange ildsjæle kæmper en
brag kamp for at holde gang i vores lokalsamfund og få flere unge mennesker til at flytte her ud for at sikre sig en ny generation uden
for de større byer.
Scenarie 2 er de på så dårlig en geografisk placering i forhold til møllerne, at de kun kan sælges eller lejes ud for et symbolsk beløb,
og statistikkerne siger at denne type huse og ejendomme tit ender med at blive bosat af socialt belastede familier, som hverken vil
gavne vores lokalsamfund eller Vesthimmerlands pengekasse. 
Vores sidste bekymring går på vores ejendoms værdi- Vi købte selv stedet grundet det skønne lokalsamfund og den fantastiske
natur, vi har omkring os. Hvis det bliver en realitet med møllerne er vi bange for, at begge dele vil lide under projektet og derfor vil
vores ejendoms værdi unægtelig falde, og det har vi selvfølgelig ingen interesse i.
Sidst men ikke mindst, hvorfor er der forskel på borgere ved Bjørnstrup og borgere ved Malle? I malle blev forslaget stemt ned, da
”der ikke var den fornødne lokale opbakning”? Synes du, der er lokal opbakning ved Bjørnstrup? På det seneste borgermøde var vi
ca. 90 mennesker, der kom +80 hørignsssvar ind sidst? Jeg synes det er forkasteligt, at man overvejer at forskelsbehandle på den
måde. Det er ganske enkelt uacceptabelt! 
Jeg håber, at DU som er stemmer for eller ”ved ikke” virkelig tænker dig om en ekstra gang. Sæt dig selv i vores sted og overvej så,
om du ville ønske dette i dit nærområde. Det vil du med garanti ikke – hvorfor skal vi så?

Med venlig hilsen
Malene Nørlem Kruse
Mathias Husum Nielsen
Borupvej 26 9240 Nibe

Vedhæftede filer:
202179 - Høringssvar Vindmøller Bjørnstrup.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202179 - Høringssvar
Vindmøller Bjørnstrup.docx
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Til  

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 

  

  

       
     Borup d. 8 august 2021 

  

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup oplæg 2 

  

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er meget bekymret for forslaget om, at vi skal 
have sat 4, 5 eller 6 kæmpe vindmøller op i vores ellers rigtig skønne naturområde, som både indeholder Navnsø, Hede mv. 
Derudover er der ingen tvivl om, at noget, der rager 150 meter over jorden vil kunne ses og høres fra rigtig mange af de 
omkringliggende ejendomme heriblandt vores. Vi har besøgt møllerne ved Hornum/Vester Hornum for med egne øjne og øre 
hører sådanne store møller – og hold da op. Ville du selv have dem stående i baghaven, hvis du havde købt dit drømmehus, 
bor på landet fordi her er der fred og ro, og fordi her troede du, at du kunne leve i idylliske rammer resten af dine dage? 

Vesthimmerlands Kommune forsøger ustandseligt at få unge borgere til kommunen for at sikre fremtiden. Her er vi så, vi 
kom hertil som hhv. 24 og 21 årige, og os ned; her ville vi skabe os en familie, her var ro, her var smukt! 

Men……….. Så kom Hofor, så kom Vesthimmerlands Kommune.  

Vi skrev i vores seneste høringssvar af 20/11-20 ”Med de oplysninger vi har været i stand til at finde er det ikke en reel DB 
måling af støjniveauet men en teoretisk beregning, der i øvrigt er lavet ud fra at det skulle blæse hhv. 6 & 8m/s. Vi er da rigtig 
interesseret i at vide hvor generet vi skal regne med at blive når det blæser mere?” Dette er der stadig ikke oplyst fra Hofors 
side, faktisk virker hverken Hofor eller Kommunen interesseret i at tale til de borgere der bor lige uden for ”det 
indrammede/påvirkede område”. Fordi vi bliver også påvirket!  
Ud fra visualiseringerne kan vi se dem så ganske tydeligt fra hele den sydvendte del af huset inklusiv vores dejlige, store 
terrasse som vi byggede, da vi virkelig nød udsigten denne vej på. 

Når vi så snakker om hvordan det vil se ud, så er vi rigtig bange for at få skygger over vores hus hver gang et vingeblad går 
forbi solen, når den står i syd. Vi vil bestemt ikke bryde os om at skulle sidde for nedrullede gardiner en flot vinterdag fra 
middag fordi der skal stå vindmøller i ´´vores baghave´´. Vi er klar over at ved mere end 10 timers skyggefald årligt er der 
kompensation at hente, men er du klar over, hvor meget 10 timer er? Hvis det er 15 minutter om dagen, så er det 40 dage om 
året dette vil genere os. Det lyder ikke af meget, men det er det, når man står i det! 

Vi er her i huset fortalere for grøn energi, og er helt med på, at det er godt for vores miljø, men når vi så kører forbi nogle 
vindmøller, der i perfekt møllevejr står stille fordi der er nogle tyskere, der har købt sig ind på dem, bliver vi da også bange 
for at alt dette påstyr ender med at vi kan se på nogle møller der af og til står stille fordi det er bedre betalt end det strøm det 
måtte lave ved at køre. Hvis vi skal gøre hvad vi kan med den grønne omstilling, synes vi, at vi skal starte med at holde de 
møller i gang, der allerede er rejst, hvilket også er blevet rejst af kommunalbestyrelsen på flere online møder samt på 
borgermøderne i Blære.  
Når vi taler om borgermøder i Blære, blev der på det seneste møde (hvor 5 lokal polikere mødte op – tak til jer 5 for at vise 
jeres engagement!) blev der holdt et oplæg om vagabonderende strøm. Et meget interessant oplæg, hvor der er beviser for 
hvordan vindmølle energi kan gå i grundvandet. Her sidder vi med egen boring, og endnu en knude i maven over hvordan 
dette så vil påvirke os. Hvis du ikke var på borgermødet i Blære, så håber jeg du vil slå ”vagabonderende strøm” op, og også 
overveje, om DU ville ønske denne ricisi i dit lokalområde.  
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Vores næste bekymring er alle de huse og ejendomme Hofor vil opkøbe i forbindelse med projektet. Som vi ser det, kan der 
kun ske 2 ting med dem.  

Scenarie 1 er de væltes med jorden, hvilket bestemt ikke vil gavne lokalsamfundet. Vi gør hvad vi kan og mange ildsjæle 
kæmper en brag kamp for at holde gang i vores lokalsamfund og få flere unge mennesker til at flytte her ud for at sikre sig en 
ny generation uden for de større byer. 

Scenarie 2 er de på så dårlig en geografisk placering i forhold til møllerne, at de kun kan sælges eller lejes ud for et symbolsk 
beløb, og statistikkerne siger at denne type huse og ejendomme tit ender med at blive bosat af socialt belastede familier, som 
hverken vil gavne vores lokalsamfund eller Vesthimmerlands pengekasse.  

Vores sidste bekymring går på vores ejendoms værdi- Vi købte selv stedet grundet det skønne lokalsamfund og den 
fantastiske natur, vi har omkring os. Hvis det bliver en realitet med møllerne er vi bange for, at begge dele vil lide under 
projektet og derfor vil vores ejendoms værdi unægtelig falde, og det har vi selvfølgelig ingen interesse i. 

 Sidst men ikke mindst, hvorfor er der forskel på borgere ved Bjørnstrup og borgere ved Malle? I malle blev forslaget stemt 
ned, da ”der ikke var den fornødne lokale opbakning”? Synes du, der er lokal opbakning ved Bjørnstrup? På det seneste 
borgermøde var vi ca. 90 mennesker, der kom +80 hørignsssvar ind sidst? Jeg synes det er forkasteligt, at man overvejer at 
forskelsbehandle på den måde. Det er ganske enkelt uacceptabelt!  

Jeg håber, at DU som er stemmer for eller ”ved ikke” virkelig tænker dig om en ekstra gang. Sæt dig selv i vores sted og 
overvej så, om du ville ønske dette i dit nærområde. Det vil du med garanti ikke – hvorfor skal vi så? 

 

Med venlig hilsen 

Malene Nørlem Kruse 

Mathias Husum Nielsen 

Borupvej 26 9240 Nibe
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 29-08-2021 12:32
Modtaget Dato: 29-08-2021 12:32
Vedrørende: Til Lisbeth Kærsgaard Nielsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 29-08-2021 12:32:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Lisbeth Kærsgaard Nielsen
Addresse: Skovvænget 30

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Som nabo til Bjørnstrup møllerne på 150 m og seks stk. i alt har vi i husstanden deltaget i møder i Blære multihus med Hovedstadens
forsyning ( Hofor ) med ekspert hjælp fra Urland.
Det føltes ikke særligt betryggende for Bjørnstrup projektet, for det virkede ikke som om tidligere høringssvar var blevet læst,
flere af spørgsmålene blev besvaret med henvisning til biologernes undersøgelser - hvor der ingen svar var ??
Vi sad tilbage med en følelse af hjælpeløshed. Skal politikere tage beslutning om projektet ud fra de såkaldte ekspert udsagn.
Så kan man frygte projektet er besluttet på forhånd - nu der er blevet brugt en masse penge på det.
Nogle politikere mener møllerne er smukke, og forstår ikke vores modstand.
DET er overhovedet ikke et spørgsmål om skønhed vi snakker om - det er vores område der bliver affolket. Hvad med de mennesker
der bliver i området ?
Man burde måske læse - Landsforeningen naboer til kæmpevindmøller - under et slør af godhed. Så vil I måske forstå hvilken
situation vi er bange for at ende i, er møllerne først en realitet, bliver de jo ikke fjernet igen.
Vi bor selv i nærheden af tre vindmøller som er meget mindre, vi kender både til støj og solens stråler når vingerne roterer,
så møller der bliver dobbelt så høje afskrækker i den grad.
HVORFOR skal vi nordjyder være de indbyggere der skal have flest kæmpevindmøller i Danmark - for det er vi.
Læs helsides artikel i Nordjyske fornylig.
HVORFOR virker det som et kapløb om at klistre flest møller og solcelle anlæg op ?
HVORFOR spørger man ikke uvildige eksperter ?
Der er så mange ting som vi ikke føler er velovervejet, eksempelvis alt det strøm der laves - hvordan føres det væk eller lagres
Vi har i Bjørnstrup et større solcelle anlæg på vej, er det ikke nok i vores dejlige område med heder, Navnsø og et godt foreningsliv og
sammenhold, hvorfor skal det ødelægges i klimaets navn, som altid får skylden, når det vel i bund og grund er ussel mammon det
drejer sig om. Det tyder det på, eftersom sidste krampetrækning er at " købe " foreninger i området med penge. Det er ikke penge vi
ønsker, men vort lokalområde.
Lisbeth K .Nielsen 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 29-08-2021 13:30
Modtaget Dato: 29-08-2021 13:30
Vedrørende: Til Janne jørgensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 29-08-2021 13:30:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Janne jørgensen
Addresse: Borupvej 8

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg bor Borupvej 8,og har pt 3 vindmøller stående øst for min egendom,den nærmeste 300m væk,de står i en anden kommune.jeg er
generet af skyggekast og støj,og ved derfor kun alt for godt,hvad det vil sige at være nabo til vindmøller.
Udsigten til at få yderligere 6 kæmpevindmøller vest for min egendom,gør mig derfor meget bekymret,da jeg derved også vil være
generet af skyggekast om eftermiddagen/aften,hvilket jeg i forvejen er om morgenen fra de eksisterende 3møller.
I miljøkonsekvensrapporten kan jeg yderligere læse mig til, at min egendom er beregnet til et af de højeste antal skyggekast timer pr
år
Jeg er også bekymret for lydgener,som jeg vil få når jeg opholder mig udenfor,enten i form af lavfrekvent støj,eller den konstante
susen.
Alt dette taget i betragtning forventer jeg ikke at ejendommen vil være særlig attraktiv at erhverve ,og frygter at være tvunget til at blive
boende,med alle de gener det medføre.
Jeg kan derfor kun sige kæmpe nej tak til det kommende projekt.
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Fra: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 08:36
Modtaget Dato: 30-08-2021 08:36
Vedrørende: VS: Kvitteringsmail til Viborg Stiftsøvrighed for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: 202171 - Til Vesthimmerlands kommune vedr. lokalplan nr. 1112 Vindmøller Bjørnstrup_2.pdf

Godmorgen Jakob 

Jeg håber, at du har haft en god ferie. Du får lige denne indsigelse (hvis ikke du har fået den) som velkommen tilbage :) 

Med venlig hilsen 
Heidi Højriis Poulsen 

Lokalplanlægger 
Team Plan 
Teknik- og Økonomiforvaltning 

Direkte telefon 9966 7255 
E-mail hpou@vesthimmerland.dk 

Vesthimmerlands Kommune 
Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 99 66 70 00 
www.vesthimmerland.dk 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Vesthimmerlands Kommune [mailto:kommuneplan@vesthimmerland.dk] 
Sendt: 19. august 2021 11:57 
Til: Heidi Højriis Poulsen 
Emne: Kvitteringsmail til Viborg Stiftsøvrighed for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup 

Kommunen kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup. 
Din Kommentar er modtaget d. 19-08-2021 11:57:00 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 19-08-2021 11:57:00 

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Viborg Stiftsøvrighed 
Adresse: Domkirkestræde 1 
Postnr: 8800 
By: Viborg 
Tlf: 86620911 
Email: kmvib@km.dk 

Emne: Lokalplan nr. 1112, Vindmøller Bjørnstrup 
Kategori: Kommentar 
Indhold: 
Til Vesthimmerlands kommune. 

Se venligst vedlagte indsigelser mod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup 

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. 

Vedhæftede filer: 
202171 - Til Vesthimmerlands kommune vedr. lokalplan nr. 1112 Vindmøller
Bjørnstrup.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202171 - Til Vesthimmerlands kommune vedr. lokalplan nr.
1112 Vindmøller Bjørnstrup.pdf 
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Brevdato 19-08-2021

Afsender Viborg Stift (KMVIB@KM.DK)

Modtagere

Akttitel Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112,
Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune

Identifikationsnummer 1499843

Versionsnummer 1

Ansvarlig Anne Brøndum Breinhild

Vedlagte dokumenter Aktdokument
Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112,
Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune
Udtalelse menighedsråd - vindmøller
Udtalelse Opstilling af vindmøller

Dokumenter uden PDF-
version (ikke vedlagt)

Udskrevet 19. aug 2021
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Til Vesthimmerlands kommune
 
Se venligst vedlagte indsigelser mod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.
 
Med venlig hilsen
 
Anne Brøndum Breinhild
Jurist
 

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
 
www.viborgstift.dk
 
 
OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
 

-- AKT 1499843 -- BILAG 1 -- [ Aktdokument ] --
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VIBORG STIFTSØVRIGHED 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 19. august 2021 
Akt nr. 1499843 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Til Vesthimmerlands kommune 
 
 
Indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed fremsætte indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved 
Bjørnstrup, udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
 
Indsigelsen fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 3 med opsættende virkning. 
Lokalplanen kan således ikke vedtages endeligt, førend der er opnået enighed med 
Stiftsøvrigheden om de nødvendige ændringer jf. planlovens § 28.  
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, en 
lokalplan ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse er begrundet i følgende forhold: 
 

 Lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, herunder 
at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk 
pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af forslag til lokalplan 1112, Vindmøller 
ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted 
menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
 
 

-- AKT 1499843 -- BILAG 2 -- [ Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112, Vindmøller Bjørnstrup, Vest… --
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2 
 

 

 
Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse 
i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale 
interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt 
kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde, ligesom det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med 
stifternes kirker og kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 1172 af 19. 
september 2016. 
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Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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-- AKT 1499843 -- BILAG 3 -- [ Udtalelse menighedsråd - vindmøller ] --
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INT MVL / KBI 0288-01 1/2 
 

 
 
 
Viborg Stift 
Domkirkestræde 1 
8800 Viborg 
Att.: Anne Brøndum Breinhild 
 
 

  

Gundersted, Blære og Ejdrup Kirker 
Vesthimmerlands Provsti 
Viborg Stift 

  

Deres ref.: STPR F2: 1453473  Aarhus den 5. juli 2021 
 
 
 

  

Vedr. Opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 
 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for lokalplan nr. 1112 samt 
miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås placeret på en 
ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 
2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal omkring Gundersted Kirke er 
omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne 
arealer indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 
 
Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine uforstyrrede kig til kirken, som 
vil blive væsentligt berørt af forslaget om opstilling af vindmøller. I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, 
Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken.  
 
Vindmøllevingerne vil komme til at stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, 
hvilket er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil vindmøllerne jf. 
visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod syd og således forstyrre oplevelsen af ro og 
visuel forbindelse med det omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården.   
 
Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende:  
”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne omkringkirken, ikke opføres 
bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i 
landskabet og (lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 
 
Følgende konkluderes:  
”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt påvirke oplevelsen af kirken og 
lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at have noget med placering af vindmøller inden for 
fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 
 
Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og derfor forekommer 
konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af 
fjernbeskyttelseszonen. Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone.  
 
Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller indenfor fjernbeskyttelseszonen, 
og det kan på baggrund af de fremsendte visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret 
udenfor for fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør opføres som foreslået.   
 
Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor det ikke forventes at 
vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få 
væsentlig indvirkning på kirken. Men som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget 
synlige set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de nuværende vindmøller, 
hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener.  

-- AKT 1499843 -- BILAG 4 -- [ Udtalelse Opstilling af vindmøller ] --
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Skrivelsen er fremsendt pr. mail til: 
Viborg Stift, kmvib@km.dk 
 

 

INT MVL / KBI 0288-01 2/2 
 
 

 
Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke noget at bemærke hertil.  
 
På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg på baggrund af ovenstående 
bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til 
opretholdes af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S 
 
 
 
Mette Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør 
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 12:54
Modtaget Dato: 30-08-2021 12:54
Vedrørende: Vindmøller Bjørnstrup - Indsigelse fra Viborg Stift
Vedhæftninger: 202171 - Til Vesthimmerlands kommune vedr. lokalplan nr. 1112 Vindmøller Bjørnstrup_0.pdf

image001_809.gif

Hej Ida
 
Til orientering har vi modtaget den vedhæftede indsigelse fra Viborg Stift.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Brevdato 19-08-2021

Afsender Viborg Stift (KMVIB@KM.DK)

Modtagere

Akttitel Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112,
Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune

Identifikationsnummer 1499843

Versionsnummer 1

Ansvarlig Anne Brøndum Breinhild

Vedlagte dokumenter Aktdokument
Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112,
Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune
Udtalelse menighedsråd - vindmøller
Udtalelse Opstilling af vindmøller

Dokumenter uden PDF-
version (ikke vedlagt)

Udskrevet 19. aug 2021
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Til Vesthimmerlands kommune
 
Se venligst vedlagte indsigelser mod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.
 
Med venlig hilsen
 
Anne Brøndum Breinhild
Jurist
 

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
 
www.viborgstift.dk
 
 
OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
 

-- AKT 1499843 -- BILAG 1 -- [ Aktdokument ] --
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VIBORG STIFTSØVRIGHED 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 19. august 2021 
Akt nr. 1499843 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Til Vesthimmerlands kommune 
 
 
Indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed fremsætte indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved 
Bjørnstrup, udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
 
Indsigelsen fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 3 med opsættende virkning. 
Lokalplanen kan således ikke vedtages endeligt, førend der er opnået enighed med 
Stiftsøvrigheden om de nødvendige ændringer jf. planlovens § 28.  
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, en 
lokalplan ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse er begrundet i følgende forhold: 
 

 Lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, herunder 
at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk 
pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af forslag til lokalplan 1112, Vindmøller 
ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted 
menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
 
 

-- AKT 1499843 -- BILAG 2 -- [ Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112, Vindmøller Bjørnstrup, Vest… --
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Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse 
i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale 
interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt 
kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde, ligesom det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med 
stifternes kirker og kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 1172 af 19. 
september 2016. 
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Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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Viborg Stift 
Domkirkestræde 1 
8800 Viborg 
Att.: Anne Brøndum Breinhild 
 
 

  

Gundersted, Blære og Ejdrup Kirker 
Vesthimmerlands Provsti 
Viborg Stift 

  

Deres ref.: STPR F2: 1453473  Aarhus den 5. juli 2021 
 
 
 

  

Vedr. Opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 
 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for lokalplan nr. 1112 samt 
miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås placeret på en 
ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 
2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal omkring Gundersted Kirke er 
omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne 
arealer indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 
 
Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine uforstyrrede kig til kirken, som 
vil blive væsentligt berørt af forslaget om opstilling af vindmøller. I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, 
Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken.  
 
Vindmøllevingerne vil komme til at stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, 
hvilket er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil vindmøllerne jf. 
visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod syd og således forstyrre oplevelsen af ro og 
visuel forbindelse med det omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården.   
 
Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende:  
”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne omkringkirken, ikke opføres 
bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i 
landskabet og (lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 
 
Følgende konkluderes:  
”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt påvirke oplevelsen af kirken og 
lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at have noget med placering af vindmøller inden for 
fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 
 
Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og derfor forekommer 
konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af 
fjernbeskyttelseszonen. Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone.  
 
Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller indenfor fjernbeskyttelseszonen, 
og det kan på baggrund af de fremsendte visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret 
udenfor for fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør opføres som foreslået.   
 
Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor det ikke forventes at 
vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få 
væsentlig indvirkning på kirken. Men som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget 
synlige set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de nuværende vindmøller, 
hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener.  

-- AKT 1499843 -- BILAG 4 -- [ Udtalelse Opstilling af vindmøller ] --
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Skrivelsen er fremsendt pr. mail til: 
Viborg Stift, kmvib@km.dk 
 

 

INT MVL / KBI 0288-01 2/2 
 
 

 
Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke noget at bemærke hertil.  
 
På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg på baggrund af ovenstående 
bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til 
opretholdes af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S 
 
 
 
Mette Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 16:57
Modtaget Dato: 30-08-2021 16:57
Vedrørende: Til Susie Svoldgaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 30-08-2021 16:57:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Susie Svoldgaard
Addresse: Gunderstedvej 52

Emne: Høringssvar vedr. vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Nordjylland har en fjerdedel af landets vindmøller. I Nordjylland er der opstillet 1000 vindmøller. I hele landet er der opstillet 4000
vindmøller på land og 500 på vand. I Nordjylland er 78 vindmøller over 150 meter i højden. I 2019 blev knap halvdelen af al strøm i
Danmark produceret af vindmøller. Jeg er bekymret for miljøpåvirkninger fra kæmpe-vindmøllerne. Mangler dokumentation for,
hvordan de påvirker miljøet. Er det skøn, ønsker eller realitet, der ligger til grund for opførelsen af kæmpe-vindmøllerne ved
Gundersted?
Miljøstyrelsen sagde i 1994, at der skulle være mindst være 10 gange vindmøllehøjden i afstand til naboerne. Vindmølleindustriens
interesseorganisation, Viden om vind, fik gennemtrumfet en væsentlig reduktion i 1999. Afstandskravet har siden 1999 sagt, at
afstanden fra vindmøllen til nabo skal være mindst fire gange vindmøllens højde. Således kan en mølle med et tårn på 75 meter
placeres i en afstand på 300 meter fra nærmeste nabo. Møllerne er nu langt større, hvordan udregnes afstanden i dag? Er der taget
højde for den meget større kapacitet, som vindmøllerne har. Synes Vesthimmerlands Kommune, at det er i orden, at der kan bo
mennesker blot 600 meter fra kæmpe vindmøllerne? Jeg ønsker uvildig dokumentation for, at der ikke er uønskede påvirkninger af
miljøet i projekter ved Gundersted.
Jeg er bekymret for gener fra vagabonderende strøm, som fx opstår, når der transporteres overskudsstrøm. Jeg ønsker udredning,
der viser, hvad vagabonderende strøm er, og dokumentation for, hvordan det påvirker miljøet. Hvilke undersøgelser er der lavet på
området. I hvilke afstand fra vindmøller er der påvist vagabonderende strøm. 
Jeg er bekymret for den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. Lyset og reflekserne vil påvirke miljøet. Jeg ønsker en udredning af
lyspåvirkningen fra min adresse. 
Det kan høres, når vindmøllerne arbejder. Pt. er mennesker beskyttet mod vindmøllestøj ved 6 og 8 m/s ifølge bekendtgørelsen. Jeg
ønsker dokumentation for, at mennesker også er beskyttet ved vindstyrker på fx 5, 7, 10 m/s osv.. Jeg ønsker en uvildig
undersøgelse/beregning af den støj, herunder lavfrekvent støj, der vil være på min adresse. 
Jeg ønsker en visualisering af det planlagte projekt fra min adresse. 
Jeg er interesseret i at finde ud af, hvem der får fordele af mølleprojektet i Gundersted. Hvad tjener kommunen på det planlagte
vindmølleprojekt, hvad tjener initiativtagerne/udlejerne på projektet?
Vesthimmerlands Flyveplads er et gode for egnen, og den bør styrkes og ikke begrænset. Jeg er blevet gjort bekendt med, at
flyvepladsen ser vindmøllerne som noget, der hæmmer flyvningen og den fremtidige udvikling. Fx GPS flyvning i dårligt vejr, og der er
fare for ulykker. Jeg synes, at det vil være vigtigt, at kommunen sørger for, at Vesthimmerlands Flyveplads har mulighed for fremtidig
udvikling og udvidelse. 
Gundersted Kirke fra 1100-tallet ligger smukt og synligt som byens vartegn. Den kan ses fra de fleste indfaldsveje. Kirkens tårn er 16
meter højt, og vindmøllerne bliver 150 meter høje. Altså, cirka 10 gange så høje som kirken. Skal billedet af kirken domineres af 6
kæmpe vindmøller, skal Gundersteds vartegn fremover være 6 kæmpe vindmøller?
Kreditforeninger og pengeinstitutter betegner området i 2 km. afstand fra vindmøllerne som risikoområde. Det betyder foreksempel
maks 60 % belåning og kort løbetid på lån. Skal Vesthimmerlands Kommunens åbne landskab og landbymiljøet styrkes eller65
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begrænset. Vil kæmpevindmøllerne få flere til at flytte til Vesthimmerlands Kommune? 
Vesthimmerlands Kommune gav et løfte!
I referatet fra da vindmølleprojektet i Malle blev taget af bordet stod der, at der ikke bliver rejst nye vindmøller i kommunen, hvis der
ikke er den fornødne lokale opbakning. Vil Vesthimmerlands Kommune holde dette løfte?
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 16:58
Modtaget Dato: 30-08-2021 16:58
Vedrørende: Til Gertrud Charlotte Jensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 30-08-2021 16:59:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Gertrud Charlotte Jensen
Addresse: Skovvænget 36
Postnr: 9240 

Emne: Vindmøler Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg er meget imod de vindmøller, vi har boet lige klods op af tre i næsten 25 år og vi har oplevet støj og lyskast i alle årene, det har
jeg ikke lyst til at høre på og så er vi så heldig at vi fik solgt vores hus og flyttede væk fra møllerne og fandme ikke om vi står i samme
situation igen og nu kommer vi så til at kunne se dem fra vores stue og køkken igen 24 timer i døgnet, ikke nok med det så kan vi
høre dem som står oppe ved kirken i Gundersted hele døgnet, hvornår bliver der så ro på landet? 
Hvor skal man flytte hen hvis man ikke skal se el høre vindmøller 24 timer i døgnet? 
Jeg syntes også at processen i dette forløb ikke har været til borgernes fordel, med at vi skulle høres og alligevel så blev vi jo ikke
ordentlig hørt på, det hele var jo en salgstale fra horfor og jeres side, og nogen gange så smilede i bare af at vi kom med vores
argumenter. 
Og så det med at fugle og andre dyr kan gøre sådan at møllerne ikke kommer op, men vi som bor her og betaler vores skat ikke kan
få møllerne stoppet.

Hvad med grundvandssænkningen: kommer det til at gå ud over vores lille vandværk?. 
Hvorfor skal vi som bliver påduttet Møllerne betale penge for at søge om værdiforringelse af vores boliger, som ligger inde for 1200
meter, det er sku da ikke os der vil have møllerne op, det burde være lodsejerne el horfor el kommunen, når de så gerne vil have de
Møller. 
Hvorfor skal vi betale for noget, når vi ikke ved om der kommer 4.5 el 6 møller op.
Og får vi egentlig de penge retur, hvis der kun kommer 4 el 5 Møller, så ligger vi jo længere væk?? 

Hvorfor kan lodsejerne tillade sig og køre rundt til nogle borgere og spørge dem om at sælge deres huse, og de vil få det godt
betalt,???? 
Hvad ret har de til det ??? 

Og alle de holdkæft penge de sender ud til de små byer i området, vi borgere har jo ikke råd til at gøre det samme og sige i kan få så
mange penge for at stemme nej tak til vindmøller. 

Hilsen skovvænget 36 gundersted
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 17:03
Modtaget Dato: 30-08-2021 17:03
Vedrørende: Til Per Bøgh Jørgensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 30-08-2021 17:03:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Per Bøgh Jørgensen
Addresse: Skovvænget 36
Postnr: 9240

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hørringssvar nr 2 bjørnstrup
HOFOR og lodsejere lover guld og grønne skove…kommunen ligeså!!!

For godt 25 år siden, havde vi købt vores dengang drømme ejendom på nr, blærevej – troede vi!!
Der var kun to meget små vindmøller vest for ejendommen, her skulle vi bo for altid – troede vi!!
Så var der nogle driftige landmænd som tænkte at nu skulle de vise vejen for grøn energi, og det skulle så være lige i vores og de
andre beboere på nr-blærevejens baghave stort set, vi protesterede på det kraftigste og det var som om , det var det , opstillerne var
forberedte på , og så blev der lovet guld og grønne skove, lod vi nu dengang kommende vindmøller opstille ,ville de kunne lade
møllerne blive noget højre en først antaget, så ville der slet ikke være så meget støj og lyskast fra møllerne, da de fik for det første en
større radius på vingerne ,som så ville kunne køre en del langsommere, og derfor ikke frembringe en brøkdel af det støj ,som de først
antaget møller og slet ikke berør os, men go daw do
Vores oplevelse var klart , at der stadig var en kraftig susen konstant alle 24 timer i døgnet, ved solnedgang, især, der var hver dag en
kraftig blinken fra møllerne som stod på en halv time daglig.
Kort efter møllerne var opført solgte den ene lodsejer sin gård og flyttede i naturskønne omgivelser,
Fri for møllernes susen dag og nat.
Er det det samme som måske kunne ske her med opstilling af 6 nye 150m høje møller i nr-blære Gundersted området, de moderne
landbrug som drives nu om dage kan helt sikkert sagtens drives med base fra en dejlig villa i Aars, som skrevet , det er jo set før
lodsejere selv fordufter, men stadig ejer det lille matrikel som møllerne står på.
Vi levede selvfølgelig med møllerne i mange år, sagen var jo tabt på forhånd og nu stod de jo der 
Men for cirka 6 år siden, solgte vi vores fine nedlagte ejendom til et ungt par med mod på livet og klar til at stifte familie, der ønskede
det frie liv på landet med udsigt til de ca. 4 små møller der nu engang står der, møllernes levetid var jo snart overstået
Nu bliver deres tilværelse, familie og fremtid totalt tilintetgjort med cirka kun 6 år i dejlige landlige omgivelser, sammen med flere i nr-
Blære og Gundersted området der har købt deres drømme ejendomme inden for få år, de har måske også renoveret deres
ejendomme for mange hundrede tusinde kroner for at gøre deres steder unikke , nogle tør simpelthen ikke at begynde at renovere på
deres ejendomme de ved ikke om de er købt eller solgt
Deres drømme for fremtiden er totalt slået itu med de planlagte kæmpe vindmøller i området, nogle med udsigt i lige linje til hele
rækken, lige fra syd til nord og med rødt lys.
Det PEST ELLER KOLERA for de der er tilbage i området, som gerne vil blive, og har etableret sig og stiftet familie ,der arbejder og
betaler skat til kommunen og som har børn i den meget roste og særdeles skønne blære friskole og børnehus ,samt deltager i det
lokale foreningsliv både i Gundersted og Blære, fraflytter de ;ja så ,så kommer der jo heller ingen penge i kommunekassen –er det
virkelig det man ønsker fra ”vores” politikkers side ??
Jeg skal selvfølgelig her også nævne Gundersted købmandsgård, hvor jeg og min kone sidder i bestyrelsen sammen med et hold68
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lokale borgere som har kæmpet inderligt for at holde gang i dette lille projekt, det drives som et beskæftigelses tilbud til fysisk og
psykiske udfordret voksne i Vesthimmerlands kommune, vi har sågar lige bygget en kæmpe hal med fantastiske faciliteter til disse
borgere, og de driver til daglig vores lille købmands butik til UG, hvis der bliver affolket i Gundersted og omegn falder dette livgivende
og rørende lille projekt til grund, kan man være dette bekendt.
Kan det virkelig passe at over 130 underskrifter skrevet under i protest fra lokale borgere der bor tæt på og i området ikke har nogen
relevans, for byrådet, det er jo også folk fra selv samme område der har stemt nogle fra byrådet ind samt vores borgmester, og da
især lodsejerne må da også tænke på folk i deres ejet område .
Det hører så absolut overhoved ingen steder hjemme at den grønne omstilling skal betales af et lille lokal samfund som Gundersted
og blære, alt for mange steder i vest Himmerlands kommune bliver der i disse år opstillet kæmpevindmøller hvor energi selskaber og
lodsejere kan tjene stort på nedlæggelse af de små samfund, og hvis møllerne kommer op er det helt klart at hus priserne falder
,friværdien samme vej. 
Syntes også det usmageligt at HOFOR og opstillerne forsøger at købe folk ud ved at love et mindre beløb årligt i lommen på folk hvis
de bliver, eller lader sig opkøbe , folk der ikke ved om de er købt eller solgt i forvejen, og som er helt rådvilde, og foreninger i området
får også en lille skærv ,foreningerne skal nok klare sig uden tilskud fra HOFOR, er jeg sikker på. jeg betragter det som et ” HOLD
KÆFT” bolsje…
Selvfølgelig har lodsejerne selv budt HOFOR velkommen fordi de er bedst til at løfte, og sikkert også den der har kunne levere det
bedste afkast for fremtiden, lodsejerne lovpriser jo bare HOFOR ,og fortæller rigtigt om hvor gode de vil være for lokalsamfundet.
MEN HVAD FOR ET LOKALSAMFUND???. er det de små ejendomme som ikke er der mere, og som lodsejerne stille ,og roligt
igennem de sidste mange år ,har opkøbt og affolket, til trods for man har haft sin arbejdskraft til at bo på disse ,med stor mislighold til
følge, og som flere folk i området syntes burde være på grænsen til bevarings værdig.
Man har helt sikker hele tiden haft i tankerne , at når de mindre vindmøller havde aftjent deres pligt og skulle udskiftes, så ville de
næste møller være større ,med mere profit og indtjening, ja så kan man jo også lige så godt begynde at lave den fornødne plads, det
er særdeles usmageligt at man fra lodsejerne og HOFORs side prøver at affolke et lille område som nr-Blære og Bjørnstrup ,og ja nu
måske større ved at tage Gundersted og yderkanten af Blære med.

Lodsejerne stiller sig også selv det spørgsmål:
hvis nu at os to lodsejere, selv havde forsøgt at lave et projekt, ville det så have gjort en forskel på holdningen i lokalsamfundet?

”NEJ” det er jo bevist fra underskrifter og protester lokalsamfundet at der ikke er behov for flere kæmpe vindmøller i området, heller
ikke hvis antal blev reduceret til 3 stk 
det kunne passende være hvis man er så mølle liderlig, at man ønsker så store møller kunne man måske bruge sine kræfter og
resurser på at investere i møllerne der allerede er sat op ved Aggersund/Fjerritslev, eller ved det planlagte projekt med
havvindmøllerne ved Øresund 
Vi er selv flyttet til Gundersted og troede her skal vi vel ikke døje med møller så tæt, men igen go daw do !!!
Ud fra de tegninger der er lavet på mølle projektet kommer jeg og min familie, til at bo KUN ca. 1100 meter fra den sidste mølle mod
nord, det er altså kun 7 gange møllernes højde hvis de faktisk kun bliver 150m høje! Efter min overbevisning, hvis navhøjden skal
følges i lige linje fra første mølle i syd til sidste mølle i nord , vil den nordligste helt sikkert blive noget højre 

Jeg håber inderligt at byrådet lytter til de læsebreve,hørringssvar og underskrifter fra den bekymrede lokalbefolkning i og omkring
Blære, nr-Blære, og Gundersted og forkaster projektet om de 6 store kæmpe vindmøller
Der må kunne findes bedre løsninger, end at ødelægge det gode liv ,natur og stærke sammenhold i de små lokale samfund.

Ang. ,vvm redegørrelsen er der desuden fundet mange fejl og mangler
Hvorfor er der ikke nævnt det store fugle liv i området der er en bestand af røde glenter der dagligt flyver rundt rørhøge deslige ,vi har
mange billeder og videor der kan bekræfte dette

Hvorfor kom palle Jensen på at der skulle stemmes igen når der faktisk var bred enighed om at projektet ikke skulle blive til noget,det
møde i havde den dag til at beslutte at projektet skulle gå videre var noget rod

Ang. Den nye hørrings periode er det med vilje at det er lagt over borgerens ferie så det måske bliver glemt
Samtidligt er det forkasteligt at den måde det er lavet på at man skal sende hørringssvar ind på ,det er ikke alle der kan håntere jeres
snirklede hjemmeside ,der er faktisk mange der mener det er lavet med vilje så der ikke er så mange der har lyst og mod til at sende
hørringssvar ind og betrakter det som en findte fra kommunens side for at kunne være med til den grønne omstilling

Hvorfor skal vi som bor tæt til møllerne indsende 4000kr for at komme i betraktning til erstatning og ve-midler og hvor bliver vores
penge af .

Hvorfor er det det samme firma der laver vvm som havde med nørrekær enge at gøre når selv det samme firma havde så mange fejl i
rapport

Hvorfor lytter kommunal politikkerne ikke til deres egne vælgere ,der er holdt møder flere gange i blære og hver gang er der blevet
sagt på det kraftigste at der er ingen der vil have jeres holdkæft bolsjer i form af en meget lille pengesum fordelt til de små lokale
samfund,der er rigtigt mange der slet ikke forstår at ejdrup og hornum skal have del i pengene,men det ligger helt klart hverken blære
eller gundersted ønsker nogen form for holdkæft penge

Der er desuden rigtigt mange der stiller spørgsmål ved visualiseringer ,hvorfor er der ikke taget højde for de spørgsmål folk er
kommet med i deres hørringssvar ,hvor folk vil have billeder fra deres egne ejendomme ,desuden er billeder taget med kraftigt vægst
,altså blade på trær ,det i sig selv snedigt fra kommunens side

Hvad med grundsvandssænkningen i området er der taget højde for evt påvirkninger i lokalområdet og for de tætliggende
ejendomme,blære og gundersted vandværk.69



Hvad ret har lodsejerne til at køre rundt i området og fortælle vidt og bredt om at folk nok skal få solgt deres ejendomme det er der
flere beviser på ,enda opkøb inden projektet var sent ud til hørring
Det er særdeles usmageligt.lodsejerne har også skrevet i avisen,at de vil imødekomme og komme i dialog med lokalsamfundet
Hvorfor bliver de så væk fra vores borgermøder

Hilsen skovvænget 36 gundersted
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 17:15
Modtaget Dato: 30-08-2021 17:15
Vedrørende: Til Kurt Bøgh Jørgensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 30-08-2021 17:15:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Kurt Bøgh Jørgensen
Addresse: Kelddalvej 72
Postnr: 9600 

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Til
Vesthimmerlands kommunes byråd
Vindmøller ved Bjørnstrup

Jeg kan kun opfordre jer til at nedstemme projektet med større vindmøller i området ved Bjørnstrup. 
Jeg er sikker på at hvis der kommer 6 store vindmøller vil det blive dårligt for vores område og gøre at folk vil flytte væk fra både
Gundersted og Blære.
Det vil betyde at der med tiden ikke vil være nogen til at købe vare hos købmanden i Gundersted og på sigt heller ikke i den nye der
kommer i Vegger. Der kommer heller ikke nye til for hvem gider bo ved siden af sådan nogle kæmpe mastodonter i et ellers flot
naturområde?
Som tæt nabo til Jenle plantage, ved jeg at det bliver brugt af mange ikke blot lokale men også inde fra Aars ja hele kommunen. 
Hvorfor skal så dejligt et område, hvor folk tager hen for at finde ro og nyde naturen ødelægges med 6 kæmper lige op af? 
Når der efter nogle få år ikke bor nogen i området ja så vil det ikke være nødvendigt med en friskole i Blære. Det vil ikke være basis
for at holde gang i alle de små foreninger. Området affolkes og det er nu nok ikke alle der så flytter fra Jenle, Gundersted, Bjørnstrup
og Blære som bliver boende i kommunen. For hvorfor dog det, når man kan komme ud for at det næste sted man køber eller bare
flytter til også bliver udlagt til vindmøllerprojekter. Har i overhovedet lavet en overordnet plan der gælder langt ud i fremtiden ? 
Helt ærlig kære politikkerer, er det virkelig det i ønsker for kommunen, at blive husket for at være dem der nedlagde de små landsbyer
???
Har i tænkt over at dem der ligger jord til møllerne også tjener på de ejendomme de allerede har købt og dermed får frigivet kæmpe
summer til at købe noget helt nyt - en anden kommune måske? 
Jeg synes helt klart at i som et ansvarligt byråd skal stemme nej til vindmøllerne i Bjørnstrup og så heller invitere i projekter på havet
hvor sådan store vindmøller høre til!

Venlig hilsen
Kurt Bøgh
Kjeldalvej 
9600 Aars
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 19:07
Modtaget Dato: 30-08-2021 19:07
Vedrørende: Til Claus Carlsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 30-08-2021 19:07:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Claus Carlsen
Addresse: Gunderstedvej
Postnr: 9240

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg vil udtrykke min modstand mod vindmøllerne i Bjørnstrup med følgende begrundelser. 
Jeg frygter for skyggekast, da min ejendom ligger næsten Nord for møllerne. 
Jeg bekymrer mig for støj, herunder den lavfrekvente støj. 
Under anlægsfasen frygter jeg for vandstanden i mine søer. (I forbindelse med grundvands sænkning)
Jeg frygter for ejendomsværdien, bla. herlighedsværdi, den gennerelle prisudvikling i lokalområdet, i negativ retning. 

Derfor anmoder jeg byrådet om at stemme NEJ, til projektet. 

Vh. Claus Carlsen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 21:19
Modtaget Dato: 30-08-2021 21:19
Vedrørende: Til Liselotte Østergaard
Vedhæftninger: 202187 - inbound8283713984865586788.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 30-08-2021 21:18:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Liselotte Østergaard
Addresse: Brusåvej 8 
Postnr: 9240shelte

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vedhæftet som fil

Vedhæftede filer:
202187 - inbound8283713984865586788.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202187 -
inbound8283713984865586788.docx
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Gundersted d. 30/8  2021 

Til Vesthimmerlands kommune.  

Indsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære  

  

Bestyrelsen for Gundersted Borgerforening ønsker hermed at udtrykke vores bekymring for vores lille 
landsbysamfund i Gundersted.  

  

Vi er meget bekymret for at boligernes værdi herude forringes og bosætning vanskeliggøres. Vi så hellere at 
Vesthimmerlands kommune arbejdede mere for at øge bosætningen ude i de små lokalsamfund. Vi er 
ligeledes bange for tomme boliger og for hvad det er for mennesker der flytter hertil og hvem der bliver 
placeret herude i de billige huse.  

  

Vi er en lille forening med et stort aktivitetsniveau og med stor opbakning til vores aktiviteter, hvilket 
mange i byrådet også har oplevet ved selvsyn. Vi mener vores arbejde med at sikre sociale aktiviteter er til 
gavn for området og sikre bosætningen og lysten til at blive boende herude. Vi bliver indkaldt hvert år 
sammen med andre små landsbyer til Landsbyernes årsmøde. Der får vi at vide at vi skal brande vores 
samfund – lave små film som Meet the Locals for at skabe opmærksomhed om området både for for nye 
tilflyttere og turister. Som borgerforening er det vores bekymring, at vindmøllerne vil spænde ben for 
udvikling i Gundersted og omegn, og vi ender med en spøgelses by.   

  

Skulle det mod vores forhåbninger ske at projektet bliver stemt videre til næste fase, vil vi gerne sikre os at 
VE- midlerne der følger med 6 kæmpe vindmøller vil tilfalde de berørte lokal områder.  

  

Vi mener også at puljen bør være meget større end det vi har hørt rygter om, da vi netop er mange 
foreninger herude i både Gundersted og Blære.   

Vi henstiller til at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur herude uden store 
energianlæg og i stedet fortsat kan danne rammen om sociale aktiviteter og foreningsliv i Gundersted og 
omegn.  

  

Borgerforeningens Bestyrelse i Gundersted  

Liselotte Østergaard – Katrine Kragh- Jane Nielsen /Lisa Maria Balto – Nils Warming – Ulrik Mark Jensen 

Sup. Mogens Træholdt – Morten Lindblad 
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 31-08-2021 08:57
Modtaget Dato: 31-08-2021 08:57
Vedrørende: Møde ang. indsigelse fra Viborg stift
Vedhæftninger: image001_810.gif

Hej Ida
 
Kan du ikke lige invitere Heidi Højriis Poulsen - hpou@vesthimmerland.dk. Hun er fra vores lokalplan afdeling og skal overtage efter Kim
Stadsvold.
 
Jeg kan umiddelbart ikke lige finde et link i den mødeindkaldelse du har sendt.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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VE&THIM MERLANDS 
KOMMUNE
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Cc: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 31-08-2021 17:09
Modtaget Dato: 31-08-2021 17:09
Vedrørende: Notat vedr. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup
Vedhæftninger: Notat Viborg stift.docx

202171 - Til Vesthimmerlands kommune vedr. lokalplan nr. 1112 Vindmøller Bjørnstrup_1.pdf
image001_812.gif

Som aftalt.  Du må sige til hvis der er behov for yderligt.
 
 
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Brevdato 19-08-2021

Afsender Viborg Stift (KMVIB@KM.DK)

Modtagere

Akttitel Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112,
Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune

Identifikationsnummer 1499843

Versionsnummer 1

Ansvarlig Anne Brøndum Breinhild

Vedlagte dokumenter Aktdokument
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Udtalelse menighedsråd - vindmøller
Udtalelse Opstilling af vindmøller

Dokumenter uden PDF-
version (ikke vedlagt)

Udskrevet 19. aug 2021
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Til Vesthimmerlands kommune
 
Se venligst vedlagte indsigelser mod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.
 
Med venlig hilsen
 
Anne Brøndum Breinhild
Jurist
 

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
 
www.viborgstift.dk
 
 
OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
 

-- AKT 1499843 -- BILAG 1 -- [ Aktdokument ] --
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VIBORG STIFTSØVRIGHED 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 19. august 2021 
Akt nr. 1499843 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Til Vesthimmerlands kommune 
 
 
Indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed fremsætte indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved 
Bjørnstrup, udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
 
Indsigelsen fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 3 med opsættende virkning. 
Lokalplanen kan således ikke vedtages endeligt, førend der er opnået enighed med 
Stiftsøvrigheden om de nødvendige ændringer jf. planlovens § 28.  
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, en 
lokalplan ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse er begrundet i følgende forhold: 
 

 Lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, herunder 
at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk 
pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af forslag til lokalplan 1112, Vindmøller 
ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted 
menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
 
 

-- AKT 1499843 -- BILAG 2 -- [ Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112, Vindmøller Bjørnstrup, Vest… --
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2 
 

 

 
Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse 
i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale 
interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt 
kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde, ligesom det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med 
stifternes kirker og kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 1172 af 19. 
september 2016. 
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Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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INT MVL / KBI 0288-01 1/2 
 

 
 
 
Viborg Stift 
Domkirkestræde 1 
8800 Viborg 
Att.: Anne Brøndum Breinhild 
 
 

  

Gundersted, Blære og Ejdrup Kirker 
Vesthimmerlands Provsti 
Viborg Stift 

  

Deres ref.: STPR F2: 1453473  Aarhus den 5. juli 2021 
 
 
 

  

Vedr. Opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 
 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for lokalplan nr. 1112 samt 
miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås placeret på en 
ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 
2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal omkring Gundersted Kirke er 
omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne 
arealer indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 
 
Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine uforstyrrede kig til kirken, som 
vil blive væsentligt berørt af forslaget om opstilling af vindmøller. I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, 
Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken.  
 
Vindmøllevingerne vil komme til at stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, 
hvilket er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil vindmøllerne jf. 
visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod syd og således forstyrre oplevelsen af ro og 
visuel forbindelse med det omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården.   
 
Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende:  
”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne omkringkirken, ikke opføres 
bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i 
landskabet og (lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 
 
Følgende konkluderes:  
”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt påvirke oplevelsen af kirken og 
lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at have noget med placering af vindmøller inden for 
fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 
 
Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og derfor forekommer 
konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af 
fjernbeskyttelseszonen. Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone.  
 
Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller indenfor fjernbeskyttelseszonen, 
og det kan på baggrund af de fremsendte visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret 
udenfor for fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør opføres som foreslået.   
 
Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor det ikke forventes at 
vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få 
væsentlig indvirkning på kirken. Men som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget 
synlige set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de nuværende vindmøller, 
hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener.  

-- AKT 1499843 -- BILAG 4 -- [ Udtalelse Opstilling af vindmøller ] --
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Skrivelsen er fremsendt pr. mail til: 
Viborg Stift, kmvib@km.dk 
 

 

INT MVL / KBI 0288-01 2/2 
 
 

 
Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke noget at bemærke hertil.  
 
På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg på baggrund af ovenstående 
bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til 
opretholdes af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S 
 
 
 
Mette Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør 
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Notat vedr. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup 
 
VHK har modtaget en indsigelse imod vindmølleprojektet i Bjørnstrup fra Viborg stift. 
 
Indsigelsen fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 3 med opsættende virkning. 
Lokalplanen kan således ikke vedtages endeligt, førend der er opnået enighed med 
Stiftsøvrigheden om de nødvendige ændringer jf. planlovens § 28. 
 
Indsigelsen er i grove træk begrundet med følgende: 
 
Lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, herunder at 
sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i 
det åbne landskab. 
 
Indsigelsen er principielt et veto mod vindmølleprojektet. Såfremt der ikke kan opnås enighed 
med Stiftsøvrigheden gennem dialog vil der være to muligheder:  
 

1. Planlægningen for vindmøller stoppes. 
  

2. VHK erklærer sig uenig i indsigelsen og anmoder om en minister afgørelse.  
 

På den baggrund, skal der træffes beslutning om hvorledes VHK stiller sig, hvis der ikke kan 
opnås enighed med Stiftsøvrigheden. Er der den nødvendige politiske/ faglige opbakning til at 
få sagen afprøvet ved relevant ministerie. 
 
HOFOR har den 31/8 tilkendegivet, at de er indstillet på at få sagen afprøvet. På baggrund af 
erfaringer fra lignende sager, anser HOFOR det for relativt sandsynligt at Stiftsøvrighedens 
indsigelse vil blive underkendt.  
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 31-08-2021 21:28
Modtaget Dato: 31-08-2021 21:28
Vedrørende: Til Gitte Brændstrup

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 31-08-2021 21:29:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Gitte Brændstrup
Addresse: Steensvej 4, Blære
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg er bekymret for de konsekvenser vindmøllerne vil få for vores lokalsamfund. Bekymret for at møllerne vil lægge et område øde. Et
område hvor der kunne bo børnefamilier som kunne være et aktiv for vores skole, idrætsforening og vores lokalsamfund generelt. Jeg
har et håb om at vi forsat kan tiltrække nye børnefamilier til vores lokalsamfund og jeg er stærkt bekymret for at vindmøllerne vil
ødelægge dette. Jeg håber Byrådet vil tage vores bekymringer alvorligt og stemme Nej Tak til de vindmøller. Jeg troede at vi havde et
fælles projekt med at skabe øget bosætning i Vesthimmerlands Kommune, men der er måske noget jeg har misforstået. Jeg håber
Byrådet vurderer at den fornødne lokale opbakning ikke er til stede og stemmer Nej tak til vindmøller. Hjælp os, så vi stadig kan være
et attraktivt område som kan tiltrække nye familier til Vesthimmerlands Kommune. TAK
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 01-09-2021 13:55
Modtaget Dato: 01-09-2021 13:55
Vedrørende: Vindmøller Bjørnstrup - henvendelse fra Viborg Stift
Vedhæftninger: Til Vesthimmerlands Kommune, ang. ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup (STPR F2 1168166).pdf

image001_813.gif

Hej Ida
 
I forbindelse med behandling af aktindsigt faldt jeg over det vedhæftede i en af Augusts gamle sager.
 
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: Viborg Stift [KMVIB@KM.DK]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 24-11-2020 09:06
Modtaget Dato: 24-11-2020 09:06
Vedrørende: Til Vesthimmerlands Kommune, ang. ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup (STPR F2: 1168166)

Til Vesthimmerlands Kommune

Viborg Stift har ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt til vindmølleprojektet ved Bjørnstrup. Vi bemærker den overskredne frist for
høringssvar, dette beklager vi.

Vi anbefaler dog Vesthimmerlands Kommune at indgå i dialog med stiftsøvrigheden med henblik på at skabe den bedste sammenhæng
mellem de planlagte vindmøller og de omkringliggende kirke. Vi ser frem til at modtage miljøkonsekvensrapporten.   

Med venlig hilsen
 
Mads Aaen Jensen
Stud.jur.
 
 
Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
 
www.viborgstift.dk
 
OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og om
om dine rettigheder ved at klikke her. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 01-09-2021 15:05
Modtaget Dato: 01-09-2021 15:05
Vedrørende: Til Niels Villadsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 01-09-2021 15:05:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Niels Villadsen
Addresse: Bjerghedevej 9

Emne: Høringssvar vedr. KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 

Vi opfordrer på det kraftigste byrådsmedlemmerne i Vesthimmerlands Kommune til at nedstemme forslaget om ændring af
lokalplanen.

- Vi frygter faldende værdi af boliger og yderligere affolkning, hvis naturen maltrakteres.
Iflg. flere kreditforeninger påvirkes huspriser negativt inden for 2 km fra vindmøller.
Vi ser problemer som f.eks.:
Visuel beskæmmelse af landskabet, lavfrekvent støj som kan være nedbrydende for menneskers almene velbefindende og nattesøvn,
skyggekast, vagabonderende strøm som gør at husdyr ikke vil drikke og køer ikke vil malkes. Dette udgør et anerkendt problem.

- Udvidelsen berører Natura 2000-området ved Navnsø.
Der findes rørhøg, glente og flagermus ved Saltgårdvej, Bjerghedevej og Vidkær - dvs. i umiddelbar nærhed af den projekterede
udvidelse. Vi så en glente i går. Og vi har fisket en flagermus op af vores regnvandstønde.
I miljøkonsekvensrapporten fra Urland forsøges argumenteret, at der ikke findes mange damflagermus. Men netop derfor skal udsatte
arter beskyttes! EU-direktiver gælder også i Danmark!

-Teknologisk er der stadig uløste problemer. Periodevis kan strømmen ikke aftages. Støjniveau måles udelukkende ved 6,0 og 8,0
m/sek. I opfordres som politikere til at forlange, at støj skal måles ved alle vindhastigheder.

- Det er miljømæssigt katastrofalt, at der endnu ikke er udviklet løsning på affaldsproblemet med glasfiberet fra udtjente møllevinger.

- De projekterede møller vil udgøre sikkerhedsmæssig risiko for brugere af Aars Flyveplads. Ud i fremtiden vil erhvervsfolk få brug for,
at større fly kan benytte flyvepladsen.

- Megamøller vil genere indsyn og udsyn ift. Gundersted Kirke. Der henvises til folderen: ”Fokus på kirker og vindmøller”.

Som folkevalgte lokalpolitikere er det jeres pligt at varetage den lokale befolknings interesser og ikke lefle for vindmølleindustrien. 
Under dække af at være ”grøn” tjener opstiller og udlejer rigtig store penge!

Havvindmøller på land er ikke afgørende for grøn omstilling !!!
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 01-09-2021 15:09
Modtaget Dato: 01-09-2021 15:09
Vedrørende: Til Ingrid Marie Villadsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 01-09-2021 15:09:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Ingrid Marie Villadsen
Addresse: Bjerghedevej 9
Postnr: 9600

Emne: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 

Vi opfordrer på det kraftigste byrådsmedlemmerne i Vesthimmerlands Kommune til at nedstemme forslaget om ændring af
lokalplanen.

- Vi frygter faldende værdi af boliger og yderligere affolkning, hvis naturen maltrakteres.
Iflg. flere kreditforeninger påvirkes huspriser negativt inden for 2 km fra vindmøller.
Vi ser problemer som f.eks.:
Visuel beskæmmelse af landskabet, lavfrekvent støj som kan være nedbrydende for menneskers almene velbefindende og nattesøvn,
skyggekast, vagabonderende strøm som gør at husdyr ikke vil drikke og køer ikke vil malkes. Dette udgør et anerkendt problem.

- Udvidelsen berører Natura 2000-området ved Navnsø.
Der findes rørhøg, glente og flagermus ved Saltgårdvej, Bjerghedevej og Vidkær - dvs. i umiddelbar nærhed af den projekterede
udvidelse. Vi så en glente i går. Og vi har fisket en flagermus op af vores regnvandstønde.
I miljøkonsekvensrapporten fra Urland forsøges argumenteret, at der ikke findes mange damflagermus. Men netop derfor skal udsatte
arter beskyttes! EU-direktiver gælder også i Danmark!

-Teknologisk er der stadig uløste problemer. Periodevis kan strømmen ikke aftages. Støjniveau måles udelukkende ved 6,0 og 8,0
m/sek. I opfordres som politikere til at forlange, at støj skal måles ved alle vindhastigheder.

- Det er miljømæssigt katastrofalt, at der endnu ikke er udviklet løsning på affaldsproblemet med glasfiberet fra udtjente møllevinger.

- De projekterede møller vil udgøre sikkerhedsmæssig risiko for brugere af Aars Flyveplads. Ud i fremtiden vil erhvervsfolk få brug for,
at større fly kan benytte flyvepladsen.

- Megamøller vil genere indsyn og udsyn ift. Gundersted Kirke. Der henvises til folderen: ”Fokus på kirker og vindmøller”.

Som folkevalgte lokalpolitikere er det jeres pligt at varetage den lokale befolknings interesser og ikke lefle for vindmølleindustrien. 
Under dække af at være ”grøn” tjener opstiller og udlejer rigtig store penge!

Havvindmøller på land er ikke afgørende for grøn omstilling !!!
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Fra: jhas@vesthimmerland.dk [jhas@vesthimmerland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 02-09-2021 15:05
Modtaget Dato: 02-09-2021 15:05
Vedrørende: Message from ADM-Aars05
Vedhæftninger: SADM-Aars0521090215130.pdf
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 02-09-2021 19:17
Modtaget Dato: 02-09-2021 19:17
Vedrørende: Til Blære og Omegns Beboerforening

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 02-09-2021 19:17:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Blære og Omegns Beboerforening
Addresse: Stensvej 4

Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Til politikerne i Vesthimmerlands Kommune.

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening henvender os til jer i forbindelse med vindmølleprojektet ved Blære - Bjørnstrup -
Gundersted.

Vi vil gerne starte med at citere §2 i vores vedtægter:

"Foreningens formål er at bevare og styrke beboernes fællesskab, at virke for egnens trivsel og udvikling samt efter bedste evne at
støtte enhver god sag i egnens interesse. Endvidere skal foreningen, så vidt muligt, søge at udbrede enhver relevant oplysning
vedrørende lokalsamfundets og dets miljø" 

Vi finder det derfor uforeneligt med foreningen formål at der planlægges seks 150 meter høje vindmøller i lokalområdet.

Både i beboerforeningens regi og andre private initiativer, arbejdes der hårdt på at øge besætningen i området. Det er vi kommet et
godt stykke at vejen med, hvilket kommer til udtryk ved, at få huse til salg i blære og omegn, og de ejendomme der er handlet, bliver
solgt efter relativt kort liggetid. Tilmed bliver de fleste solgt til ressourcestærke børnefamilier, hvilket er essentielt for udviklingen af et
lokalområde, som råder over bl.a. friskole, multicenter, foreningsliv. Det anses derfor som et hårdt slag mod denne indsats, at et
område på den størrelse som der er tale om i forbindelse med gennemførslen af dette projekt, ligges øde i vores opland. Her er der
ikke kun tale om de husstande som direkte opkøbes eller nedlægges af hensyn til møllernes sikkerhedsafstand. Men i lige så høj grad
de husstande som ligger udenfor sikkerhedszonen. Det er i forvejen vanskeligt at få en fornuftig finansiering ved køb af ejendomme i
landdistrikterne. Dette i kombination med de støj - skygge - visuelle gener der uvægerligt medfølger et sådant projekt, vil medføre at
disse ejendomme anses som væsentlig mindre attraktive af førnævnte ressourcestærke børnefamilier. Tabet af talrige potentielle
tilflyttere vil have en særdeles negativ indflydelse på vores lokalområde. Tilmed kan det blive dyrt for vores kommune, hvis
ejendommene i fremtiden bebos af knap så ressourcestærke beboer, som er modtagere af diverse offentlige ydelser. I så fald kan de
penge kommunen stille i udsigt fra vindmølleprojektet snart få ben at gå på. 

Dertil er vi blevet opmærksomme på, at sådanne vindmøller og de dertilhørende jordkabler kan have konsekvenser for både
mennesker og dyr, på grund af vagabonderende strøm. 

Vesthimmerlands Kommune producerer allerede et stort overskud af grøn energi, hvilket er meget glædeligt. Dette berettiger os til at
være kritiske overfor placeringen af nye projekter af denne karakter. 96
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Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise om forskellen på vores område og området omkring Malle, hvor et
liggende projekt blev skrinlagt af byrådet i Vesthimmerlands Kommune. Politikerne i Vesthimmerlands Kommune byråd vil dermed
have et enormt troværdighedsproblem ved at stemme anderledes i denne sag, grundet sagens mange ligheder.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening
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Fra: post [post@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 03-09-2021 12:47
Modtaget Dato: 03-09-2021 12:47
Vedrørende: VS: Indsigelse mod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Vedhæftninger: Signaturbevis_154.txt

Indsigelse KP17-301-023 Vesthimmerland Kommune.pdf
Til Bolig- og Planstyrelsen vedr. anmodning om indsigelse, jf. § 29, stk. 1 i planloven.pdf
Til Kirkeministeriet, vedr. indsigelse imod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup.pdf

 
 
 
Denne mail er videresendt fra komunens hovedpostkasse
 
Fra: Eva Holm [mailto:EvaHol@erst.dk] 
Sendt: 3. september 2021 12:44
Til: post
Cc: Morten Heinemann; Martin Martensen-Larsen; Christina Aagesen
Emne: Indsigelse mod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
 
Til Vesthimmerland Kommune
 
Efter anmodning fra Kirkeministeriet fremsendes hermed indsigelse mod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup.
 
Jeres kontaktperson i Bolig- og Planstyrelsen er Morten Heinemann, som kan kontaktes på morhei@erst.dk eller 35 29 14 93.
 
I bedes kvittere for modtagelsen.
 
Med venlig hilsen

Eva Holm

Bolig- og Planstyrelsen
Landsplanlægning og tilsyn

Direkte: 3529 1826
E-mail: EvaHol@erst.dk

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET

Bolig- og Planstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig, og behandler oplysningerne efter de gældende regler.
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INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET 

Vesthimmerland Kommune 

Teknik og Miljø 

post@vesthimmerland.dk 

 

 

 

Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg KP17-301-023 -Vind-

møller Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 

 

Vesthimmerland Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg KP17-301-

023 i offentlig høring i perioden 21. juni til 6. september 2021. 

 

Bolig- og Planstyrelsen har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, 

stk. 1, hvis et forslag til kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med de 

nationale interesser1. 

 

Bolig- og Planstyrelsen fremsætter hermed indsigelse efter planlovens § 29, stk. 

12 , på vegne af Viborg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet mod forslag til kommu-

neplantillæg KP17-301-023. Indsigelsen er begrundet med, at tillægget vurderes 

at være i strid med følgende forhold, som uddybes i det efterfølgende:  

- Bevaring af kulturarven (punkt 3.3 i oversigten over nationale interes-

ser).   

 

Indsigelse efter planlovens § 29 har den virkning, at planforslagene først kan 

vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødven-

dige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Bolig- og Planstyrelsen skriftligt 

har frafaldet indsigelsen. 

 

Bolig- og Planstyrelsen deltager gerne i dialog med kommunen sammen med Vi-

borg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet med henblik på at uddybe baggrunden for 

indsigelsen, samt drøfte om planforslaget kan gennemføres uden at være i strid 

med de nationale interesser. Til orientering vedlægges indsigelsen fra Kirkemi-

nisteriet, samt anmodningen herom fra Viborg Stiftsøvrighed, som Bolig- og 

Planstyrelsen har modtaget. 

 

Begrundelse for indsigelsen 

 

Ifølge pkt. 3.3 i ”Oversigt over nationale interesser”, skal kommuneplanlægnin-

gen ske i overensstemmelse med kirkerne som markante kulturhistoriske ken-

dingsmærker i landskabet, og kommunerne skal sikre indsynet til og udsynet fra 

kirkerne. Kommunerne skal gennem de udpegede kirkebeskyttelsesområder bi-

drage til at sikre, at kirkerne bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet 

 
1 Erhvervsministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer 

af en kommuneplan ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsud-
vikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg 

eller regler og beslutninger efter § 3. Erhvervsministerens opgaver vedr. planloven er ved kongelig resolution 

af 21. januar 2021 overført til Indenrigs- og Boligministeriet. 
2  Indsigelsen har hjemmel i planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 af lov om 

planlægning. 
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og respekteres i den kommunale planlægning, eksempelvis når der planlægges 

for vindmøller, der er synlige på lang afstand. 

 

Baggrunden for indsigelsen er det forhold, at kommuneplantillægget KP17-301-

023 muliggør opstilling af 6 vindmøller på en ret linje i nordøst-sydvest gående 

retning, med en totalhøjde på 150 m, der vurderes at være skæmmende visuelt 

og visuelt forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke. Kommuneplantillæg-

get vurderes derfor at være i strid med den nationale interesse. Det bemærkes 

desuden, at vindmøllerne er placeret indenfor fjernbeskyttelseszonen. 

 

Det fremgår endvidere af § 1, pkt. 3, i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 

2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at Stiftsøvrigheden har 

pligt til at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyt-

tet til kirkebygninger og kirkegårde, samt af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. sep-

tember 2016 § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal søge at forhindre, at kirkens og 

kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende måde.  

 

Den kgl. Bygningsinspektør har udtalt sig i overensstemmelse med Viborg 

Stiftsøvrigheds vurdering af kommunalplantillæggets strid med hensynet til 

indsyn til Gundersted Kirke, samt i tillæg dertil tilføjet, at der for Ejdrup Kirke 

ligeledes vil være en væsentlig visuel påvirkning af vindmøllerne.  

 

Bolig- og Planstyrelsen og Viborg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet står naturlig-

vis til rådighed for drøftelse af indsigelsen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christina Aagesen  

Kontorchef 
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Kirkeministeriet anmoder herved Bolig- og Planstyrelsen om at gøre indsigelse 
efter planlovens § 29, stk. 1, mod Vesthimmerlands kommunes forslag til 
kommuneplantillæg KP17-301-023.  

Anmodningen indgives på baggrund af vedlagte brev af 6. juli 2021 fra Viborg 
stiftsøvrighed, hvori der henvises til udtalelser fra henholdsvis den kgl. 
bygningsinspektør Mette Viuf Larsen af 5. juli 2021 og Ulstrup-Gundersted 
Sogns Menighedsråd af 30. juni 2021. 

Baggrunden for indsigelsen er det forhold, at kommuneplantillægget muliggør 
opstilling af 6 stk. vindmøller på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning 
og med en totalhøjde på 150 m, der vurderes at være skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke. 

Stiftsøvrigheden bemærker: 

Viborg Stiftsøvrigheds anmodning om indsigelsen er begrundet i følgende 
forhold:  

Kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale interesse i at bevare 
kulturarven, herunder at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som 
fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  

…… 

Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har 
planlagt etablering af vindmøller ved Bjørnstrup.  

Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, 
der foreslås placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det 
planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for 
Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke.  

Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende 
og visuelt forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge 
oplevelsen af den fritliggende kirke, ligesom menighedsrådet også påpeger, at 
møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted kirke.  

Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til 
den nærliggende Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil 
forstyrre udsynet fra kirkegården.  

Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til 
udtalelsen fra den kgl. bygningsinspektør. 

……. 

Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke 
forstyrrende for oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye 
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Side 2 

 

vindmøller vil også være markant synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod 
det omgivende åbne land syd for kirken”.  

Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte 
billede, at vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i 
området, herunder i særdeleshed Gundersted Kirke.  

Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til kommunetillæg nr. 301-023 er i strid 
med den nationale interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i 
Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, og 
området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt kulturmiljø.  

Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at 
sikre, at der i henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en 
forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde. 
Ligesom det følger af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 2016 om 
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal 
søge at forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller 
bruges på skæmmende måde. 

Den kgl. bygningsinspektør bemærker: 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for 
lokalplan nr. 1112 samt miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller 
ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune. 

Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, 
der foreslås placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det 
planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for 
Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 

Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal 
omkring Gundersted Kirke er omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. 
Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne arealer 
indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 

Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine 
uforstyrrede kig til kirken, som vil blive væsentligt berørt af forslaget om 
opstilling af vindmøller.  

I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at 
de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt forstyrrende for indsynet 
til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken. Vindmøllevingerne vil komme til at 
stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, hvilket 
er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil 
vindmøllerne jf. visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod 
syd og således forstyrre oplevelsen af ro og visuel forbindelse med det 
omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården. 

Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende: 

”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne 
omkringkirken, ikke opføres bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er 
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sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og 
(lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 

Følgende konkluderes: 

”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt 
påvirke oplevelsen af kirken og lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at 
have noget med placering af vindmøller inden for fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 

Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og 
derfor forekommer konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret 
hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af fjernbeskyttelseszonen. 
Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone. 

Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller 
indenfor fjernbeskyttelseszonen, og det kan på baggrund af de fremsendte 
visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret udenfor for 
fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør 
opføres som foreslået. 

Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor 
det ikke forventes at vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 
25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få væsentlig indvirkning på kirken. Men 
som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget synlige 
set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de 
nuværende vindmøller, hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener. 

Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke 
noget at bemærke hertil. 

På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg 
på baggrund af ovenstående bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse 
mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til opretholdes af Gundersted 
Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab. 

Ulstrup-Gundersted Sogns Menighedsråd bemærker: 

Overordnet føler vi os meget usikre over for den store udvidelse af lokalplanen for 
området (oprindelige plan fra 2017), og de fremtidige konsekvenser for området. 
Det er et meget stort indgreb i et kultur/naturområde, som er en væsentlig del af 
Gundersted Kirkes nærområde og historie.  

Vi vil også påpege, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
Kirke set nord fra. I ”Miljøkonsekvensrapport – Bjørnstrup” påpeges det tydeligt 
på side 85, hvor der står at selv ved en reduktion af antallet af møller til 4 (fjerne 
de 2 der står i fjernbeskyttelseszonen) vil stadig være markant synlige bag 
kirkebygningen”. 

Det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med stifternes kirker og 
kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 
1172 af 19. september 2016. 
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Med venlig hilsen 

 

Martin Martensen-Larsen 

Fuldmægtig 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

 

Viborg stiftsøvrighed 
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VIBORG STIFTSØVRIGHED 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 6. juli 2021 
Akt nr. 1471163 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Kirkeministeriet 
 
 
 
 
Indsigelse imod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands 
kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed anmode Kirkeministeriet om at fremsætte indsigelse imod 
kommuneplantillæg KP17-301-023 udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
Indsigelse fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 1. 
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 1 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, et 
kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds anmodning om indsigelsen er begrundet i følgende forhold: 
 

 kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, 
herunder at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende 
kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af kommuneplantillæg KP17-301-023 
samt tilhørende forslag til lokalplan 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den 
kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet 
dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
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Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale 
interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over 
nationale interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et 
værdifuldt kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde. Ligesom det følger af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal søge at 
forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende 
måde. 
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Med baggrund i ovenstående skal Viborg Stiftsøvrighed anmode kirkeministeriet om at fremsende 
indsigelse til Vesthimmerlands kommune mod kommuneplantillægget. 
 
Vi kan endvidere oplyse, at Viborg Stiftsøvrighed selv sender en indsigelse til Vesthimmerlands 
kommune mod forslag til lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 03-09-2021 17:13
Modtaget Dato: 03-09-2021 17:13
Vedrørende: Kvitteringsmail til Jette Nielsen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup

Kommunen kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup. 
Din Kommentar er modtaget d. 03-09-2021 17:14:00

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 03-09-2021 17:14:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jette Nielsen
Adresse: Vester Søttrupvej 38

Emne: Indsigelse i forhold til kæmpe vindmøller i Bjørnstrup og Vesthimmerlands Flyveplads
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg er fuld af anerkendelse i forhold til, at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig regeringens klimamål og dermed gerne vil være en
grøn kommune, hvilket intentionen om Bjørnstrupmøllerne vidner om. Men er det fair, at beboere i Bjørnstrup skal flytte fra deres hjem,
så man kan fortsætte ”legen” på flyvepladsen og endda gå med tanker om udvidelse af bane, GPS o.s.v. ?

Min skuffelse er derfor stor, når den grønne hensigt ikke i øvrigt er at finde som aftryk i kommuneplanen. Vi er alle blevet belært om, at
flydrift er den største kilde til co2 udledning og anden forurening. Vesthimmerlands Kommune driver og ejer en flyveplads, der i den
grad er med til at forøge kommunens klimabelastning. Karl Sperling, forsker og PHD i Energy Planning ved Aalborg Universitet,
udtaler til medierne, at et lille privatfly udleder 7 gange så mange kul-emissioner som et stort rutefly – altså forurener 7 gange så
meget. Det synes jeg bør lede til eftertanke, da Vesthimmerlands Flyveplads i overvejende grad benyttes af fritidsflyvere og
faldskærmsspringere til leg i små privatfly. Er I klar over, at et lille faldskærmsfly på en eftermiddag tilbagelægger 600 – 700+ km i
snævre cirkler over et mindre lokalområde. Erhvervsflyvning foregår i begrænset omfang og trods alt kun ved take off og landing efter
at have udført et samfundsnyttigt formål. Det sidste kan jeg fint se som noget attraktivt for kommunen. Det andet, der foregår på
Vesthimmerlands Flyveplads, er der ikke meget grønt eller skønt over.

Hvis man virkelig ønsker at være en grøn kommune, synes jeg, at det er oplagt, at kommunen griber i egen barm, starter ved egen
virksomhed og begrænser forureningen herfra med co2, kul-emissioner, bly og ikke mindst en infernalsk støj, der præger et i øvrigt
smukt naturområde, som gerne både skulle tiltrække ny bosætning og fastholde eksisterende beboere. Teknisk udvalgsformand
skriver i den lokale avis, at han er mand for at træffe de svære beslutninger for at sikre klimaet i fremtiden for vores børn og
børnebørn. En ædel tanke, men den er nu ikke så ædel, når man så ikke træffer de svære beslutninger i sit eget regi. 

Som borger bliver vi bedt om indgreb og ændringer i vores privatliv såsom at affaldssortere, køre med bus i stedet for bil, skift af bil til
el-bil, tage toget i stedet for at flyve, brændeovne skal udskiftes, oliefyr ligeså o.s.v., vi skal ændre madvaner. Landmændene får
restriktioner i forhold til, hvordan de skal drive deres virksomhed o.s.v. Alt sammen gener, som vi skal udholde for at sikre en fremtid,
hvor vi kun kan håbe på at undgå frygtelige følger, som vi så i Tyskland og andre lande i sommeren 2021. Derfor er det svært at leve
med, at på flyvepladsen har folk fra alle mulige steder i landet lov til at forurene for fuld støjudblæsning til stor gene for både klima og
borgere. I andre kommuner gør man meget for at støjreducere for at sikre borgervelfærd og trivsel med viden om den forskning, der
viser, at støjbelastning er sygdomsfremkaldende. 

Det er mit håb, at I vil gøre Vesthimmerlands Flyveplads til en ren og grøn flyveplads forbeholdt Vesthimmerlands Kommunes
erhvervsliv.

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 03-09-2021 18:15
Modtaget Dato: 03-09-2021 18:15
Vedrørende: Kvitteringsmail til Julie Søder Nielsen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: 202193 - Bilag.zip

Kommunen kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup. 
Din Kommentar er modtaget d. 03-09-2021 18:15:00

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 03-09-2021 18:15:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Julie Søder Nielsen
Adresse: Vester Søttrupvej 38
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup og Vesthimmerlands Flyveplads.
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Mener Vesthimmerlands Kommune klimakampen alvorligt og vil politikerne virkelig gøre Vesthimmerland til en grøn kommune? Jeg
kommer faktisk i dyb tvivl, når kommunen i samme omgang, som man planlægger at nedlægge Bjørnstrup med 6 kæmpe vindmøller
nu påtænker at udvide Vesthimmerlands Flyveplads (igen igen). 

Hvordan hænger ønsket om udvidelse af Vesthimmerlands Flyveplads sammen med, at kommunen har tilsluttet sig regeringens
klimamål? Og hvordan hænger udvidelsen af Flyvepladsen sammen med, at man i kommunen arbejder med planer om at nedlægge
adskillige private hjem i Bjørnstrup i kommunens bestræbelser på at reducere CO2 udledning for at understøtte, at vi når regeringens
klimamål? 

Planlægger man at oprette kæmpe vindmøller bare for at kunne øge CO2 udledningen på Flyvepladsen? I så fald, hvor mange
vindmøller planlægger I som politikere, at vi som borgere i Vesthimmerlands Kommune skal forberede os på, skal stilles op rundt
omkring for, at f.eks. faldskærmsspringere, som ikke bor i kommunen, kan komme langvejs fra og bruge Vesthimmerlands Flyveplads
som fri legeplads? 

Hvad skal forlængelsen af banen bruges til? Hvem er udvidelsen egentlig for og hvad/hvem skal den gavne?

Hvilken betydning får udvidelsen for øgningen af CO2 udledning fra Vesthimmerlands Kommune? Hvor meget CO2 udledes der fra
flyvepladsen fordelt på fritidsflyvning og erhvervsflyvning nu? Og hvor meget CO2 udledning på leg, tant og fjas på flyvepladsen vil I
som ”grøn kommune” acceptere i fremtiden?

Jeg oplever nemlig en flyveplads, som hovedsageligt bruges til fri leg og hobbyflyvning, hvor erhvervsflyvningen er trådt usynligt i
baggrunden. Og det er jeg ikke den eneste, der oplever. Den opfattelse deles bl.a. af Aars Avis’ redaktør Thorkil Christensen d. 7.
oktober 2020 i hans artikel ”Flyve- eller legeplads”, hvor han skriver, at den oprindelige vision for flyvepladsen var erhvervsflyvning,
men nu er blevet til ren leg og hobbyflyvning. Dertil kommer, at AAU forsker Karl Sperling i sin forskning påpeger, at små fly forurener
7 gange mere end store fyldte rutefly (Kilde: https://www.bt.dk/royale/prins-harry-faar-voldsom-kritik-efter-tur-i-privatfly-det-er-en-
eklatant-dumhed).

Hvordan ser byrådspolitikerne på, at fritidsflyvningen på Vesthimmerlands Flyveplads hovedsageligt foregår med små personfly, der
cirkler rundt i området uden andet formål end leg eller træning til mere leg? 

D. 22. august 2021 cirklede faldskærmsklubben f.eks. 756 km i vores lille område på bare en registreret flyvning fra kl. 13.04-18.56
(se vedhæftet eksempel: bilag A og B). I kan her se, hvordan der på nuværende tidspunkt flyves i lokalområdet, hvilket leder videre til
et andet bekymringspunkt. Nemlig de konsekvenser, som de muligt planlagte kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup får for aktiviteterne på
flyvepladsen. Jeg kan forstå på repræsentanter for flyvepladsen, at vindmøllerne får betydning for fritidsflyvningens flyveveje. Det vil
sige, at det begrænser hobbyflyvningens og faldskærmsklubbens mulighed for, hvor meget de kan flyve i spiral og cirkle rundt i
lokalområdet. Jeg kan derfor kun frygte, at en udvidelse af flyvepladsens landingsbane plus etablering af kæmpe vindmøller ved
Bjørnstrup vil øge hobbyfly og leg over de omkringliggende landområder, og dermed også presset på bl.a. Søttrup, som i forvejen er
dybt plaget af støj fra fritidsflyvning, når der er flyvevejr. Den yderst begrænsede erhvervsflyvning, som kun har ind- og udflyvning
generer os ikke støjmæssigt.

Et er flystøj, men vi må heller ikke glemme den unødvendige blyforurening og CO2 udledning. Plus om det er rimeligt, at vi som
borgere kan se frem til at betale både for udvidelse af flyvepladsen og så (formodentligt) en ny miljøgodkendelse samtidig med, at vi110
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må erfare, at vi ingen indflydelse har på vilkårene, som flyvepladsen drives på, hvilke vi tidligere er blevet lovet. 

Måske I kan hjælpe Teknisk Udvalg som samlet byråd? Hvordan kan man som kommune bare give los og i Teknisk Udvalg i
december 2019 tillade en fordobling af fritidsflyvning og CO2 forurenende leg, imens man i den øvrige del af kommunen tilslutter sig
klimakampen og en reduktion af CO2 udledning på 70%? 

Som del af en gruppe på flere, der både er bekymret for klimaet, men også er voldsomt plaget af flystøj fra fritidsflyvning, så håber jeg,
at I som politikere vil tage med i jeres revurdering af kommunalplanen, hvad Vesthimmerlands Kommune skal bruge sin flyveplads til.
Har vi som kommune råd til at støtte op om rendyrket CO2 udledende leg i en tid, hvor klimaet har brug for al den CO2 reduktion, som
vi kan finde lige nu og her? En tid, hvor man lægger CO2 afgift på alt, pålægger virksomheder at føre C02 regnskab og arbejde på at
blive CO2 neutrale, beder borgere om at tage tog i stedet for fly og bus i stedet for bil, afskaffe vores oliefyr og pejse, affaldssortere,
genanvende og spare på ressourcer, nedlægge landbrugsjord, fraflytte vores hjem i områder tiltænkt vindenergi etc.

I er som politikere ikke bange for at række ind i vores private hjem med indgreb, ekspropriering, restriktioner og påbud, som skal
hjælpe i kampen for klimaet og jordens fremtid (læs f.eks. Anders Kjærs læserbrev i Aars Avis 10.03.2021: Bilag C). I har en lavt
hængende frugt i kommunens eget CO2 regnskab, som I som politikere i Vesthimmerlands Kommune har fuld eneret og
bestemmelse af anvendelsen over som både ejer og myndighed. Jeg håber derfor, at I vil vise samme mod i forhold til at se kritisk på,
hvad vi som kommune kan acceptere, at vores flyveplads bruges til.

Og så kunne Kommunen, som ejer af flyvepladsen, også vælge at være det gode eksempel på, hvordan man som ejer af en tung CO2
udledende og blyforurenende virksomhed tager både klimaet og borgerne alvorligt. Det kunne være en start at reducere
fritidsflyvningen og den frie leg med 70% fra det niveau, som det var på, før man i december 2019 gav tilladelse til at fordoble
aktiviteterne (se vedhæftede aftale om kommunalt miljøtillæg: Bilag D). 

Lad Bjørnstrup gå fri for kæmpe vindmøller. Start med flyvepladsen i stedet. Det vil bringe glæde i langt flere vælgerhjem, end I lige
tror. Hvis I virkelig vil grøn omstilling og tænke alternativt, så kan I anlægge et solcelleanlæg på flyvepladsen i stedet. I har jorden til
det. 

På forhånd tak.

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Vedhæftede filer:
202193 - Bilag.zip:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202193 - Bilag.zip
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 04-09-2021 17:19
Modtaget Dato: 04-09-2021 17:19
Vedrørende: Til Lisbeth Dela Myrup

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 04-09-2021 17:19:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Lisbeth Dela Myrup
Addresse: gunderstedvej
Postnr: 9600

Emne: Positiv indstilling til vindemølleprojekt i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg bliver nærmeste nabo til de ny vindmøller, og ser ikke noget negativt heri
Projektet er :
- udtaget af Vesthimmerlands kommune
- de gamle møller heromkring bliver til nye møller, som vil producere mere strøm end de gamle
- de nye møller kommer til at stå i en række og vil syne smukkere end de forrige
- vi vil medvirke til den grønne omstilling og det er tilfredsstillende at være med til
- placeringen vil være den mindst generende her i kommunen og som sagt bare erstatte noget der har været der i 25 år
- projektet bliver en god gevinst for kommunen rent indkomstmæssigt
- projektet vil også bidrage med en pengesum til både kommune og beboerne her omkring, som derved vil kunne udvide clubhus eller
lave spændende initiativer for befolkningen i de omkringliggende byer
Jeg vil gerne have mølleprojektet oprettet og stemmer stort herfor !!!! 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 04-09-2021 17:43
Modtaget Dato: 04-09-2021 17:43
Vedrørende: Til Brian og Joan Jakobsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 04-09-2021 17:43:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Brian og Joan Jakobsen
Addresse: Gunderstedvej 13

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Her i Bjørnstrup er vi meget bekymret for at få 4-6 store møller i vores skønne naturområder. Vi er bekymret for støjgenerne - hvad vil
det få af konsekvenser for os mennesker for ikke at nævne det fantastiske dyreliv, vi har herude.
Vi er bekymrede for skyggekast fra vingerne - hvormeget bliver vi berørt af disse.
Vi er bekymrede for vibrationerne fra møllerne - især når vores ejendom står uden sokkel.
Vi er flyttet herud i den uberørte natur - netop fordi den var uberørt. Nu er der kommet en hel solcellepark til den ene side - og så
påtænkes der møllepark på den anden side. Kan ærlig talt ikke forstå, hvorfor Hofor skal ødelægge vores natur -istedet for at lave en
stor møllepark hos dem selv. 
Vi er meget imod opstilling af møllerne.
Med venlig hilsen
Joan og Brian Jakobsen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 04-09-2021 20:10
Modtaget Dato: 04-09-2021 20:10
Vedrørende: Til Amalie Vikkelsø Theilgaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 04-09-2021 20:10:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Amalie Vikkelsø Theilgaard
Addresse: Borupvej 6

Emne: Høringssvar vindmølleprojekt Bjørnstrup 
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg har brugt mange kræfter på at tage mig sammen til at skrive dette høringssvar. 
Denne lange proces er så trættende - ikke at vide om man er købt eller solgt. Nogle andre sidder og har magten til at træffe en
afgørelse, der kan være fuldstændig afgørende for resten af vores liv. Min mand, vores datter og jeg selv vil få 1000 meter til
nærmeste mølle. 900 meter har man vurderet er så generende, at man har ret til at blive opkøbt, men 100 meter afgør vores skæbne,
og kommer der møller aner vi ikke hvordan det vil påvirke os fremadrettet. 
Vi er bange for væres helbred og for om vi kan holde ud at bo i vores hus. Vi er samtidig også bange for om vi kan sælge vores hus,
hvis vi ikke kan holde ud at bo der. Det er svært ikke at tænke videre i disse baner. Hvad vil det betyde for vores arbejdsevne? For
vores økonomi? Men vigtigst af alt vores mulighed for at skabe et godt liv for vores datter og vores kommende børn. 

Vi elsker vores lokalområde. Vi passer på hinanden og bekymrer os for hinanden. Vi har ikke lyst til at bo nogen andre steder end
her, men vi er bekymret for om dette projekt vil ende med at tvinge os væk herfra. 

Så lyt til alle os bekymrede borgere. Varetag vores interesser og stem nej til det her projekt. Ingen pose penge kan godtgøre dårlig
trivsel i eget hjem, og vi ønsker blot at vi fortsat kan leve som vi gør med alle vores foreninger, vores skole og børnehus og med vores
nattesøvn i behold. 

Amalie Theilgaard, 
Borupvej 6
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 04-09-2021 20:21
Modtaget Dato: 04-09-2021 20:21
Vedrørende: Til Dennis og Heidi strauss

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 04-09-2021 20:21:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Dennis og Heidi strauss
Addresse: Nørre Blærevej 1

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Som nabo til det påtænkte vindmølleprojekt i Bjørnstrup. Har vi et nogle tanker, vi gerne vil knytte til projektet. 

Vi ser helst, at vindmølleprojekt Bjørnstrup ikke bliver til noget og, at området tages ud af lokal planen. Så vi ikke risikere, at stå i et
vindmølleprojekt om et par år igen. 
Men besluttes det, at vindmølleprojekt Bjørnstrup skal gennemføres, ser vi det som positivt, at det bliver Hofor der skal sætte
vindmøller op. Da de har valgt, at oprette en fond der til gode ser de lokale foreninger i Gundersted, Blære, Ejdrup og Ulstrup. Selv om
Hofor har valgt, at lave en fond. Håber vi at Vesthimmerlands kommune, hvis det besluttes, at projektet skal gennemføres vil bruge
pengene fra den grønne pulje på området Gundersted og Blære, da det vil være borgerne i disse områder der vil blive mest berørt af
vindmøllerne. 

Vi er stor fortaler for, at vi skal passe på vores natur samt tænke på fremtiden. Vi forsøger, at tænke miljørigtigt i forhold til vores
måde, at leve på. Vi har anlagt steder på vores grund, hvor vi har “vild med vilje” netop for, at til gode se naturen. 
Derfor er vi også fortaler for grøn energi, vi syntes desværre bare ikke, at man som kommune tænker på de berørte borger i
forbindelse med opførelsen af nye energiparker. I Vesthimmerlands kommune er der allerede en del energi parker, som berøre
mange mennesker. 
I forbindelse med de efterhånden store energi parker der er i Vesthimmerlands kommune vil Borger være nødsaget til, at fraflytte
deres ejendomme og andre er nød til, at leve med Møller, solceller, biogas anlæg som nærmeste nabo. Hvilke kan have store
økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser. 

Hvad vil det komme til, at betyde for bosætningen i området? Vi kan være bekymret for, at det vil blive svært, at låne til køb og
renovering af boliger i området. Vi syntes selv vi bor unik med høj til himlen og masser af ro og natur. Dette er efterhånden svært, at
finde i Vesthimmerlands kommune. 

Vi syntes, det er rigtig godt, at Vesthimmerlands kommune gerne vil gå forrest i den grønne omstilling. Men vi undre os over, at kunne
læse i Aars avis at der er indkøbt nye benzin biler til hjemmeplejen, frem for el eller hybrid. Men dette handler vel om økonomi og ikke
grøn omstilling. Så er spørgsmålet, hvor meget man vil gøre for den grønne omstilling? 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 04-09-2021 22:41
Modtaget Dato: 04-09-2021 22:41
Vedrørende: Til Brian Stephansen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 04-09-2021 22:41:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Brian Stephansen
Addresse: Bjerghedevej 2

Emne: Høring: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg udtrykker hermed, igen, min store bekymring i forhold til de påtænkte vindmøller mellem Blære og Gundersted.
Det gør jeg med udgangspunkt i følgende:

Mangelfulde undersøgelser af fugle og flagermus 
- Af Planforslaget fremgår det, at der er foretaget ” grundige undersøgelser af alle forhold, der vedrører internationale
naturbeskyttelsesområder og -arter”. På borgermødet den 24. juni erkendte Urland, at der ikke er foretaget reelle observationer af
eksempelvis rød glente. Jeg har hørt, at der efter borgermødet skulle være foretaget undersøgelser af rød glente, og at der skulle
være observeret 4 røde glenter tæt på vindmøllerne. Disse informationer er, mig bekendt, ikke viderebragt til offentligheden, og indgår
ikke i det offentliggjorte materiale. Det fremgår heller ikke af den offentligt tilgængelige aktindsigt?
Personligt har jeg selv observeret 4 røde glenter i og omkring vindmølleområdet. Det drejer sig formentlig om et glentepar med unger,
men jeg ser intet sted, at der er undersøgt for fx redens placering. Jeg har den 21. august observeret den blå kærhøg ca. 600 meter
fra vindmølleområdet. Jeg mener ikke, at der er foretaget tilstrækkelig grundige undersøgelser, hvilket åbner for klager til
Planklagenævnet. Jeg har, som flere andre, i høringssvar i forbindelse med fordebatten gjort opmærksom på forekomsten af rød
glente, så Urland har ikke været systematiske i deres undersøgelser.

Spørgsmålet er, om miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i fakta, jf. side 91-92, hvor den røde glente ikke fremgår og
muligvis derfor ikke er undersøgt i form af observationer? Blå kærhøg er fx samtidig fremført med bemærkningen ”fjernes” i parentes?

I forhold til flagermus bemærker jeg, at Vesthimmerlands Kommune i deres egen, interne høring af miljøkonsekvensrapporten skriver:
” Kommunen vurderer, at det
ikke på det foreliggende grundlag kan afvises, at vandløb og søer i området er nøglehabitater og anbefaler derfor en supplerende
forårsundersøgelse for flagermus”. Kommunen vurder samtidig, at der faktisk ved observationen i 2019 blev fundet mange flagermus,
men jeg synes miljøkonsekvensrapporten noget tendentiøst mest beskriver forekomsterne som ”enkelte strejfere”. 

Det er alarmerende, at kommunen ser mangler i miljøkonsekvensrapporten i lyset af Nørrekær Enge og Planklagenævnets afgørelse.
Jeg kan heller ikke umiddelbart se, at Urland efter kommunens bemærkninger har ændret i deres rapport, når det gælder fugle og
flagermus? Her bør det bemærkes, at det også i Nørrekær Enge var Urland, der stod for rapporten. Jeg er ikke vidende om, om der
er foretaget en ”forårsundersøgelse”, men jeg kan konstatere, at den ikke umiddelbart er lagt frem for offentligheden. Jeg observerer
desuden en koloni af flagermus ved min ejendom, hvor der ikke har været foretaget flagermusundersøgelser.

Igen synes jeg, at miljøkonsekvensrapporten negligerer faktiske observationer. Der argumenteres for, at det nærmest kun er en
vingespids, der går ind over de udpegende, økologiske forbindelser. Jeg observerer blot, at der særligt i vinterhalvåret kommer116
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meget store træk af svaner og gæs fra Navnsø til Halkær direkte tværs igennem vindmølleområdet. 

Manglende politisk vurdering

- Jeg fastholder fortsat, at der politisk i Vesthimmerlands Kommune ikke er taget stilling til konsekvenserne af ”Lov om ændring af lov
om fremme af vedvarende energi”, der åbner for salgsoptioner inden for 900 meters zonen. Loven har, efter min opfattelse, en
betydning for hvilke områder, der egner sig til vindmøller - hvis kommunerne samtidig vil fastholde bosætning og dæmme op for
befolkningsnedgangen. Er vindmølleområdet mellem Blære og Gundersted (som blev udpeget i 2017) reelt et velegnet område efter
den nye lov fra 2020, når det sætter 19 ejendomme i spil - plus de ejendomme, som ligger inden for 600 meter? Borgerne inden for
900 meter kan vælge at takke ja eller nej til en salgsoption, men det sker først, når vindmøller er opført. I politikere ved reelt ikke, om I
med et ja til vindmøllerne også siger ja til, at 5, 10 eller 19 familier skal fraflytte området. I påtager jer et stort ansvar her, og
lokalområdets grundlag for foreninger m.m. kommer under pres. Var det, hvad I forventede i 2017, da området blev udpeget?
Hofor skriver til Teknik og Miljø den 8. februar 2021:
For ejendomme mellem 600-900 meter, som bygherre skal opkøbe gennem salgsoptionen gælder tilsvarende, at de som
udgangspunkt vil blive kondemneret og arealerne reetableret til landbrugsjord. I det tilfælde, at nogle af de blivende naboer har
kendskab til venner/bekendte, der kunne have interesse i at opkøbe en bolig, så vil HOFOR af hensyn til lokalområdets
sammenhængskraft være positiv over for en dialog herom.

Der er ikke opnået lokal opbakning
Byrådet bad Hofor om at sikre en større lokal opbakning, og Hofor valgte den klassiske løsning og har tilbudt en fond. Hofor har været
i dialog med Gundersted Borgerforening og Blære Beboerforening, og hvad jeg lytter mig til, så er det blevet afvist i døren. Hvis det er
meningen, at I politikere vil opsætte vindmøller tæt på beboelser og landsbyer, så er det på tide, at der skabes noget reelt
værdiskabende for de omkringliggende borgere. Jeg mener, at pengene er langt bedre brugt på målrettede grønne tilskud til de huse,
der ligger i en radius af op 2 km.. Det vil øge ejendommenes værdi, og der vil komme mere mening og sammenhæng i projekterne.
Det giver ikke mening, at vi skal producere hovedstadens grønne strøm, hvis kompensationen er et ”springvand på torvet” i Hornum.
Hvorfor stiller Vesthimmerlands Kommune ikke i en meget tidlig fase af et vindmølleprojekt krav om en helt anden form for
inddragelse, så sådanne projekter kan vokse frem nede fra også.

Flere politikere har efterspurgt udtalelser fra kreditforeninger og banker om deres syn på boliger i nærheden af kæmpevindmøller. Det
ved jeg Borgergruppen har gjort, og de har tilvejebragt viden om, at et område på omkring 2 km. rundt om vindmøllerne kan blive
kategoriseret som ”risikoområde”.

Hofor er i denne sammenhæng ikke bedre end andre, store vindmølleopstillere. De har ikke mestret at gå i dialog med os borgere i
området. For der har ingen initiativer været! Samtidig mener jeg ikke, at Hofor rydder op i landskabet, hvilket ellers er en af
argumenterne for større, men færre vindmøller. I meget kort afstand både nord, øst og vest for kæmpevindmøllerne vil der også
fremover stå gamle vindmøller.

Debatten om større energianlæg
På byrådsmødet den 28. august blev der luftet tanker om større energianlæg i kommunen og med GreenLab som forbillede.
Undervejs i debatten blev der bl.a. talt om, at udgangspunktet for disse områder kunne være allerede eksisterende vindmølleområder.
Mit spørgsmål er nu, om området snart vil kandidere til at blive sted for flere solceller og biogas, hvis først vindmøllerne kommer op?
Hvad er det for en ”salami-metode”? Vesthimmerlands Kommune er i en uafklaret situation i forhold til Thorup Sletten og Nørrekær
Enge, og det er utrygt, at det ikke får jer politikere til at stoppe op og klappe hesten – og få lavet en anden planlægning 

Kumulative effekter

Jeg kan ikke i min gennemlæsning se, at der tages højde for de kumulative effekter på fugle og natur. Det bemærkes også i
kommunens egen høring af rapporten. Urlands rapport forholder sig umiddelbart kun til de kumulative påvirkninger, når det gælder de
visuelle forhold. Der bliver i disse måneder opført et solcelleanlæg på 46 ha. i kort afstand til vindmølleprojekter, der ligger en
grusgrav i nærheden, og der står andre vindmøller i området. De kumulative påvirkninger er underbelyst taget i betragtning af, at
vindmølleområdet ligger i tæt forbindelse til et Natura2000 og i forbindelse med de grønne korridorer. 

Mennesker 
- Nu må projektet have en ende. I halvandet har der i lokalområdet ligget en mørk skygge over manges tilværelse, og det har for
mange været utrolig opslidende. Jeg synes, at der undervejs har været en fin dialog med politikerne, men jeg vil alligevel ikke undlade
at sige, at man som borger godt kan opleve, at det er andre hensyn end borgernes og lokalområdets ve og vel, der står øverst. Der er
så mange interesser på spil. I mit høringssvar ved fordebatten argumentere jeg også med udgangspunkt i min families sundhed, at
Vesthimmerlands Kommune allerede bidrager stort til den grønne omstilling, at bosætningen kommer under pres. Jeg må desværre
bare konstatere, at det ikke er sådanne kommunale hensyn, der tæller højst mere. Vindmøllebekendtgørelsen beskytter ikke reelt
mennesker, og der er kun støjkrav ved 6 og 8 m/s. 
Hvordan vil du som LOKALpolitiker beskytte mig, min familie, mine naboer, mit lokalsamfund?
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 08:44
Modtaget Dato: 05-09-2021 08:44
Vedrørende: Til Kim Christensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 08:44:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Kim Christensen
Addresse: Borupvej 5

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hvorfor jeg er imod vindmøller ved Bjørnstrup.
Mit hus er anbragt sådan at det vender siden til de planlagte vindmøller (lidt over 1200 meter øst for de sydligste møller). På denne
side ligger stue, køkken, 3 værelser, terrasse og have. Jeg vil blive generet af skygge kast fra aftensolen og støj (jeg kan høre dem
der står der nu og det bliver ikke bedre af at møllerne bliver større og flere).
Jeg er ikke i tvivl om at huset vil falde i værdi og blive meget svært at sælge.
Jeg er også bekymret for de nærliggende landsbyer (Gundersted og Blære), med sådan en række møller vil der ikke komme nye
tilflyttere og landsbyerne vil langsomt dø ud. 
Der er også andre bekymringer, hvad med dyrelivet, der er en del fugle og flagermus i området.
Er der ikke andre alternativer for grøn energi end at plante kæmpe vindmøller tilfældigt rundt i kommunen, det pynter ikke i landskabet.
Har kommunen tænkt på at lave kombineret parker (vindmøller, solceller, biogas og brint).

Hilsen Kim.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 09:45
Modtaget Dato: 05-09-2021 09:45
Vedrørende: Til Lonnie Andersen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 09:45:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Lonnie Andersen
Addresse: Brusåvej 7 Gundersted
Postnr: 9240

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hej.
Vi ønsker IKKE vindmølleprojektetet i Bjørnstrup gennemført.
Vi er bekymrede for hvad det kan gøre ved vores lokalsamfund i Gundersted bla. vedr. fra-/ tilflytning til byen.
Vi ved heller ikke nok om gener fra lavfrekvent støj samt gener fra vagabonderende strøm til at vi kan tilslutte os dette projekt.
Vi har flagermus samt rørhøgepar der yngler i søen på vores matrikel, gjort det de seneste 3 år incl. i år, og er da også bekymret for
om det vil fortsætte.
Med venlig hilsen
Ivan og Lonnie Andersen
Brusåvej 7 Gundersted
9240 Nibe
matrikelnr. 1-cp Gunderstedgård Gundersted
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 10:15
Modtaget Dato: 05-09-2021 10:15
Vedrørende: Til Thomas Gregersen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 10:15:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Thomas Gregersen
Addresse: Reberbanegade 3a
Postnr: 9600

Emne: Møller omkring blære /Gundersted
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Et bekymret for de Møller der skal opstilles omkring blære /Gundersted,om hvor meget de vil genere dem der bor i området og det
dyreliv der er i områder.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 10:25
Modtaget Dato: 05-09-2021 10:25
Vedrørende: Til Poul Bøgh Jørgensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 10:26:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Poul Bøgh Jørgensen
Addresse: Gunderstedvej 17, Bjørnstrup, 9600 Aars
Postnr: 9600

Emne: Vindmølleprojekt ved Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vi har ingen bekymringer imod møller i Bjørnstrup
Vi ønsker grøn omstilling og vil ved evt. flytning forblive i nærområdet
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 10:41
Modtaget Dato: 05-09-2021 10:41
Vedrørende: Til Michael Hartmann Søgaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 10:42:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Michael Hartmann Søgaard
Addresse: skovvænget 3, Gundersted
Postnr: 9240

Emne: Nej tak til kæmpe vindmøller - INGEN lokal opbakning til projektet
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Nej tak til kæmpe vindmøller - INGEN lokal opbakning til projektet

Vil I som lokal Politikkere sælge jeres lokal befolkning for, at nå ”2030 målet”? Så vil jeg da sige, at det er nedværdigt, at være borger
i Vesthimmerlands kommune. Man skal huske på at I/vi lægger ca. 20-25 % højere end landsgennemsnittet i Vesthimmerland
kommune mht. grøn omstilling.
I ødelægger de små lokalsamfund, idet man igen udpeger områder i og omkring disse samfund, som egnet til kæmpe vindmøller!!
Hofor opkøber 8 huse og tilbyder yderligere 17 på sigt, er det sådan man forsøger at få flere borgere til Vesthimmerlands kommune
?? 
Det er tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for lokalkendskab. !! Hver gang en arbejdsgruppe
stiller nogle skeptiske ting/spørgsmål på bordet til lokal politikkerne, bliver der sagt, at processerne kører efter lovgivningen.!!!

I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, da pladsen er enormt og de kommer ikke til at
genere nogle. Hvad mener I ??

Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m høje vindmøller op i en afstand af 1,2 km fra et velfungerende
bysamfund. Hvorfor???? 

Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid på det. Vi har Vesthimmerlands bedste badesø,
Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af den skønne natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle
sine tanker og bare høre - ja stilheden i sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af det
sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som er et stort plus for
Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst kommunen. Ønsker man ikke og bevare dette.?

Jeg ser helt klart forslaget om, at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost effektivt sammenlignet med havmølleparker,
men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af natur da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse
konstruktioner komme til at lide tab, som værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne
og det visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og trækfugle. Kan det være
rigtig.?122
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Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR komme til Vesthimmerland,
fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den
sidste ende Vesthimmerlands kommune der vil blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en
kuling fra vest kan i rigtig mange gange se kæmpe vindmøller står fuldstændig stille netop der, hvor der skulle produceres grøn energi.
Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i stedet kæmpe summer af penge for, at stoppe de
danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!?? 

I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis det vi gør i Gundersted. Jeg
appellere til, at i gør det samme, så vi kan se, at i vil/hører os borgere, som bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste
appellere til jer folkevalgt politiker om at tage aktion, og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund.
Der findes jo andre og mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker - tættere på storbyen hvor energien
skal bruges.

Mvh.
Michael H. Søgaard
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 10:45
Modtaget Dato: 05-09-2021 10:45
Vedrørende: Til Jens Kristensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 10:46:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jens Kristensen
Addresse: Gunderstedvej 19, Bjørnstrup
Postnr: 9600

Emne: positiv for Vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg har intet imod nye møller i Bjørnstrup, selvom jeg har en mulighed for at sælge, ønsker jeg at blive boende her på Gunderstedvej
19
Jeg er tilfreds med den årlige kompensation ved at blive boende
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 11:07
Modtaget Dato: 05-09-2021 11:07
Vedrørende: Til Janni H. Søgaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 11:08:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Janni H. Søgaard
Addresse: skovvænget 3
Postnr: 9240

Emne: Nej tak til kæmpe vindmøller. 
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Høringssvar vedr. vindmølleprojektet i Bjørnstrup.
Stadig ingen lokal opbakning til projektet.

• Hvorfor vælger man at sætte kæmpe vindmøller på land og ikke ude på havet? 

• Har vi ikke nok på land? Er det ikke på tide at tænke solceller frem for kæmpe vindmøller når nettet ikke kan følge med? 

• Hvorfor bliver Vesthimmerlands kommune valgt? Er det økonomien, så man kan lave en god forretningsplan, idet man kan 
opkøbe det hele billigt her i Vesthimmerland og nedsætter befolkningstallet endnu en gang! 

• Hvordan kan I tro at borgere vil acceptere kæmpe vindmøller i en afstand af 1,2km, når grænsen fra vestkysten var 5km, dette 
blev kraftig nedstemt og forslaget hertil var min. 20km fra land.? 

• Hvorfor skal Nordjylland være den førende indenfor vindenergi, når vi ikke er den Region som har flest borgere til at bruge det 
grønne energi? 

• Hvordan kan man lave alle de fine beregninger på, at en vindmølle laver grøn energi når de ikke kører når det blæser?

• Er det ikke for tidligt at sætte kæmpe vindmøller op når nettet ikke kan tag det? Skal man ikke lave det i modsat rækkefølge??

• Hvor meget af virksomheds vindenergi bliver produceret i Øst Danmark nu? Her tænker jeg udelukkende vindenergi.

• Hvorfor har man drænet jorden ved mosen sidste år? Er det fordi der skulle fjernes vandsalamandere inden alle undersøgelser 
skal opstarte?? 

• 3.125.000 er jo ingenting ift. hvad Vesthimmerlands kommune vil miste, da dette vil få folk til at udflytte fra sådan et område.? 
Har i beregnet hvad det vil koste Vesthimmerland.?

• Hvordan skal vi kunne ramme målet for Grøn energi, når tyskerne betaler danske vindmøller for at stoppe, hver gang det 
blæser.

• Tager man hensyn til flagermus, vandsalamander, trækfuglene og rovfugle som havørnen osv.?? 125
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Lokal politiker!!!! 

I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis det vi gør i Gundersted. Jeg
appellere til, at i gør det samme, så vi kan se, at i vil/hører os borgere, som bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste
appellere til jer folkevalgt politiker om at tage aktion, og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund.
Der findes jo andre og mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker - tættere på storbyen hvor energien
skal bruges. 

BEVAR LOKALSAMFUNDET OG NATUREN.

Mvh.
Janni Hartmann
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 11:31
Modtaget Dato: 05-09-2021 11:31
Vedrørende: Til Peter Ole Myrup Hansen
Vedhæftninger: 2021107 - Indsigelse vindmølleprojekt Bjørnstrup.pdf

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 11:30:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Peter Ole Myrup Hansen
Addresse: HANS EGEDES VEJ 241
Postnr: 9600

Emne: Vindmølleprojekt i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Det pågældende projekt med opførelsen af 6 nye vindmøller i Bjørnstrup bør gennemrøres i sit fulde omfang af flere grunde.
Den overordnede grund er medvirken og vilje til ”Den grønne omstilling”, som vi alle har en pligt til og interesse i.
Dernæst vil opførelsen medføre følgende sidegevister:
1. Nuværende mølle som står nærmest kirkegården fjernes, hvilket giver ro på kirkegården samt minimere gener for beboerne på
Brusåvej.
2. Nuværende mølle, som står og skæmmer naturskønt område ved Navnsø, bliver fjernet.
3. Nuværende gruppe på 4 møller, som står i spredt uorden, bliver fjernet.
4. Der bliver ryddet godt op i landskabet, idet der fjernes en håndfuld nedlagte og faldefærdige landbrug. To af dem er ubeboet og
kondemneringsmodne, andre beboet af midlertidige lejere.
Med venlig hilsen
Peter Ole Myrup Hansen
Regnskabsfører for Ulstrup-Gundersted sognes menighedsråd

Vedhæftede filer:
2021107 - Indsigelse vindmølleprojekt Bjørnstrup.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021107 - Indsigelse
vindmølleprojekt Bjørnstrup.pdf
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Det pågældende projekt med opførelsen af 6 nye vindmøller i Bjørnstrup bør gennemrøres i sit fulde 

omfang af flere grunde. 

Den overordnede grund er medvirken og vilje til ”Den grønne omstilling”, som vi alle har en pligt til og 

interesse i. 

Dernæst vil opførelsen medføre følgende sidegevister: 

1. Nuværende mølle som står nærmest kirkegården fjernes, hvilket giver ro på kirkegården samt 

minimere gener for beboerne på Brusåvej. 

2. Nuværende mølle, som står og skæmmer naturskønt område ved Navnsø, bliver fjernet. 

3. Nuværende gruppe på 4 møller, som står i spredt  uorden, bliver fjernet. 

4. Der bliver ryddet godt op i landskabet, idet der fjernes en håndfuld nedlagte og faldefærdige 

landbrug. To af dem er ubeboet og kondemneringsmodne, andre beboet af midlertidige lejere. 

Med venlig hilsen 

Peter Ole Myrup Hansen 

Regnskabsfører for Ulstrup-Gundersted sognes menighedsråd 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 14:28
Modtaget Dato: 05-09-2021 14:28
Vedrørende: Til Elsebeth Skadhauge Nielsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 14:28:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Elsebeth Skadhauge Nielsen
Addresse: Gl. Blærevej 3
Postnr: 9600

Emne: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Høringssvar til Vindmøller i Bjørnstrup.

Jeg tillader mig igen at indsende et høringssvar vedr. opsætning af 4-5 eller 6 vindmøller i Bjørnstrup.

Jeg afgav også et høringssvar sidste gang det var mulighed for det. Mine bekymring og undrende over projektet, er kun blevet større
jo mere oplysninger og viden jeg har fået om projektet. Det tænker jeg også må gælde jer politikere.
Jeg er meget bekymret over møllernes betydning for den fremtidig bosætning mellem Blære og Gundersted. Vi oplever lige nu i
Blære, at alle de minder ejendomme uden for ”byskiltet” bliver solgt til unge mennesker med små børn. Familier der kommer fra andre
kommuner, og ønsker at bo i ud på landet, her hos os. Ved at opsætte vindmøller netop i et område med mange små ejendomme,
frygter jeg at netop de boligtilbud som er meget eftertrækket forsvinder. Det mener jeg strider mod Vesthimmerlands kommune
målsætning og kamp for at øge bosætning. Det der gør vores kommune unik, er at vi netop skal have plads til mennesker på landet,
der kan skabe liv, udvikling og være et bindeled mellem de større byer.
Gundersted, Vegger, Skivum og Blære er 4 landsbyer hvor Vesthimmerlands kommune udfordring med bosætning tages meget
alvorligt. I alle 4 byer findes der masse af ildsjæle og frivillige der gennem mange år, har arbejdet og kæmpet for at vores område
skulle være attraktiv, vedlige holdte og tidssvarende. Det har og kæver mange hænder og meget energi. Derfor er vi så afhængig af
at der ikke bliver nedlagt små ejendomme, og at de der bliver tilbage, ikke kan sælges. Vi har brug for alle.

Hvorfor denne øget bekymring og modstand mod noget som skulle være så godt.

- Jeg har set forskellen mellem de visuelle modeller der angiver hvordan projektet ser ud når det er færdigt og det reelle resultat. Her
er der stor forskel og de virkelige resultater ser noget være ud end den visuelle model. 

- At lav frekvensstøj blive højre jo større vindmøllerne bliver, og kan være til stor gene for mennesker. Det er værst om natten.
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/generer-vindmoller-mennesker-og-dyr
En større undersøgelse fra 2010-11. 

- At når der kun tages støjprøver når vindstyrken er mellem 6-8 m/s. Ved andre vindstyrke måles der ikke. 
- 
- At der ikke fra officiel side er lavet regler der beskytter mennesker der bor ved siden af Kæmpe vindmøller. 

- At der er planer for to store Energi øer i havene omkring Danmark i 2030. Der ville kunne levere energi til 5. mil. Husstande. 129
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Derfor skal min opfordring til politikerne i Vesthimmerlands kommune være.

Stop med at sætte flere vindmøller op i Vesthimmerlands kommune før der er 
- Lavet en lovgivning der beskytter mennesker der bor ved vindmøller.
- At der stilles bindende krav til dem der ønsker at opstille vindmøllerne. Der skal være overensstemmelse med deres modeller og
virkeligheden.
- Lavet en plan over landdistrikterne og de små landsbyer, hvor deres potentialer bliver vægtet og værdsat.
- styr på om udviklingen med at opsætning af havmøller overhaler opsætningen af landmøller.

Venlig hilsen
Elsebeth Skadhauge Nielsen.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 14:36
Modtaget Dato: 05-09-2021 14:36
Vedrørende: Til Vagn Jensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 14:37:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Vagn Jensen
Addresse: Gunderstedvej 16
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg går ind for grøn energi i vores samfund. Vindmøller er en del af denne energi, derfor imødeser jeg der arbejdes videre med
vindmølleprojektet, så der kommer til at være 6 vindmøller, som oprindeligt foreslået. Det er en fordel, møllerne står samlet med alle 6
stk. i en række i stedet for, som nu, hvor der er vindmøller over et stort areal.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 14:40
Modtaget Dato: 05-09-2021 14:40
Vedrørende: Til Lau Theilgaard, Janne Jørgensen, Jan Bisgaard og Kim Christensen
Vedhæftninger: 2021110 - Høringssvar vindmølleprojekt Bjørnstrup.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 14:40:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Lau Theilgaard, Janne Jørgensen, Jan Bisgaard og Kim Christensen
Addresse: Borupvej 6, Borupvej 8, Borupvej 3 og Borupvej 5
Postnr: 9600

Emne: Vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Dansk Brøndejerforening skriver på vegne af medlemmer

Vedhæftede filer:
2021110 - Høringssvar vindmølleprojekt Bjørnstrup.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021110 -
Høringssvar vindmølleprojekt Bjørnstrup.docx

132

8301638#0 - Til Lau Theilgaard, Janne Jørgensen, Jan Bisgaard 



1 

Dansk Brøndejerforening 
v/ formand Wisti Wistisen  sekretær Birgit Mølholm Andersen 
Hornskovvej 21  Rosenborgvej 4   
8620 Kjellerup  8620 Kjellerup 
Tlf. 29248844  tlf. 42391501 
Mail.: wistisen@post.tele.dk mail.: Andersen.ungstrup@mail.dk  

 
 
 
 
 
5. september 2021 

 

 

 

Dansk Brøndejerforenings høringssvar til Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 
 

på vegne af foreningens medlemmer på følgende adresser: 
 
Borupvej 6, Borupvej 8, Borupvej 3 og Borupvej 5, 9600 Aars 
 

 
Vindmøller er under mistanke for at generere strøm til jorden og blive vagabonderende 
strømme samt ”strømstøj” til atmosfæren til skade for mennesker og dyr. 
 
Ved søgning på Nettet om vagabonderende strømme ses følgende beskrivelser, herunder 
udtalelse fra en repræsentant for SEGES – landbrugets videnscenter: 
 

 ”Vagabonderende strøm er elektrisk strøm, der følger andre veje end regulære ledninger, 
fx gennem fugtig jord” 

 ”Vagabonderende strøm er udefrakommende strøm, der kan opstå periodevist, fx når 
overskud af produceret strøm ledes fra elnettet i jorden”. 
 

Vi sender langt mere strøm rundt i dag end tidligere fra fx vindmøller, solceller og så videre, og de 
deraf følgende skadevirkninger er helt klart et område, vi som samfund ved for lidt om. 
 
Det fremgår ligeledes af Nettet, at EnergiNet for flere år siden har nedsat en arbejdsgruppe med 
navnet ”Forum for Vagabonderende Strømme”. Der foreligger ikke noget tilgængeligt materiale 
om resultater af arbejdsgruppens nu flerårige arbejde!! 
 
Der foreligger målinger udført af en forsker fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ved en 
svinefarm i Dronninglund, hvor der ved en målerbrønd ved gårdens bygninger blev målt 10 volt, og 
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ved en efterfølgende måling 7 – 9 volt. De målte elspændinger medførte periodiske høje skrig fra 
grisene i stalden. Gården var på det tidspunkt tilsluttet et alment vandværk. 
 
Aalborg Universitet/Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ved lyd og videoovervågning af 
svinebesætningen konstateret en hidtil uset unormal adfærd med periodiske høje skrig og forsøg 
på at flygte fra stien.  
Der foreligger dyrelægeerklæringer, som beskriver grisenes helt igennem unormale og 
dyrevelfærdsmæssigt belastende adfærd, som ikke kan tilskrives nogen kendt sygdom. 
 
Det samme er tilfældet ved en malkekvægbesætning på Sjælland, hvor kommunens forvaltning 
har skrevet, at kommunens miljøafdeling ikke er i tvivl om, at gårdens besætning er påvirket af 
væsentlig forurening i form af strøm fra ukendt kilde.  Gården er tilsluttet et alment vandværk og 
forsynes fra en 1,2 km lang forsyningsledning, der ligger nedgravet i samme side af vejen som et 
stærkstrømskabel. 
 
Her har Københavns Universitet, det Sundhedsfaglige Fakultet ”Universitetshospitalet for store 
husdyr” lavet forsøg med køer, hvor det viste sig gennem flere forsøg, at køerne ikke ville drikke 
vandet fra gården og opførte sig mærkeligt, indtil de fik tilbudt universitetets eget vand. 
Universitetet lavede også blindtest på studerende, der ved at stikke deres hænder i henholdsvis 
vand fra gården og vand fra universitetet kunne udpege vandet fra gården som føltes, citat: 
”anderledes og ligesom summer i fingrene” og ”føles mærkeligt i munden, især på tungen”. 
 
Sjællandske medier har bragt et interview med gårdens naboer, som også har problemer med 
strøm i vandet, og som grundet ansættelse i DTU har mulighed for ved hjælp af måleinstrumenter 
at måle elektriske signaler i vandet fra deres egen hane. Disse elektriske signaler ses ikke i det 
vand, de er begyndt at købe. De drikker ikke deres eget vand fra det samme vandværk, men 
børster tænder i det, hvorefter de mærker en snurren i læberne i cirka 20 minutter efter. 
Forholdet er af Slagelse Kommune anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 
Fra dagspressen vides at omkring 200 landmænd på landsplan med besætninger af svin og køer 
har haft søgt hjælp hos en aktør tilknyttet en landboforening for at få hjælp til deres besætningers 
unormale adfærd, der giver sig udslag i: 
  

 Periodiske høje skrig fra grise som forsøger at flygte fra stien  
 Køer der vægrer sig ved at gå ind i malkerobot  
 Køer der ikke drikker nok vand og i stedet drikker egen urin i løsdriftsstalden  
 Dyr der slikker en anden for at fremkalde urinering for at drikke det  

 
Det til trods for at alle gårdens elinstallationer mv. er gennemgået og udskiftet samt at der er 
foretaget såkaldte udligninger ved sammensvejsninger af bygningskonstruktioner for at løse 
problemerne.  
 
SEGES har givet udtryk for, at der findes op mod 500 landbrug med dyrehold, som har problemer 
med strømstøj. Nogle er allerede gået konkurs. 
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Elektrobiologisk Selskab kan i internationalt forskningstidsskrift dokumentere, at vand ændrer sig, når det 
løber langs jordbåren vagabonderende strøm. 
 
 
På grund af manglende resultater af EnergiNets undersøgelser og hvor der tilsyneladende ikke 
vises interesse eller tages ansvar fra andre offentlige organisationer eller statslige styrelser (DTU 
og Energistyrelsen), er der nu flere private aktører, der med råd fra amerikanske og canadiske 
eksperter søger at fremskaffe den fornødne dokumentation af skadevirkningen af de målte 
spændinger i jorden og den luftbårne strømstøj til brug for anlæggelse af en retssag. 
 
De igangværende undersøgelser retter sig mod:  

 Højspændingsledninger i både luft- og jordledninger – især ved fremføring som jævnstrøm. 
 Vindmøller – her kan private aktører ikke få adgang til at foretage målinger for jording. 
 Solcelleanlæg – hvor produceret strøm fremføres som jævnstrøm.  
 Stærkstrømsledninger liggende tæt på vandledninger – i samme side af vejen. 

 
Det internationalt anerkendte FORCE Technology har ved gården i Dronninglund i 2019 ved tre 
målinger over en periode målt væsentligt forhøjet elektrisk felt ved 30-80 Mhz, medens al strøm 
fra gården var slået fra. Uddybende målinger (igen med hovedafbryderen slukket) viste, at det 
elektriske felt ikke havde ændret sig. 
Dette beviser, at den konstaterede strømstøj er udefra kommende. 
 
Sammen med Energistyrelsen konkluderede FORCE Technologys repræsentant, at den luftbårne 
strømstøj stammer fra de nærliggende vindmøller” (Citat fra Konklusion af 26. marts 2019 v/ FORCE 
Technology) 
Vindmøllerne ligger 1100 meter fra gården. 
 
Problemerne for dyrenes sundhed og velfærd og for beboernes helbred er øget, og ved målinger 
er konstateret, at det er vagabonderende strømme i jorden og strømstøj i atmosfæren, der 
trænger ind i gårdens bygninger. 
 
Det har vist sig som værende et tiltagende problem for både mennesker og dyr og retter sig mod den 
stærkt øgede elektrificering, herunder vindmøller og solceller, hvor overskudsstrøm fra vindmøller og fra 
solceller, der ved omdannelsen af jævnstrøm til vekselstrøm via konverter leder strøm til jorden. 
 
Ung forsker har den 3. maj 2019 fået Spar Nord Fondens forskningspris på 250.000 kr. til bl.a. at 
forske i elektrisk støj, som han allerede har påvist findes fra solcellepaneler. 
 
Dansk Brøndejerforening må kræve, at det store vindmølle- og solcelleprojekt ved Bjørnstrup 
kan fremlægge klar dokumentation for, at disse anlæg ikke genererer vagabonderende strømme 
til jorden og strømstøj i atmosfæren til skade for mennesker og dyr. 
 
Vi kan anbefale Vesthimmerlands Kommunes politikere og forvaltning at gøre sig bekendt med: 
Lovbekendtgørelse nr. 277 af 27/03/2017 – Miljøskadeloven. Se også den tilhørende Vejledning. 
 

135
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Denne lov gør producerende virksomheder ansvarlige for skader, og loven gælder også for 
offentlige og statslige producerende virksomheder. 
 
Det er endvidere relevant at henvise til bogen med titlen: ”En skjult magt” af Peter Skeel Hjorth, 
hvor der i tilhørende ”Tidslinje” beskrives, hvordan det ved tilsyneladende ”skjult lobby” lykkes at 
hindre anvendelse af et måleudstyr udviklet af forskere på Aalborg Universitet til konstatering af 
lavfrekvent støj. Flere kommuner havde vist interesse for målingerne inden opstilling af vindmøller, men 
projektet blev stoppet, hvilket er påvist i bogen med udtalelsen: ”Vindmølleindustrien finder det ikke 
hensigtsmæssigt”. 
 
Det helt centrale er også det forhold, at Bekendtgørelsen om kravværdierne for udledning af støj fra 
vindmøller (lavfrekvent støj og strømstøj i atmosfæren) bygger på vindmølleindustriens teoretiske 
vurderinger og ikke på konkrete målinger. 
 
Det kan i øvrigt oplyses, at igangværende initiativer retter sig mod inddragelse af landspolitikere 
og undersøgelser til fremskaffelse af tilstrækkelig dokumentation til et retsligt fogedforbud, indtil 
der foreligger valid dokumentation for, at vindmøller og solceller ikke skaber vagabonderende 
jordstrømme og strømstøj i atmosfæren.   
 
Kommentar:  
Vi er ikke modstandere af omstilling til grøn energi, men vi ønsker med den viden, vi har erhvervet, at gøre 
opmærksom på, at vindmølleindustrien ikke har styr på den konstaterede skadevirkning – et forhold som 
kommunens politikere må tage alvorligt. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 

Wisti Wistisen  Birgit Mølholm Andersen 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 14:48
Modtaget Dato: 05-09-2021 14:48
Vedrørende: Til Jan Bisgaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 14:49:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jan Bisgaard
Addresse: Borupvej 3
Postnr: 9600
By: Aars

Emne: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hvor står der i vindmølle bekendtgørelsen man skal beskytte mennesker?! Nå kan i heller ikke finde det. Men så håber vi vores
kommunalpolitiker vil beskytte os.

Med 910 sydvest for dette projekt bliver det NEJ til hovedstadens 150 meters vindmøller imellem Blære og Gundersted fra os.

Skal Vesthimmerlands Kommune lægge jord til hvilket som helst vindmølleprojekt? Det er svært at støtte i dette tilfælde, hvor
hovedstadskommunerne vil placere deres grønne løsning i Vesthimmerland. Hvordan kan Co2 reduktionen kunne tælle i to områder.
Det er der ingen der kan svare på. Og skal man blive ved med at sætte møller op både i øst og vest når energinettet ikke kan aftage
mere. vent nu lige til der er en bedre løsning. Den er jo på vej. Hvor er den langsigtede plan fra vores politikere. 

Vi har købt en ejendom der er tinglyst med at der ikke må bygges over 25 meter. Pga. Vesthimmerlands flyve plads. Hvordan kan
man så bare lige med et finger knips lave om i en kommunalplan om så det passer til et projekt af denne størrelse. Og placere mølle
på 150 meter 50 meter uden for den zonen der er lavet!? Vi har købt ejendommen på de betingelser vi har nu og så kommer der
nogen og vil trække sådan et projekt ned over hovedet på os. NEJ TAK

Vi har selv valgt at bo ude på landet for at skabe en tilværelse som familie med åbne vidder, dyreliv, natur, stilheden og landbruget alt
sammen noget vi holder af. Det vi kan og har her i Vesthimmerland. Her i Blære og Gundersted, har vi jo alt det, som tiltrækker
børnefamilier og skaber bosætning. Ildsjæle der kæmper og arbejder for at lave og holde alle disse ting kørende i vores
lokalsamfund. Vi vil have børnefamilier til de mange aktiviteter i foreninger mm. Ikke de sukkerknalder HOFOR lover. 
Flere af jer politikerne sendte dette vider projekt videre for at se på om der skulle skabes lokal opbagning til projektet. Dette har
Horfor ikke formået. HOFOR har ikke engang taget kontakt til de lokale mennesker der bor lige uden for området. 

Vil i have landsbyer i Vesthimmerland?

Hvordan kan der stemmes om noget hvor VVM redegørelsen ikke er lavet færdig og der mangler evidens for der ikke er flagermus i
området der ville tage skade. Det er LYV. Vores have vrimler med flagermus. Og for ikke at nævne den røde glente. det er massere af
beviser på den lever i området. med er slet ikke nævnt i vvm redegørelsen. Men hvorfor tage så meget hensyn til dyr og insekter. som
har stoppet andre projekter. Hvorfor ikke lytte lidt til de mennesker der bliver mest berørt af det. Skulle man ikke passe lidt på sine
borger i Vesthimmerlands som kommunal politikker?
Lavfrekvent Støj. Det er meget bekymrende som en af de nærmest naboer hvad det har af indflydelse på vores børns helbred og
vores eget. Har dette ikke nogen betydning i forhold til flagermus eller fugle der har stoppet mange andre lignende projekter. 137
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Derfor er det meningsløst for os at have udsigt til 150 meter høje vindmøller der vil fjerner vores udsigt til eks. Gundersted kirke 3,7 km
over det ellers smukke landskab. 

Disse nye møller har vi ikke selv valgt da vi købte ejendommen. Havde de stået her havde vi ikke købt den. Og hvem bliver vores nye
naboer. Hvem kommer ind. Chargerne er store for det ikke er resurse stærke familier. Man kan jo selv lege med tanken om at bo
måske 750 meter fra 6 kæmpe vindmøller. Ville i det hvis det var jeres drømmebolig? Vi ville ikke. vi kn se frem til at tabe 10-20% på
vores bolig hvis man spørger lokale mæglere.

NEJ TAK NEJ TAK OG NEJ TAK til dette bliver til noget.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 14:59
Modtaget Dato: 05-09-2021 14:59
Vedrørende: Kvitteringsmail til Jane Kærsgaard Nielsen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup

Kommunen kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup. 
Din Kommentar er modtaget d. 05-09-2021 14:59:00

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 14:59:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jane Kærsgaard Nielsen
Adresse: Borupvej 18
Postnr: 9240

Emne: Lokalplan 1112 vedr vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Indsigelse mod Kæmpevindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære.

Vi kommer til at bo tæt på Kæmpevindmøllerne, og hvad gør det ved vores dejlige område - by - sammenhold - dyreliv? Splittelse.
Vi har altid fået fortalt af Byrådspolitikerne, at vi skal øge bosætningen ude i de små samfund og brande vores by og område, så flere
får lyst til at bosætte sig her. Det er der faktisk også mange der har valgt i de seneste mange år.
Men nu, hvor der så planlægges at opsætte Kæmpevindmøller i området, bliver familier med store, så vel som små børn sat i et stort
dilemma. Skal de flytte fra det, de blev forelsket i, og hvor de har set fremtiden sammen i mange år pludselig blive knust. Eller blive og
få støj, skyggekast samt værdinedsættelse af ejendommen pga. kæmpevindmøllerne. Og hvem ved, hvad der ellers kan følge med af
senfølger for ens helbred. Andre skal købes ud. Et stort område rydes for folk og dyreliv.
Vi nyder synet af dyre- og fuglelivet ved vores lille skov og specielt når den røde glente svæver højt over os, og flagermusens færden
lige uden for vores dør.
I VVM undersøgelserne synes vi, at der mangler redegørelse for de fredede flagermus samt den røde glente og kærhøg.
Vi er slet ikke i tvivl om, at vi i vinterhalvåret vil få skyggekast ind i hele huset og støj hver dag året rundt de næste mange år.
Bare tanken om de gener, gør os bange for fremtiden.
Vi håber virkelig, at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur uden kæmpevindmøller lige uden for vores gård.

På vegne af Borupvej 18
Jane K Nielsen

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 15:42
Modtaget Dato: 05-09-2021 15:42
Vedrørende: Til Dennis Kristensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 15:43:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Dennis Kristensen
Addresse: HøegHagens vej 6
Postnr: 9240 

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Kære byråd i Vesthimmerland

Jeg har tilbage i november sidste år sendt et høringssvar ind, hvor jeg kom med flere begrundelser og bekymringer for og imod det
vindmølleprojekt ude i Bjørnstrup. 
Jeg har stadig den samme holdning at det projekt skal lukkes ned og helt droppes da det ikke kommer til at gøre noget godt for
hverken mig selv eller andre herude.

Derfor kort sagt så siger jeg NEJ til lokalplanstillægget og til at der i det hele taget opsættes flere vindmøller herude også i fremtiden

mvh
Dennis Kristensen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 17:29
Modtaget Dato: 05-09-2021 17:29
Vedrørende: Til Line Hansen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 17:29:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Line Hansen
Addresse: Brusåvej 14

Emne: Nej tak til vindmøller ved Gundersted
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vi har valgt at bosætte os på landet, fordi vi godt kan lide den skønne natur, rolige og flotte omgivelser.
Vi går på kompromis med, at vi må køre til stort set alting, at vi ikke har et væld af indkøbsmuligheder, at skolen ikke ligger lige
omkring hjørnet. 
Vi føler at vores lille samfund langsomt bliver ødelagt og taget fra os. 
På vej ind mod Gundersted kan man nu se et kæmpe område med solcelle anlæg, som ligner et industriområde, i hvad der ellers en
gang var så naturskønt og fredfyldt, og nu skal vi (måske) også have endnu flere vindmøller herude. Kæmpe vindmøller, som vi vil
kunne se alle steder fra, vi vil kunne høre dem og nogle vil blive generet af skyggekast fra dem, ja så føler vi, at vi får invaderet vores
flotte natur og skønne landsby. Vi føler det bliver trukket ned over hovedet på os, uden vi har noget at skulle have sagt. 
Fra vores køkken og stue har vi i dag ”glæde” af 3 vindmøller. Både at se på, men i særdeleshed at høre og få skyggekast fra. Hvis vi
så drejer hovedet en lille smule i den anden retning, vil vi så kunne få 4, 5 eller 6 vindmøller at se, bag kirken. Vindmøller som aldrig vil
kunne stå i skjul bag træer, uanset hvor vi befinder os, fordi de er så store. 
Vi nyder at gå tur herude og gør det mange gange om ugen. Få 100 meter fra vores hjem, kan vi på én gang se 11 vindmøller. Så vi
synes faktisk vi har så rigelig med vindmøller herude. 
Det siges så flot, at man vil lytte til borgerne, men gør man det? For synes i det lyder som om, at borgerne ønsker de vindmøller? 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 17:32
Modtaget Dato: 05-09-2021 17:32
Vedrørende: Til Nils Rehder Warming

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 17:33:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Nils Rehder Warming
Addresse: Brusåvej 14
Postnr: 9240

Emne: Nej tak til kæmpe vindmøller ved Gundersted
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg skriver hermed mit høringssvar ang. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. Jeg har egentlig lavet et sammen med min samlever, men da
I ikke “godtager” to underskrifter på ét høringsvar må jeg så lave et ekstra. Jeg er i mod vindmøllerne og er ked af at få udsigt til alle 6
møller bag Gundersted kirke, som vist i før udsendt materiale.
Jeg bor på Brusåvej 14 og får “glæde” af dem alle seks.
Jeg er træt af, at vores meninger herude ikke tæller. Jeg er træt af, at det skal være nødvendigt at kæmpe den her lange kamp, og jeg
er træt af hvordan det føles at være den lille mand/kvinde i magt pyramiden. Man føler en stor fed tommeltot blive presset ned over én
som var man et ligegyldig insekt der skal kvases, fordi det hele skal være så grønt og handler om penge.
Jeg synes det er skræmmende hvordan udviklingen ér, at man ikke kan tage et “Nej Tak” for det det ér. Vi er mange der helt fra start
af skrev under på en bekymringsbrev og sagde “Nej Tak”.
Vi har deltaget i div. infomøder om projektet, skrevet høringssvar tidligere hvor vi OGSÅ sagde “nej tak” og nu skal vi igennem det
igen. Jeg synes ærlig talt, at de kære politikere skulle høre på deres medborgere og respektere vores holdninger. Jeg kunne skrive
en masse mere, om hvad jeg mener om det her, men det vil jeg ikke. Der er nok mange andre høringssvar I skal igennem.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 18:05
Modtaget Dato: 05-09-2021 18:05
Vedrørende: Kvitteringsmail til Birthe Odgaard for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup

Kommunen kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup. 
Din Kommentar er modtaget d. 05-09-2021 18:06:00

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 18:06:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Birthe Odgaard
Adresse: Hvorvarpvej 34
Postnr: 9600

Emne: Opsætning af vindmøller i Bjørnstrup.
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vi er betænkelige, for hvis der bliver opsat vindmøller ved Bjørnstrup, så vil vi få mange flere overflyvninger fra flyvepladsen. Som det
er i dag, har vi allerede rigeligt med fly i luften over vores ejendom. Det er ikke kun folk fra Vesthimmerlands Kommune, der øver fra
flyvepladsen. Folk kommer fra hele Danmark. Dette vil få stor betydning for vores dyr, der bliver oprevne og bange, hver gang der er et
fly over vores ejendom. Alt det CO2, der bliver udledt må også have betydning for hele miljøet i kommunen. Derfor stemmer jeg klart
nej tak til vindmøller ved Bjørnstrup, og nej tak til en udvidelse af flyvepladsen.

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 18:36
Modtaget Dato: 05-09-2021 18:36
Vedrørende: Til Anne Catrine Boelt Larsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 18:36:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Anne Catrine Boelt Larsen
Addresse: Skovvænget 42
Postnr: 9240

Emne: Nej tak til vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Nej tak til vindmøller i Bjørnstrup - ingen lokal opbakning. 

Til byrådet i Vesthimmerlands kommune

Jeg er mildest talt bekymret for vindmølleprojektet i Bjørnstrup, ved Gundersted og Blære. Mine bekymringer handler om hvor slemt
bliver støjgenerne? Hvor ofte skal vi døje med lys kast? Hvad gør det ved værdien af vores hus? 

Det bekymrer mig især at der næsten kun bliver snakket profit når vi snakker om vindmøller. Hvad kan vi få når vi bor så og så lang fra
møllerne, hvad kan foreningerne få osv. For mig at se er det fuldstændigt lige meget hvad jeg kan få, fordi jeg ønsker ikke vindmøller,
og slet ikke kæmpe vindmøller uden for mit stuevindue. 

Jeg forstår godt det er hårdt arbejde at være landmand, og selve erhvervet har jeg meget stor respekt for. Men jeg har ikke særlig
meget tilovers for muligheden for at tjene rigtig mange penge, på bekostning af rigtig mange mennesker og lokalområdet. Under den
påstand at det er for at hjælpe den grønne omstilling og det før nævnte lokalområdet. Hvis dette ikke er tilfældet, forstår jeg ikke at
ingen kan eller vil fortælle mig hvad lodsejerne præcis kommer til at tjene på møllerne i Bjørnstrup. 

Den største af alle bekymringerne handler om vores børn. Hvad får det af konsekvenser for deres liv, barndom. Får de problemer som
følge af støj og lys fra møllerne. Derudover er det planen de begge skal gå i Blære lige fra vuggestue, i børnehave og videre i skole.
Skal Gundersted nu være byen på den anden side af vindmøllerne? Vi er indstillet på at vi bor på landet, men hvor langt skal vi køre
for at der bor legekammerater. Vi bor i forvejen i udkanten af kommunen, og for mig vil vi blive dem bag muren af kæmpe store
vindmøller. 

Der bor en masse gode mennesker i vores skønne område, Gundersted, Blære, Bjørnstrup, som bruger rigtig mange frivillige timer i
området. Skole, købmandsgård, legepladser, udeområder, idrætsuger, osv osv. Rigtig mange tiltag for at gøre vores skønne område
attraktivt, både at blive boende i, men også at flytte til. Jeg tror simpelthen ikke at kæmpe vindmøller er gavnligt i den ligning. Jeg tror
kun de vil gavne lodsejerne økonomisk. 

Vi er i området meget presset over de mulige kæmpe vindmøller og håber og beder jer tænke meget grundigt over om kæmpe
vindmøller i Bjørnstrup er vejen frem for vores smukke område. 

Der er faktisk folk der gerne vil bo på landet. 144
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Med Venlig hilsen 
AnneCatrine Boelt Larsen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 19:45
Modtaget Dato: 05-09-2021 19:45
Vedrørende: Til Ole larsen
Vedhæftninger: 2021118 - høringssvar.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 19:44:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Ole larsen
Addresse: Doverhøjvej 12, Gundersted
Postnr: 9240

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
vedhæftet

Vedhæftede filer:
2021118 - høringssvar.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021118 - høringssvar.docx
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Gundersted 5/9  2021 

 

Til byrådet i Vesthimmerlands Kommune. 

 

Når man vælger at bosætte sig i et område som vores, er det ikke fordi man ønsker at få 
udsigt til et stort, skæmmende ”industrianlæg”. Vi ved fra andre områder, at beboerne i et 
større område end det dækkede oplever værditab på deres ejendomme, når der opføres 
vindmøller i nærheden. 

Jeg bor selv nabo til 3 vindmøller, og det er på visse dage et helvede af støj, som jeg ikke 
vil ønske for andre. Jeg er temmelig sikker på, at så stort et anlæg vil bremse tilflytning til 
området. At opføre kæmpemøller er derfor en forringelse af borgernes livskvalitet. 

Når man har sin daglige gang i Gundersted - Bjørnstrupområdet, observerer man i en del 
af vinterhalvåret store gåseflokke og flokke af sangsvaner, der flyver frem og tilbage. I 
sommerhalvåret ses ofte rød glente, som jager over markerne i området. Det harmonerer 
ikke med møller, der når op i de højder, hvor fuglene færdes. På bl.a. Borgermødet i Blære 
blev dette fremført af flere lokale borgere, som må formodes at kende deres nærområde. 
Da det overhovedet ikke er omtalt i ”miljørapporten”, kan man godt frygte, at vi skal opleve 
det samme som med Thorupsletten og Nørkær Enge. 

 

Jeg håber, at byrådet, i lighed med byrådet i Mariager Fjord Kommune, har modet til at 
tage mere hensyn til de berørte borgere end til økonomiske interesser og derfor sige NEJ 
til projektet. Det er trods alt for borgernes skyld, i er valgt. 

 

Med venlig hilsen 

Ole Larsen 
Doverhøjvej 12 
Gundersted

147



Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 20:00
Modtaget Dato: 05-09-2021 20:00
Vedrørende: Til Anders Mejia Christensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 20:01:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Anders Mejia Christensen
Addresse: Skovvænget 24 Gundersted
Postnr: 9240

Emne: Vindmølle Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hej

Jeg flyttede her til Vesthimmerland i 2007, da jeg købte huset her i Gundersted
jeg faldt selvfølgelig for huset, men også for lokalområdet, stilheden, skønne natur
og ikke mindst dyrelivet. Jeg syntes at det er utrolig synd og ærligt hvis vi skal
til at have kæmpe vindmøller i Bjørnstrup, da det vil ødelægge både roen, naturen
og dyrelivet. Vi skal passe på den skønne lokalområde vi har. Hvad med hus priserne 
de vil nok også falde, da der nok ikke er mange der vil bo så tæt på kæmpe vindmøller 
da der er chance for skyggekast og støj fra dem, plus der er chance for at de små
lokalområder ville blive øde og falde hen. 
Man ser også tit at vindmøller holder stille selvom det blæser meget. Kæmpe vindmøller 
på 150m høre ikke til på land, men ude på havet hvor de ikke genere nogle former for liv.

Hilsen Anders Mejia Christensen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 20:02
Modtaget Dato: 05-09-2021 20:02
Vedrørende: Til Ulrik Mark Jensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 20:02:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Ulrik Mark Jensen
Addresse: Gunderstedvej 29, Gundersted
Postnr: 9240 

Emne: Nej til lokalplansændring vedr. Vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 

Kære byråd i Vesthimmerlands kommune. 

Hermed ønsker jeg at udtrykke mine MEGET store modstand og bekymringer imod ændringen af lokalplanen, der skal gøre
Vindmølleprojektet i Bjørnstrup muligt. Herunder vil jeg komme med nogle af de begrundelser til at jeg stadig siger NEJ TAK til
lokalplansændring og Vindmølleprojekt Bjørnstrup.

Jeg bor Gunderstedvej 29, 9240 Nibe, med kun godt 1 km i luftlinje til den nærmeste af de påtænkte kæmpe havvindmøller.
Jeg er født og opvokset her og har tilbage i 2008 erhvervet denne min fødegård. Min bekymringer vedrørende dette projekt er mange
- rigtig mange!

Jeg er efter denne lange proces, hvor der i snart 1,5 år har være modstand mod projektet, bestemt ikke mere overbevist om at det
projekt på nogen måde kommer til at være til gavn for vores lokalområde herude. Jeg oplever ej heller at naboer og venner i mit
lokalområde herude synes det er nogen god ide – tvært imod! Faktisk har den meget forvirrende afstemning tilbage i februar, hvor der
pludselig kommer flere forskellige projektmodeller i spil, gjort at mange er blevet mere frustrerede og utilfredse med projektet. Særligt
fordi det er meget forvirrende og reelt også noget uklart formuleret, hvordan tingene hænger sammen og til hvilket af projektforslagene
man har skulle søge om værditabsordning til. 
Jeg kan personlig sagtens forstå det, for hverken administrationen hos Vesthimmerlands Kommune, HOFOR, eller energistyrelsen
har kunnet give fyldestgørende svar på henvendelser om dette. Det er kort sagt ikke godt nok!

Jeg ligger mærke til at Vesthimmerlands Kommune i den oprindelige kommuneplan fra 2017 har fået et eksternt firma til at lave et
stort stykke arbejde, hvor det belyses netop hvor og hvor mange Vindmøller det her område i Bjørnstrup vil kunne bære. I den ligges
der specielt vægt på at det skal være en øst – vestgående projekt. Det er måske netop valgt ud fra at der her er taget hensyn til at
projektet ligger lige midt mellem 2 udpegede naturområder af særlig vigtig betydning. Derfor bliver jeg bekymret for om et sådant nyt
Nord – Sydgående projekt vil kom til at mere belastende og måske direkte være i konflikt med de 2 naturområder af særlig vigtig
betydning. 
Endvidere har Vesthimmerlands Kommune senere har lavet et lokalplanstillæg på for at skabe plads til et solcelleområde. I netop
dette tillæg beskrives det at området kun kan klare det nu allerede igangsatte solcelleområde, med begrundelse i de kumulative
effekter for nuværende eksisterende vindmøller. 
Man har altså allerede udtaget dele af den oprindelige plan til energiindvending, hvilket også har givet befolkningen herude en
bestyrket tanke om at der ikke kunne udvides med Kæmpe Havvindmøller i området. I den nye Miljøkonsekventrapport ser jeg ikke
den kumulative effekt beskrevet eller visualiseret.149
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Jeg personligt ser det også mere naturligt at man tænker på at udvide de nu allerede igangsatte solcelle område over i det område,
hvor man pt. laver råstofudvinding af sand og grus. Dette vil kun laves både med hensyntagen lokalbefolkningen samt sikre lokale
arbejdspladser til at varetage vedligeholdelse og den daglig drift af en stor solcellepark. Hertil vil det kunne gøres til fordel for
biodiversiteten og dyrelivet.

Med disse ting i mente og når jeg ser på processen, finder jeg det meget mærkværdigt at administrationen i Vesthimmerlands
Kommune tør satse på rådgivning fra virksomheden, som allerede har fået underkendt andre vindmølleprojekter i Vesthimmerlands
Kommune.
Her vil jeg specifikt henvise til de af Planklagenævnet underkendte Miljøkonsekventrapporter på projektet i Nørkær Enge, som er
sendt til tælling, samt projektet på Thorup-Sletten, der er erklæret direkte ulovligt af planklagenævnet. 
Hertil kommer at jeg har fundet adskillige mangler i den Miljøkonsekventrapport, der er udarbejdet. Det være sig både når det
kommer til visualiseringer, manglende undersøgelser af fuglelivet og specielt truede fuglearter – til trods for at det blandt andet var
nævnt mange steder i indsigelserne i den tidligere hørringsperiode tilbage i november 2020. 
Specielt i forhold til flagermus synes jeg det er MEGET bekymrende at man, i et område der er ”rigt på flagermus”
(Miljøkonsekventrapporten side 103, hvor det beskrives at være 9 ud af 17 danske arter, hvoraf 1 beskrives som truet og sårbar og 1
betragtes som truet i det planlagte projektområde) prøver på at komme med ændringsforslag i Miljøkonsekventrapporten til området
økologiske indretning når det kommer til flagermusenes yngle og fødeområder. 
Dette velvidende at flagermus er omfattet af habitatdirektivet og er totalfredede. Samt at man handler under strafansvar såfremt man
ændrer eller fjerner disse områder!
Grundvandssænkningen er betegnet nærmest som ubetydelige til trods for at Natura 2000 område 200 Navnsø ligger i umiddelbar
nærhed. Vil man som politikker i Vesthimmerlands Kommune tage ansvaret for om, der her skulle ske store miljømæssige
bivirkninger i negativ retning for det store økosystem, der er derude.
Yderligere finder jeg meget underligt at der direkte omtales i rapporten at der vil komme et tillæg til undersøgelserne af flagermus. Det
er da bestemt ikke i orden af udsende en rapport til offentlig høring, uden at den fuldt udarbejdet! Er det hvad man i Vesthimmerlands
kommune ser som at sikre borgernes rettigheder, når man ikke har mulighed for at komme med indsigelser mod de påstande efter
endt høringsfase!
Jeg kunne blive ved med mange konkrete mangler, men det kræver reelt en helt ny rapport, hvilket derfor også bestyrker min tanke
om at ikke alt er belyst tilstrækkeligt i denne proces og derfor underkendes i Planklagenævnet, hvis det kommer dertil.
Yderligere har jeg ikke oplevet at HOFOR har ydet en større ekstra indsats for at skabe lokal opbakning til projektet ud over den fond
som alle foreningerne i lokalområdet har afvist som værende særlig lukrativ på nogen måder overhovedet. De har på intet tidspunkt
kommet med eller belyst forslag der kan være med til at styrke lokalsamfundene – end ikke grønne forslag!
De har på intet tidspunkt været ude i den lokale presse og gjort opmærksom på borgermødet der blev afholdt den 24/6, som måske
kunne have trukket flere af huse til en information om projektet. Man holder sig hele tiden fra HOFORs side kun til at gøre det som er
lovbestemt, men ikke nogen ekstra indsats. Det samme gælder når det handler om at nedtage eksisterende møller. Her har man helt
fra projektets start, fra i Vesthimmerlands Kommunes side af, gjort det klart at man ønsker flere gamle og nedslidte møller taget ned.
Det er blot ikke fakta, da man i projekt blot vil nedtage det samme antal møller. 
Det betyder at der stadig vil stå møller tilbage i området i op til en 10 årig periode på begge sider af det nye område og derved lever
man ej heller op til den vision man i Vesthimmerlands kommune har om at nye vindmølleprojektområder skal forenkle det visuelle
billede af møller. 
Hertil kommer at ledningsnettet i Danmark generelt ikke er udbygget tilstrækkeligt endnu, jf. N1, til at kunne transportere strømmen
rundt. De har netop sagt at der vil gå op mod 10 år før end det er klar. 
Hvorfor så belaste det samlede CO2 regnskab med produktionen af nye Vindmøller, men man stadig kan udnytte de nuværende
vindmøller i den selv samme periode mere optimalt?

Der er ej heller i Miljøkonsekventrapporten lavet visualiseringer af den kumulative effekt set i forhold til det nærtliggende
solcelleområde. Dette til trods for at Urland faktisk netop lovede det på det virtuelle borgermøde tilbage i november 2020.
Hertil har de forskellige alternative forslag til antallet af kæmpe havvindmøller i projektet kun gjort alle meget mere fortvivlede og øget
modstanden mod projektet generelt!

Yderligere er det for mig meget bekymrende at der i Miljøkonsekventrapporten ikke et eneste sted er beskrevet hvordan jeg eller
øvrige medmennesker i projektområdets nærmiljø er beskyttet mod alle helbredsmæssige gener, der måtte fremkomme fra sådanne
kæmpe havvindmøller på land! Jeg ser gerne om politikkerer eller administrationen i Vesthimmerlands Kommune kommer konkrete
henvisninger i Vindmøllebekendtgørelsen eller Miljøkonsekventrapporten for projekt, hvor det står beskrevet at jeg som menneske og
nabo til sådanne kæmpe Havvindmøller er sikrede rent helbredsmæssigt!
Ligeledes ønsker jeg at modtage en garanti fra Vesthimmerlands Kommunes side om at jeg vil blive kompenseret økonomisk såfremt
at jeg måtte få helbredsmæssige lidelser, der blot i en mindre grad kan skyldes at være nabo til sådanne kæmpe havvindmøller.
Jeg vil i den forbindelse også henvise til Sundhedsstyrelsens sagsnr. 1-2410-548/1, hvori der er beskrevet at den natlige lavfrekvente
støj øger udskrivelser af recepter på antidepressiva og sovemedicin. Der noteres også at der bør laves flere undersøgelser. Altså er
der en øget risiko for helbredet i negativ retning, når man er nabo til vindmøller. Vil Vesthimmerlands Kommune udsætte sine borgere
for dette?

Jeg er også bekymret for om Vesthimmerlands Kommune har helt styr på en eventuel dobbeltkontering af CO2 regnskabet i dette
projekt. Jeg kan på intet tidspunkt i Miljøkonsekventrapporten se at Vesthimmerlands Kommune har sikret sig det den fulde 100%
CO2 reduktion i dette projekt. Jeg vil gerne have en forsikring for at Vesthimmerlands Kommune har sikret sig dette inden projektet
sætte i værk, ellers finder jeg det direkte moralsk forkasteligt, hvis Vesthimmerlands kommune på nogen måder tillader dette.
Så handler projektet jo slet ikke om en reel CO2 reduktion og bekymring for miljøet, men blot ren økonomi fra HOFORs side!
Læse evt. mere om dobbeltkontering af CO2 regnskab her: https://sparenergi.dk/sites/forbruger.dk/files/contents/publication/notat-
om-dobbeltkontering-i-energi-og-co2-regnskabet/notat-om-dobbeltkontering-energiogco2regnskabet.pdf. 

Yderligere gælder alle mine bekymringer fra det tidligere indsendte høringssvar tilbage i november 2020 stadig. 150



Jeg er overbevist om, at min ejendoms værdi vil blive forringet markant, hvilket også vil gælde de øvrige ejendomme i området. Flere
af min naboer og venner i Gundersted taler om at de enten ønsker at sælge eller udleje deres ejendomme, hvis ikke salg er muligt,
skulle projektet blive gennemført. 
Yderligere vil den grundlæggende basis for en videre drift af de lokale foreninger, der er her forsvinde og dermed vil de naturlige
samlingspunkter forsvinde, når husene er ubeboede eller beboet af familier på farten, der ikke har lyst til at arrangere sig i
lokalområdet. Det nære og trygge naboskab vil derfor uden tvivl forsvinde. 

Overordnet set vil der inden for 2km af projektområdet blive fjernet mellem 20-25% af husstandene – Det er absolut ikke udvikling af
landsbyområdet – det er afvikling!

Jeg har lige siden jeg flyttede tilbage til Gundersted været utrolig aktiv i Borgerforeningen, Købmandsgården, Multihuset, ja selv
pensionistforeningen har jeg hjulpet og seneste er jeg kommet i Menighedsrådet. Jeg har ofte skrevet små historier om vores lille
dejlige landsby til diverse aviser samt TV2Nord. Alt sammen for at gøre omverden opmærksom på det unikke landsbysamfund vi har
herude i Gundersted. Et sammenhold der også gør at børn- og oldebørn af både tidligere og nuværende borgere herude stadig
kommer retur og spiller fodbold for den lokale klub - endda så godt at man til tider har det førende hold i hele kommunen - fra lille
Gundersted.
Vi evner at samle folk til store og små arrangementer - Skt Hans er her altid sikkert; selv Coronaen til trods. 
Inden for de sidste 6-7 år har byen oplevet en meget positiv tilgang af børnefamilier - enten etablerede eller nogen der arbejder godt
på sagen. Generationsskiftet er faktisk i fuld gang. Hertil er det lykkedes at integrer de nydanske familier som også har fundet
Gundersted et rart og trykt sted at være. Vi er generel ret rumlige herude og vi bryster os af det med vores Købmandsgård, hvor
mange skæve eksistenser omfavnes og inkluderes i byens daglige liv - et projekt i samarbejde med kommunen og som man også
har høstet stor ros og anerkendelse for - helt ind på Christiansborg. 

Vi borgere i Gundersted – og Blære – kæmper dagligt for at tiltrække og bosætningen af ressourcestærke familier i vores
lokalområde. Vi er meget engageret herude og prøver også at styrke hele vores område i Ådalsbyerne imellem. Det bevidner de
sidste nu næsten 1,5 års kamp mod dette projekt og dermed også lokalplanstillæg også om. Det lokale engagement bør man som
Kommune værdsætte og i stedet styrke – også for kommunens skyld

Jeg skal derfor inderligt henstille til at det nuværende byråd i Vesthimmerlands kommune stemmer nej til at ændre lokalplanen og helt
skrinlægge alle alternativer af vindmølleprojekt Bjørnstrup!
Kort sagt: Nej tak til flere kæmpe havvindmøller på land og slet ikke mellem Gundersted og Blære!

Med venlig hilsen 
Ulrik Mark Jensen 
Gundersted
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 20:09
Modtaget Dato: 05-09-2021 20:09
Vedrørende: Til Gundersted Købmandsgård f.m.b.a

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 20:09:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Gundersted Købmandsgård f.m.b.a
Addresse: Gunderstedvej 43, Gundersted
Postnr: 9240 

Emne: Vindmølleprojekt Bjørnstrup og tilhørende lokalplanstillæg
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Til Vesthimmerlands kommune

Indsigelse mod både 4-5 og 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Blære og Gundersted 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård ønsker hermed at udtrykke vores store bekymring og modstand mod at der opsættes enten
4-5 eller 6 kæmpe vindmøller mellem Blære og Gundersted.

Vi mener klart at dette vil medvirke til en forringelse af vores lokalområde med frygt for boligflugt til følge. 

Heraf medført mindre kundegrundlag for vores lille butik i Gundersted, der til dagligt huser aktivering og indflydelses rigt arbejde for
ca. 15 person på kanten af arbejdesmarkedet grundet enten fysiske og psykiske udfordringer. 

Et projekt som i år kan fejre 20 års jubilæum og som Vesthimmerlands kommune selv er en stor del af og gennem årene har høstet -
og stadig gør - megen ros for både på regional og national plan. 

Vi frygter at det i længden får negative konsekvenser for vores basisgrundlag og omsætning og dermed også muligheden for en
fortsættelse af det gode sociale projekt, i Gundersted Købmandsgård.

Vi håber derfor inderligt at dette vil blive taget med i politikkernes overvejelser og stoppe projektet og i stedet bibeholde basisen for
vores gode projekt og lokalsamfund i Gundersted.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård f. M. B. A
Kjeld Østergaard, Birger Thomsen, Søren Andersen, Ulrik Mark Jensen og Charlotte Jensen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 20:31
Modtaget Dato: 05-09-2021 20:31
Vedrørende: Til Katrine Cæsar Kragh
Vedhæftninger: 2021122 - Høringssvar.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 20:30:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Katrine Cæsar Kragh
Addresse: Gundersyedvej 27
Postnr: 9240

Emne: Hørringssvar
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vindmøllerne ved Bjørnstrup

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet ved Bjørnstrup:
For 2,5 år siden søgte vi efter et nyt hjem, som vi gerne ville bosætte os i, sammen med vores lille søn. Dette hjem og dets
lokalområde skulle danne ramme for vores families liv i de næste mange år. Vi boede i forvejen i Vesthimmerlands kommune, hvilket
vi var og er glade for, så vi ønskede derfor at blive i området, hvor der især er masser af flotte naturområder og mange små gode
landsbymiljøer. Efter lang tids søgen, fandt vi det skønne landsted på, Gunderstedvej 27. Her er vi tæt på naturen, de himmerlandske
heder, bor på landet, men samtidig er vi tæt på en lille landsby som er kendt for sit gode lokalsamfund og foreningsliv.
Vi frygter nu at med forslaget om de 4/6 nye kæmpe vindmøller, vil tynde ud i det lokalsamfund vi forelskede os i og at de vil
ødelægge den ro og natur vi elsker ved området. Vi går på jagt og vi ved fra andre områder hvor der er blevet sat kæmpe vindmøller
op, at det har påvirket det vilde dyreliv negativt.
Vi har i forvejen 3 vindmøller i baghaven, som generer med skyggekast ind i vores stue om aften. Vi blev informeret ved købet, at de
ville blive taget ned inden for 10 år, og vurderede at med de mange år vi har i hensigt at bo her, godt kunne leve med den støj de giver
i en kort periode. Men med udsigt til 30 nye år med støj og skyggekast, er vi blevet i tvivl om vi har placeres os det rigtige sted, til at
skabe et barndomshjem for vores børn og som vi skal blive gamle i. 
Vi har mange flere bekymringer end beskrevet ovenfor og vi håber derfor inderligt at Vesthimmerlands kommunens byråd frafalder
tankerne om at etablere flere nye vindmøller, og i stedet lader lokalsamfundet og det gode foreningsliv vokse.

Med venlig hilsen 
Katrine og Jakob Cæsar Kragh
Gunderstedvej 27, 9240 Nibe

Vedhæftede filer:
2021122 - Høringssvar.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021122 - Høringssvar.docx
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Til  
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk 
        
    Gundersted dem 5. september 2021 

 Vindmøllerne ved Bjørnstrup 

  

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet ved Bjørnstrup: 

For 2,5 år siden søgte vi efter et nyt hjem, som vi gerne ville bosætte os i, sammen med vores lille søn. 
Dette hjem og dets lokalområde skulle danne ramme for vores families liv i de næste mange år. Vi boede i 
forvejen i Vesthimmerlands kommune, hvilket vi var og er glade for, så vi ønskede derfor at blive i området, 
hvor der især er masser af flotte naturområder og mange små gode landsbymiljøer. Efter lang tids søgen, 
fandt vi det skønne landsted på, Gunderstedvej 27. Her er vi tæt på naturen, de himmerlandske heder, bor 
på landet, men samtidig er vi tæt på en lille landsby som er kendt for sit gode lokalsamfund og foreningsliv. 

Vi frygter nu at med forslaget om de 4/6 nye kæmpe vindmøller, vil tynde ud i det lokalsamfund vi 
forelskede os i og at de vil ødelægge den ro og natur vi elsker ved området. Vi går på jagt og vi ved fra 
andre områder hvor der er blevet sat kæmpe vindmøller op, at det har påvirket det vilde dyreliv negativt. 

Vi har i forvejen 3 vindmøller i baghaven, som generer med skyggekast ind i vores stue om aften. Vi blev 
informeret ved købet, at de ville blive taget ned inden for 10 år, og vurderede at med de mange år vi har i 
hensigt at bo her, godt kunne leve med den støj de giver i en kort periode. Men med udsigt til 30 nye år 
med støj og skyggekast, er vi blevet i tvivl om vi har placeres os det rigtige sted, til at skabe et 
barndomshjem for vores børn og som vi skal blive gamle i.  

Vi har mange flere bekymringer end beskrevet ovenfor og vi håber derfor inderligt at Vesthimmerlands 
kommunens byråd frafalder tankerne om at etablere flere nye vindmøller, og i stedet lader lokalsamfundet 
og det gode foreningsliv vokse. 

 

Med venlig hilsen  

Katrine og Jakob Cæsar Kragh 

Gunderstedvej 27, 9240 Nibe 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 21:38
Modtaget Dato: 05-09-2021 21:38
Vedrørende: Til Allan Jensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 21:39:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Allan Jensen 
Addresse: Evaholmvej 9 
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller i bjørnstrup 
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hej jeg er modstander af vindmøller i bjørnstrup.

vi vil være ked af og se de store vindmøller komme op i naturen ved bjørnstrup/ gundersted da Min familie og jeg tit går ture i det
område. Vi nyder stilheden og roen ved og gå der ude. Jeg/vi har som ikke noget imod vindmøller hvis de stod et samlet sted og
kørte når der var vind. Det tit jeg desværre ser vindmøller stå stille selv om der er vind. Men så er strømmen billigere i udlandet og det
kan jo ikke være rigtig. Hvad med miljø hvad sker der med de Møller når de skal pilles ned. Hvad med de folk i blære og gundersted
der bliver berørt af dem på negativ vis. Vi vil blive Kede af her i huset hvis ikke vi ville kunne gå i den dejlige og fredlige natur med det
rige fugle og dyreliv som vi kan i dag. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 21:43
Modtaget Dato: 05-09-2021 21:43
Vedrørende: Til Inger Frey

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 21:44:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Inger Frey

Emne: Kæmpevindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Kære alle,

Jeg kan forstå, det er nødvendigt at indsende sin indsigelse igen, selvom man har gjort det allerede til tidsfristen i efteråret 2020. Det
gjorde jeg også dengang.

Med henvisning til min ovenstående indsigelse ønsker jeg hermed at gøre denne gældende i sagen igen.
Jeg vil ligeledes hermed gøre alle indsigelserne fra efteråret gældende igen. 

Desuden:
Jeg forstår, at VVM-redegørelsen bygger på et alt for uoplyst og mangelfuldt grundlag. (En blot lille ting jeg selv oplever: jeg har fx
flagermus hos mig. Hvor godt er det undersøgt, hvordan de påvirkes af møllerne?)

Møllerne placeres op ad Natura2000-beskyttet område, ganske tæt på de fredede himmerlandske heder, og ditto Halkær Ådal. Og
møllerne vil med garanti tårne sig op, så man ustandseligt vil bliver konfronteret med synet og muligvis lyden af dem, og muligvis
skyggerne fra dem, når man færdes i disse beskyttede områder. Det er ikke ønskeligt.
Ej heller er det ønskeligt, at møllerne placeres nærmest midt i kommunen, så de ses fra alle steder. 
Oven i købet bliver der monteret lys på toppen af dem, så den smukke nattehimmel nu også skal forstyrres af af yderligere røde
lamper - Vores kommune kommer til at ligne “Red Light District” lige om lidt - en lidt attraktiv tanke...
De røde lamper skyldes jo hensynet til Aars Flyveplads tæt ved møllerne, så det vil da i den grad også chikanere vores, for især
erhvervslivets, så vigtig flyveplads. Der er vel også svævefly og faldskærmsudspringere, hvis hobby vil blive stærkt påvirket i negativ
retning af møllerne. Så vidt jeg forstår er netop Aars Flyveplads en ikke ubetydelig flyveplads på sidstnævnte 2 interessegrupper.
Således er det ikke kun borgere, som gerne vil bo på landet, og flyvepladsen der chikaneres af møllerne. Indirekte er det også
erhvervslivet, som er så vigtigt for vores kommune.

Endnu en stor bekymring er støj. Der måles udelukkende støj ved 6-8 m/sek. Fra så store møller må forventes en del støj, som også
rækker langt væk - OGSÅ når der er mindre end eller mere end de 6-8 m/sek. Det kan kun undre, hvordan vindmølleindustrien er
kommet igennem med at få vedtaget lovgivning, der ikke kræver andre målinger. Jeg sætter min lid til, at vores politikere i
Vesthimmerland er klogere end lovgivningen og at de forstår, at rigtig mange mennesker vil blive ramt af de betydelige støjgener. 

Vi ved også allerede nu, at elnettet, som skal transportere den strøm møllerne er beregnet til at producere, ikke har kapacitet nok. Det
bliver os forbrugere i Vesthimmerland, der kommer til at betale for det - ikke HOFOR, som er den egentlige årsag til udvidelsen. Det
går jo heller ikke, at vores kommune accepterer en forretningsmodel, det pålægger sine egne borgere den regning!156
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Vindmølleprojektet i Malle blev forkastet pga. at den fornødne lokale opbakning ikke var tilstede. Det må siges, at det samme gør sig
gældende med Bjørnstrup, hvorfor jeg forventer, at sagen totalt skrinlægges.

Desuden synes at være mangelfuld lovgivning omkring opsætning og drift af møllerne. Thorupslettens Møller er et glimrende og meget
friskt eksempel på dette. Vi hørte om det på borgermøde i Blære i august.

Det har bekymret mig meget, at når jeg som borger har stillet spørgsmål til mølleprojektet i Bjørnstrup, er det en projektleder fra
HOFOR, der har besvaret dem. Det er bestemt ikke uvildig rådgivning, og jeg føler mig direkte vildledt i spørgsmål omkring
visualisering. Det billede, jeg fik tilsendt er ikke, hvad projektlederen mente, og efter borgermødet i Blære i august kunne jeg også
frygte, at det er manipuleret.
Desuden stillede jeg spørgsmål, som blev indsendt umiddelbart efter det virtuelle borgermøde i efteråret, som ikke blev ikke besvaret.
Det er ikke i orden, at processen ikke er fulgt.

På et tidspunkt er det kommet frem, at lokalplanen for området til de nye kæmpevindmøller pludselig havde sneget sig langt større,
end oprindeligt fremlagt. Altså er der begrundet frygt for, at der pludselig står mange flere vindmøller i Bjørnstrup-projektet, end
oprindeligt tiltænkt. Dette er en stor bekymring for mig.

Kæmpevindmøller hører ganske enkelt ikke til på landjorden.

Jeg ønsker og håber af hele mit hjerte, at projektet med kæmpevindmøller i Bjørnstrup bliver taget af bordet igen. For vores dejlige
Vesthimmerlands skyld. Vi har så mange skønne natursteder - de skal de ikke smudses til af udsigten til endnu flere vindmøller! Vi må
værne om udsynet! I forvejen må vores kommunes bidrag til vindmølle energi være ret stort - ihvertfald fald synes jeg, vi har (for)
mange vindmøller.

Mvh Inger
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 21:47
Modtaget Dato: 05-09-2021 21:47
Vedrørende: Til Kristine Sørensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 21:47:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Kristine Sørensen
Addresse: Evaholmvej 9
Postnr: 9600 

Emne: Vindmøller i bjørnstrup 
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hej jeg er forsat meget modstander af vindmøller i bjørnstrup området. Håber ikke i vil ødelægge denne skønne natur med disse store
vindmøller Mvh Kristine 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 22:07
Modtaget Dato: 05-09-2021 22:07
Vedrørende: Kvitteringsmail til Margrethe Carstensen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup

Kommunen kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup. 
Din Kommentar er modtaget d. 05-09-2021 22:07:00

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 22:07:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Margrethe Carstensen
Adresse: Søttrupvej 39
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup, lokalplan 112
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vesthimmerlands kommune vil gerne være en grøn kommune. Samtidig med at man vil opføre vindmøller, giver man i dec. 2019 NFK
( Nordjyllands Faldskærms Klub) tilladelse til at de kan øge deres flyaktiviteter. Disse fritidsaktiviteter medfører større udledning af
CO2, mere blyforurening samt forhøjet støjplage for bl.a. beboerne i Søttrup.
Vindmøllerne i Bjørnstrup vil påvirke fritidsflyenes flyveretning, således vi i det i forvejen plagede område, vil opleve endnu mere
vedvarende flystøj.
I stedet for at rejse vindmøller ved Bjørnstrup og øge aktiviteterne i forbindelse med fritidsflyvning, så lyt til borgernes ønsker. 

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 22:12
Modtaget Dato: 05-09-2021 22:12
Vedrørende: Til Diana A. Stephansen
Vedhæftninger: 2021127 - Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup september.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 22:11:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Diana A. Stephansen
Addresse: Bjerghedevej 2

Emne: Høringssvar til Vindmølleområde i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vedhæftet fil

Vedhæftede filer:
2021127 - Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup
september.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021127 - Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i
Bjørnstrup september.docx
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Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup 

Jeg retter henvendelse til Vesthimmerlands Kommune igen i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup, fordi 
jeg stadig er utilfreds og utryg ved projektet, og jeg ønsker derfor ikke, at det bliver gennemført. Jeg har 
følgende kritikpunkter og bekymringer, som jeg forventer at lokalpolitikerne forholder sig til: 

FUGLELIV: Jeg har siden sidste høringssvar deltaget i borgermødet arrangeret af HOFOR, og jeg må ærligt 
indrømme, at jeg ikke var imponeret over VVM-redegørelsen og Urlands præsentation af denne. Jeg synes, 
at det er underligt, at Urland har vurderet, at fugleaktiviteten fra Navnsø til Halkær sø (ind over det mulige 
vindmølleområde) ikke har nogen nævneværdig betydning. Jeg har boet herude i 3 år, og om efteråret har vi 
dagligt haft flokke af gæs, ænder og svaner ind over vores ejendom, hvilket må betyde, at de fortsætter ind 
over det udpegede vindmølleområde. Hvorfor er dette ikke undersøgt nærmere? 

RØD GLENTE: Jeg forstår heller ikke, hvorfor Urland ikke har forholdt sig til den røde glente, der dagligt ses i 
området? På borgermødet sagde Urland, at det var de ikke bekendt med, men jeg ved fra samtaler med 
naboerne, at en del af os har skrevet om vores bekymringen for denne art i vores foregående høringsvar. 
Hvorfor er det ikke blevet taget alvorligt og blevet undersøgt i VVM-redegørelsen? 

SKYGGEKAST: I forhold til skyggekast er jeg desværre blevet mere oplyst, men ikke mindre bekymret. Min 
situation i dag (uden de store vindmøller) er, at jeg allerede har skyggekast i perioder fra de små vindmøller, 
der står ved Bjørnstrup på nuværende tidspunkt. Hvis vindmøllerne bliver højere vil skyggekastet være endnu 
tydeligere, og i et længere tidsrum, end det er nu. Kombinationen imellem lav sol om foråret og efteråret, 
hvor der ikke er bladvegetation på træerne, vil det formodentlig betyde flere minutter med skyggekast til 
morgenkaffen, da vores spiseplads er placeret foran et østvendt vinduesparti. Tager Urlands model for 
beregning af skyggekast højde for årstid, vegetation og terræn? Jeg kan i hvert fald kun sige, at jeg ikke ønsker 
skyggekast i min stue til morgenkaffen! Det bliver et nej tak herfra! 

STØJGENER: Mulige støjgener bekymrer mig også stadig! Det har været en dejlig sommer, som jeg har nydt i 
min have. På de varme dage med mild østenvind har støjen fra de nuværende vindmøller været tydelig, og 
jeg frygter stadig, at støjen fra vindmøller, der vil være dobbelt så høje, vil være meget generende. Jeg er 
nervøs for, at jeg vil føle mig begrænset i min færden i min egen have, såfremt jeg ikke kan holde støjen ud. 
Jeg er et udpræget havemennesket, og jeg valgte at flytte til dette området for at dyrke og nyde min have, 
men også stilheden, som jeg blev hovedkulds forelsket i, da vi købte vores landsted for 3 år siden. Jeg må 
indrømme, at jeg er hundeangst for, at det bliver ulideligt at være her, især fordi jeg frygter, at den 
lavfrekvente støj kan være skadeligt for kroppen og psyken!    

VÆRDITAB: I sidste høringssvar udtrykte jeg min bekymring for, om dette område vil blive påvirket af 
værditab. Denne bekymring er jeg kun blevet styrket i! På et borgermøde er vi blevet oplyst om, at banker 
og kreditforeninger kan vurdere områder op til vindmøllerområder som risikozoner i op til 2 km fra de 
pågældende vindmøller, hvor de vil være mere tilbøjelig til at afvise ansøgninger om lån. Vi vil få 1,2 km til 
nærmeste mulige vindmølle i Bjørnstrup, hvilket kan betyde, at vi ikke kan låne til husforbedringer, og vi 
muligvis ikke kan få solgt vores ejendom uden tab, hvis vi skulle få brug for det om nogle år. Det kan give mig 
søvnløse nætter, når jeg ved, hvor meget vi gerne vil have lavet på vores hus. Vi ville kunne aktivere mange 
lokale håndværkere i tidens løb, men det er desværre ikke sikkert, at vi har banken med os! Og hvad med alt 
det som vi allerede har gjort? Kan vi overhovedet holde pengene hjemme på det, hvis vindmøllerne 
kommer!?! 

BOSÆTNING, FORENINGSLIV OG FRISKOLE: Jeg synes stadig, at vores aktive og fantastiske lokalsamfund 
kommer til at betale en afsindig høj pris for den grønne omstilling i kommunen. Og jeg synes, at den fond 
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som HOFOR har stillet de lokale i udsigt er helt til grin. Beløbene er meget små, og jeg synes, at det er 
decideret afpresning, at puljen halveres, såfremt bare én vindmølle tages ud af projektet, og yderligere 
halveres, såfremt der kun kommer 4 vindmøller. Bottomline er, at vi ikke behøver fonden, da vi sagtens kan 
skaffe penge til vores foreningsprojekter selv. OG vi vil ikke have vindmøllerne! Vi vil have børnefamilier til 
området, der kan støtte op om vores foreninger, vores friskole og vores lokalsamfund. Hvad skal vi med 
fondspenge, hvis vi ikke har nogle borgere at bruge dem på! Jeg er med på, at det er et forsøg på at skabe 
lokal forankring, men jeg synes egentlig bare, at det er at gøre grin af os. Vi ved da godt, hvad de vindmøller 
kommer til at tjene hjem, og vi ved da godt, hvor høj prisen er for vores lokalsamfund. Det samlede beløb i 
fonden er peanuts i det regnestykket. Det er bare ikke godt nok!!! Vi kommer ikke til at kunne skabe noget 
med de penge, som kan tiltrække tilflyttere, når de efterfølgende skal forholde sig til store støjende og 
skyggekastende vindmøller i baghaven og usikkerhed omkring banklån og værditab. Nej tak til fond, og nej 
tak til vindmøller! 

For at gøre budskabet helt tydeligt herfra, så ønsker jeg på ingen måde, at vindmølleprojektet stemmes 
igennem i byrådet. Jeg håber, at de lokale politikere tænker sig om en ekstra gang, og at de vælger os borgere 
fremfor HOFOR! 

Tak for jeres tid. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 22:14
Modtaget Dato: 05-09-2021 22:14
Vedrørende: Til Martin Rosenberg Thomsen
Vedhæftninger: 2021128 - Høringssvar vedrørende Vindmølleprojekt Bjørnstrup.pdf

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 22:13:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Martin Rosenberg Thomsen
Addresse: Nr. Blærevej 4
Postnr: 9600

Emne: Høringssvar vedr. vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hermed vedhæftet høringssvar fra beboerne på Nr. Blærevej, 9600 Aars

Vedhæftede filer:
2021128 - Høringssvar vedrørende Vindmølleprojekt
Bjørnstrup.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021128 - Høringssvar vedrørende Vindmølleprojekt
Bjørnstrup.pdf
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Høringssvar vedrørende Vindmølleprojekt Bjørnstrup. 

 

Som de nærmeste naboer til det forestående vindmølleprojekt i Bjørnstrup, har vi i de seneste 3 år været i 

dialog med Hofor. Vi har igennem denne periode følt os godt behandlet og forstået. Hofor har været gode 

til at tage sig tid, til at høre på vores bekymringer og spørgsmål vedrørende projektet.  

Vi synes, det er en rigtig flot gestus af Hofor at lave fire yderligere fonde til foreningerne i de 

omkringliggende landsbyer. Til sammenligning er, hverken naboer eller lokale foreninger, blevet tilgodeset 

ved tidligere projekter i lokalområdet.  

Vi er alle flyttet til Nr. Blærevej, mens de eksisterende vindmøller har været her. Hertil skal det tilføjes, at vi 

alle bor øst for vindmøller og dermed er eksponeret for både støj og skyggekast. Vi har ikke oplevet gener 

fra lyde eller skygger fra vindmøllerne, og vi har på ingen måde følt at vores livskvalitet er forringet heraf.  

Igennem de seneste tre år har vi stået i en situation, hvor vores tilværelse har været uafklaret i forhold til 

om vindmølleprojektet bliver igangsat. 

Vi håber, at byrådet vil imødekomme Hofors ønske om at opsætte vindmøllerne i Bjørnstrup, da det kan 

give os en afklaring på vores fremtidige boligsituation. Vores frygt er, at byrådet stemmer imod 

vindmølleprojektet, men bibeholder området som vindmølleområde i kommende kommuneplaner, hvilket 

vil fastholde os i uvished angående vores fremtidige boligsituation. 

 

Med venlig hilsen 

Beboerne på Nr. Blærevej 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 22:23
Modtaget Dato: 05-09-2021 22:23
Vedrørende: Til Mette Myrup

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 22:24:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Mette Myrup
Addresse: Stenildhøjdalen 4
Postnr: 9600

Emne: Klart ja tak til vindmøller ved Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg ønsker med dette høringssvar at give min holdning ang. vindmølleprojektet i Bjørnstrup til kende, og jeg er klart FOR
vindmølleprojektet i Bjørnstrup. 

Jeg går stærkt ind for grøn energi, og jeg håber, at både borgere og politikere forstår, at vi alle har et ansvar for at bidrage til den
grønne omstilling. For os selv nu og her, men så sandelig også for generationerne efter os. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 22:36
Modtaget Dato: 05-09-2021 22:36
Vedrørende: Til Jens Morten Søgaard Rasmussen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 22:36:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jens Morten Søgaard Rasmussen
Addresse: Stenildhøjdalen 4
Postnr: 9600

Emne: Høringssvar ang. vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg ønsker med dette høringssvar at give min holdning til kende ift. vindmølleprojektet ved Bjørnstrup, og jeg er klart tilhænger af det
nye vindmølleprojekt i Bjørnstrup. 

Når jeg læser redegørelsen for projektet, kan jeg ikke finde én eneste grund til at kunne være imod dette forslag, og jeg hæfter mig
også ved, at dette forslag er stillet som resultat af, at vi alle skal bidrage til den grønne omstilling. Dette projekt kan netop dét; bidrage
kraftigt til den grønne omstilling, og det er et ansvar, vi skal være fælles om at løfte. Derfor kan jeg kun være tilhænger af forslaget om
nye vindmøller i Bjørnstrup. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 23:06
Modtaget Dato: 05-09-2021 23:06
Vedrørende: Til Mette & Jan Baade Poulsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 23:07:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Mette & Jan Baade Poulsen
Addresse: Kelddalvej 52
Postnr: 9600

Emne: Vindmølle Park Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vi i Blære og omegn er blevet præsenteret for endnu en vindmølle park, man kan diskutere hvor vidt vi ikke har nok af disse i vores
nærområde ? Hører disse kæmper ikke nærmere hjemme ude i havet, hvor dyreliv og mennesker ikke vil opleve samme
problematikker i form af skyggekast, lysgener og ikke mindst lavfrekvent støj - ikke mindst vore rige dyreliv i området vil lide stor
overlast af disse, her kan vi nævne at både ræven, haren og rådyrene kommer i vores have - skal vi undvære disse ? For så kunne vi
snart ligeså godt flytte til byen ! 

Bare tanken bliver man træt af som aktiv i foreningslivet, hvor timer og kræfter ligges med stor omhu sådan andre kan nyde godt af
det nu som senere - de timer vi bruger på disse vindmølleprojekter, vil vi kategorisere som spild af tid og energi der kunne have været
brugt meget bedre lokalt. Apropros lokalt, så støtter vi hinanden her i Blære som bølger i vandet, så bekymringen blandt vores naboer
og venner gør alle utrygge. Vores utryghed her, ligger især i vores drømmebolig, som vi endnu ikke kender den nye værdi på - den
værdi bliver først sat når vindmøllerne er opsat. Derfor vil vi gerne være fri for disse kæmper som nabo, tak ! Vi håber i kan forsvare
jeres valg på placering, ved ankomst på adressen. 

Familien Baade Poulsen - Kelddalvej 52 9600.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 10:30
Modtaget Dato: 06-09-2021 10:30
Vedrørende: Til Jette og Morten Nielsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 10:30:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jette og Morten Nielsen
Addresse: Gammel Blærevej 43

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hvorfor vindmøller i et lille lokalt område som Bjørnstrup, hvor borgerne ikke ønsker det?
Hvorfor tages der hensyn til dyr og ikke mennesker i en sådan sag?
Hvorfor vil kommunen være bekendt, at et velfungerende landsbyområde kan blive udsat for affolkning?
Hvorfor? - ja, det kan man spørge sig selv om i uendelighed....
Det bliver et STORT NEJ TAK til vindmøller i Bjørnstrup!!
Grøn energi er er helt sikkert vejen frem (vi benytter selv både jordvarme og solceller) men en langsigtet velovervejet samlet
energiplan for hele Vesthimmerlands Kommune vil være en gevinst for både borgere og kommunen.
Der må i vores landbrugskommune kunne findes dét ene perfekte område til disse vindmøller, så ellers attraktive små samfund ikke
går i opløsning.
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Fra: Plan [plan@vesthimmerland.dk]
Til: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 11:14
Modtaget Dato: 06-09-2021 11:14
Vedrørende: VS: Høringssvar til Vindmøller i Bjørnstrup.

Med venlig hilsen 
Helle Ingvardsen 

Planlægger 
Team Plan 
Teknik- og Økonomiforvaltning 

Direkte telefon 9966 7139 
E-mail hei@vesthimmerland.dk 

Vesthimmerlands Kommune 
Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 99 66 70 00 
www.vesthimmerland.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: post 
Sendt: 6. september 2021 10:00 
Til: Teknikmiljø 
Emne: VS: Høringssvar til Vindmøller i Bjørnstrup. 

Denne mail er videresendt fra komunens hovedpostkasse 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra:
Sendt: 5. september 2021 10:50 
Til: post 
Emne: Høringssvar til Vindmøller i Bjørnstrup. 

Høringssvar 
i forbindelse med vindmøller i Bjørnstrup. 

Vindmøller er under mistanke for at generere strøm til jorden og blive vagabonderende strømme samt ”strømstøj” til atmosfæren til
skade for mennesker og dyr. 

Ved søgning på Nettet om vagabonderende strømme ses følgende beskrivelser, herunder udtalelse fra en repræsentant for SEGES –
landbrugets videnscenter: 

• ”Vagabonderende strøm er elektrisk strøm, der følger andre veje end regulære ledninger, fx gennem fugtig jord” 
• ”Vagabonderende strøm er udefrakommende strøm, der kan opstå periodevist, fx når overskud af produceret strøm ledes fra
elnettet i jorden” 
• Vi sender langt mere strøm rundt i dag end tidligere fra fx vindmøller, solceller og så videre, og det er helt klart et område
vindindustrien bør forske noget mere i. 

Det fremgår ligeledes af Nettet, at EnergiNet for flere år siden har nedsat en arbejdsgruppe med navnet ”Forum for vagabonderende
strømme”. Der foreligger ikke noget tilgængeligt materiale om resultater af arbejdsgruppens nu flerårige arbejde. 

Der foreligger målinger udført af en forsker fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ved en svinefarm i Dronninglund, hvor der ved
en målerbrønd ved gårdens bygninger blev målt 10 volt, og ved en efterfølgende måling 7 – 9 volt. De målte elspændinger medførte
periodiske høje skrig fra grisene i stalden. 

Aalborg Universitet/Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ved lyd og videoovervågning af svinebesætningen konstateret en hidtil169
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uset unormal adfærd med periodiske høje skrig og forsøg på at flygte fra stien. 
Der foreligger dyrelægeerklæringer, som beskriver grisenes helt igennem unormale og dyrevelfærdsmæssigt belastende adfærd,
som ikke kan tilskrives nogen kendt sygdom. 

Det samme er tilfældet ved en malkekvægbesætning på Sjælland, hvor kommunens forvaltning har skrevet, at kommunens
miljøafdeling ikke er i tvivl om, at gårdens besætning er påvirket af væsentlig forurening i form af strøm fra ukendt kilde. 

Her har Københavns Universitet, det sundhedsfaglige Fakultet ”Universitetshospitalet for store husdyr” lavet forsøg med køer, hvor det
viste sig gennem flere forsøg, at køerne ikke ville drikke vandet fra gården og opførte sig mærkeligt, indtil de fik tilbudt universitetets
eget vand. 
Universitetet lavede også blindtest på studerende, der ved at stikke deres hænder i henholdsvis vand fra gården og vand fra
universitetet, kunne udpege vandet fra gården, som føltes, citat: ”anderledes og ligesom summer i fingrene” og ”føles mærkeligt i
munden, især på tungen”. 

Sjællandske medier har bragt et interview med gårdens naboer, som også har problemer med strøm i vandet, og som grundet
ansættelse i DTU har mulighed for ved hjælp af måleinstrumenter at måle elektriske signaler i vandet fra deres egen hane. Disse
elektriske signaler ses ikke i det vand, de er begyndt at købe. De drikker ikke deres eget vand, men børster tænder i det, hvorefter de
mærker en snurren i læberne i cirka 20 minutter efter. 
Forholdet er af Slagelse Kommune anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Fra dagspressen vides at omkring 200 landmænd på landsplan med besætninger af svin og køer har haft søgt hjælp hos en aktør
tilknyttet en landboforening for at få hjælp til deres besætningers unormale adfærd, der giver sig udslag i: 

• Periodiske høje skrig fra grise som forsøger at flygte fra stien 
• Køer der vægrer sig ved at gå ind i malkerobot 
• Køer der ikke drikker nok vand og i stedet drikker egen urin i løsdriftsstalden 
• Dyr der slikker en anden for at fremkalde urinering for at drikke det 

Det til trods for at alle gårdens elinstallationer mv. er gennemgået og udskiftet for at løse problemerne. 

SEGES har givet udtryk for, at der findes op mod 500 landbrug med dyrehold, som har problemer med strømstøj. Nogle er allerede
gået konkurs. 

På grund af manglende resultater af EnergiNets undersøgelser og hvor der tilsyneladende ikke vises interesse eller tages ansvar fra
andre offentlige organisationer eller statslige styrelser (DTU og Energistyrelsen), er der nu flere private aktører, der med råd fra
amerikanske og canadiske eksperter søger at fremskaffe den fornødne dokumentation af skadevirkningen af de målte spændinger i
jorden og den luftbårne strømstøj til brug for anlæggelse af en retssag. 

De igangværende undersøgelser retter sig mod: 
• Højspændingsledninger i både luft- og jordledninger – især ved fremføring som jævnstrøm. 
• Vindmøller – her kan private aktører ikke få adgang til at foretage målinger for jording. 
• Solcelleanlæg – hvor produceret strøm fremføres som jævnstrøm. 
• Stærkstrømsledninger liggende tæt på vandledninger – i samme side af vejen. 

Det internationalt anerkendte FORCE Technology har ved gården i Dronninglund i 2019 ved tre målinger over en periode målt
væsentligt forhøjet elektrisk felt ved 30-80 Mhz, medens al strøm fra gården var slået fra. Uddybende målinger (igen med
hovedafbryderen slukket) viste, at det elektriske felt ikke havde ændret sig. 
Dette beviser, at den konstaterede strømstøj er udefra kommende. 

Sammen med Energistyrelsen konkluderede FORCE Technologys repræsentant, at den luftbårne strømstøj stammer fra de
nærliggende vindmøller” (Citat fra Konklusion af 26. marts 2019 v/ FORCE Technology) 
Vindmøllerne ligger 1100 meter fra gården. 

Problemerne for dyrenes sundhed og velfærd og for beboernes helbred er øget og ved målinger er konstateret, at det er
vagabonderende strømme i jorden og strømstøj i atmosfæren, der trænger ind i gårdens bygninger. 

Ung forsker har den 3. maj 2019 fået Spar Nord Fondens forskningspris på 250.000 kr. til bl.a. at forske i elektrisk støj, som han
allerede har påvist findes fra solcellepaneler. 

Vi må kræve, at Hofor kan fremlægge klar dokumentation for, at disse anlæg ikke genererer vagabonderende strømme til jorden og
strømstøj i atmosfæren til skade for mennesker og dyr. 

Vi kan anbefale Vesthimmerlands Kommunes politikere og forvaltning at gøre sig bekendt med: Lovbekendtgørelse nr. 277 af
27/03/2017 – Miljøskadeloven. 

Denne lov gør producerende virksomheder ansvarlige for skader, og loven gælder også for offentlige og statslige producerende
virksomheder. 

Da jeg er landmand og arbejder med dyr hver dag, tænker jeg det er vigtigt område at have stor opmærksomhed på, hvis der skal
sættes vindmøller op. 170



Venlig hilsen 
Asger Nielsen 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 13:22
Modtaget Dato: 06-09-2021 13:22
Vedrørende: Til Mona Andersen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 13:22:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Mona Andersen
Addresse: Holmevej 63
Postnr: 9640

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Som ejer af aggersundvej 102C, har jeg følgende bemærkninger til planen.
Ødelæg nu ikke muligheden for at udvikle på Vesthimmerlands flyveplads, den var her først. Vi bør i Vesthimmerland være stolte af at
vi har denne plads som vores erhvervsliv, rent faktisk har stor nytte af, det er ikke alle kommuner som har den mulighed. Det vil være
synd at afskære pladsen for muligheden for at kunne lave gps styring til landing i mørke.
Så vidt jeg er informeret har Års vand særlige interesser i området, der er allerede opkøbt skov og agerjord, som sikring for
fremtidens vand. Hvis vi får de møller, og der risikere at forekomme vagabonderende strøm, så er de reserver ikke meget bevendt.
Så er der det virituelle, på Holmevej hvor jeg bor har vi fået både udsigten og luften ødelagt. Det kunne være rart at bare en bid at ens
jord, kunne nydes, uden at blive mindet om, at vi er med til at støtte den grønne omstilling, det gør vi allerede så rigeligt til dagligt.
Man bør måske i sådanne planer som dette tænke en lille smule på at der faktisk bor mennesker i det berørte område. På mødet i
Blære, var der en som fortalte om hvordan det var at bo tæt på vindmøller. Hun fortalte også om tilladelse som var givet, møller opført,
og så skal man til at lave en redegørelse over truede dyrearter efterfølgende, men så er dyrene jo væk. Måske sker det samme på et
tidspunkt for os i Holme, men så er det bare menneskene som er væk. Tænk på at de mennesker der bor tæt på, de har rent faktisk,
på et tidspunkt i deres liv,har valgt at bo her, og så kommer der sådanne planer, og truer dem på deres eksistens.Der er endnu ingen
som ved hvad møller gør ved folks helbred på længere sigt.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 14:21
Modtaget Dato: 06-09-2021 14:21
Vedrørende: Til Michael Jensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 14:21:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Michael Jensen
Addresse: Skovvænget
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Bekymrings brev fra Skovvænget 16, Gundersted.

Jeg er bekymret for, at vi bliver stavns bundet som nabo til et projekt af denne størrelse.
Alle huse i området vil bliver ramt og man vil ikke kunne sælge et hus, i hele perioden indtil enten projektet er afvist eller møllerne er
rejst. Jeg ville i hvert fald ikke investere i et hus, hvor jeg vidste man indenfor en årrække, vil blive nabo til 150 m høje vindmølle, med
den usikkerhed der ligger i det. Så ville jeg søge bolig i et andet område. 
Vi er jo ramt af affolkning på landet og i hele kommunen og vil mene dette for en negativ indflydelse på at tiltrække folk til området
omkring vindmøllerne.
Hvis møllerne bliver rejst vil det have en negativ indvirkning på huspriserne i området, også dem der ligger mere end 1200 m væk. 

Vi er også bekymret for den lavfrekvens støj dB(c) der max må være 20 indenfor. Jeg ved det er noget der kan genere meget og er
svær at gøre noget ved, når først vindmøllerne er rejst. 
-Det er svært at beregne sig frem til det og det er netop det, man gør og man bruger nogle tal der er gunstige for vindmøllerne.
Jeg kunne godt tænke mig, at man stillede en garanti for at man overholder de 20 dB(c)

Jeg går ind for grøn energi, og mener det er nødvendigt, men man bør lave en større samlet plan og samle det i større parker og ikke
små grupper placeret rundt omkring, Jeg undre mig også over, at man netop nu vil rejse yderlig vindmøller, da der er overproduktion
af el fra vindmøllerne. Vi ser mange af de nye opsatte vindmøller der stoppes pga. overproduktion, yderlig bør man måske kigge på
lagring af energi fra møller inden man rejser nye.

Jeg har selv investeret t i luft til vand varmepumpe, samt solceller sidste år - til trods for man har fjernet alt tilskud og lavet reglerne for
lagring på el nettet meget ringe.

Dette har jeg gjort også for at fremtidssikker mit hus, den dag jeg skal sælge det. 
Jeg ved godt at selve investeringen ikke står mål med den værdiforøgelse, jeg får for mit hus - tror faktisk ikke den overhovedet vil
øge den.

Vores hus er nok et af de sværeste huse at sælge i Gundersted pga. prisen, da den ca. 
er 1,75 mill kroner (vurderet i 2016), og min umiddelbar vurdering er, at det bliver ikke nemmere med en vindmølle på 150 meter ca.
1200 m væk - og det vil uden tvivl gå ud over prisen, den dag jeg skal sælge huset.

Jeg mener også man bør gøre ligesom man gjorde i Thorup Sletten vindmøllepark, der blev 20% af vindmøllerne solgt som anparter til173
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dem der boede inden for en radius af 4,5 km. 
Jeg vil mene, at på den måde vil man få en mere positiv tilgang til vindmøller, hvis man er en del af det og føler man får en del af
kagen. Jeg tror at mange føler, at det er noget der bliver trukket ned over hovederne på os, uden at andre kommer og stille vindmøller
op i vores baghave og de tjener på dette uden vi er en del af det. 

Jeg ved at der en god økonomi i at opstille vindmøller, både for lodsejere og opstiller i dette tilfælde HOFOR.
Ifølge regnskabet for vindmøllepark Thorup-Sletten Park er der forventet min. overskud på ca. 7% eller 221 mill. for et projekt på ca.
600.000.000 kroner og lodsejerne får ca. 89.000.000 kr. Projektet omfatter 18 vindmøller af 4,3 MW.

Yderlig er det aftalt, at man laver en årlig betalings forpligtelse på 30.000 kroner pr. mølle til lokalområdet i hele møllens levetid.
Denne pulje tilgå også lokalbefolkning inden for 4,5 km radius fra møllerne, hvis de bliver opstillet i Bjørnstrup syntes jeg de bør tilgå
Gundersted og Blære og ikke Hornum som foreslået.

Yderlig bør man også kigge på hvad kan man gøre for området hvis møllerne bliver rejst. Kunne man lave en natursti, MTB spor,
fiskesø, eller andet der kunne trække folk til området, der ville gøre det attraktivt at bosætte sig i området.

Man bør også sætte krav til lyset på møllerne, da jeg ved det virker generede. Var det muligt at afskærme det kraftige lys, så man ikke
kunne se det fra jorden?

Jeg mener heller ikke projektet bør bliver til noget grundet den beslutning man lagde til grund for at vindmølle projektet i Malle ikke
blev til noget - det var er der ikke var lokal opbagning til vindmølle projekt og det må man da i den grad sige der heller ikke er i det her
tilfælde

Håber virkelig vesthimmerlands kommune vil overveje dette meget grundigt!

Med venlig hilsen
Skovvænget 16, Gundersted
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 14:45
Modtaget Dato: 06-09-2021 14:45
Vedrørende: Til Per Sørensen
Vedhæftninger: 2021135 - Høringssvar Vindmølle projekt Bjørnstrup.pdf

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 14:44:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Per Sørensen
Addresse: Borupvej 14
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Høringssvar er vedhæftet som pdf

Vedhæftede filer:
2021135 - Høringssvar Vindmølle projekt Bjørnstrup.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021135 -
Høringssvar Vindmølle projekt Bjørnstrup.pdf
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Til  

Vesthimmerlands kommune 

Ll. Ajstrup, d. 6. september 2021 

Høringssvar vedr. Vindmølle projekt Bjørnstrup 

Først og fremmest vil jeg tilkendegive at jeg er en af blot 2 lodsejere til ”vindmølleprojekt Bjørnstrup”. 

Projektet 

Kort efter lokalplanens vedtagelse i 2017 blev vi lodsejere kontaktet af en opstiller. En seriøs opstiller. Men 

vi kunne ikke nå til enighed om vores værdier. Derfor søgte vi lodsejere en anden samarbejdspartner. Det 

fandt vi i Hofor. Vi havde ikke mange krav. Men et af dem var at de skulle behandle naboer respektfuldt og 

ordentlig. Og det mener vi de har gjort. Derfor har der ikke været mange klager over projektet fra de 

nærmeste beboere.  

Det er i øvrigt heller ikke Hofor’s målsætning at sælge projektet videre til højstbydende som vi af og til ser i 

branchen. Det har været vigtig for os lodsejere at lave et langsigtet samarbejde til gavn for, selvfølgelig os 

selv, men også lokalområdet og kommunen. 

En mulighed for udvikling af lokalsamfundet 

Der er efterhånden solgt flere ejendomme i både Gundersted og Blære her mens behandlingen af projektet 

har gået sin gang. Men bestemt også efter at lokalplanen var vedtaget. I øvrigt en lokalplan som jeg mener 

man altid har ”pligt” til at kigge igennem inden man investerer i noget så betydeligt som fast ejendom. Det 

er blot for at konstatere at omsætningen af boliger i området omkring de ansøgte vindmøller fortsætter 

uhindret. Det til trods for at man bør forvente at det er i netop denne periode med usikkerheder og omtale 

af projektet burde være størst nervøsitet blandt køberne. Men det er jo så bevist at det IKKE er tilfældet. 

De 8 boliger som med sikkerhed nedlægges, er ikke alle bevaringsværdige. Ud af de 3 som undertegnede 

råder over er ingen af dem pt. beboet. Og kun den ene bolig er beboelig. I dag er kun 4 ud af de 8 huse 

beboet. I min optik vil det så absolut være en forskønnelse af området at få fjernet nogle af boligerne.  

Jeg kan forstå at man i Gundersted af og til føler sig generet af de vindmøller som står der i dag. Derfor vil 

dette projekt, uden tvivl, være en hjælp til byen når den mølle nærmest kirken bliver nedtaget. Dette 

fremgår også af støjberegninger i miljøkonsekvensrapporten. Derfor undrer det mig meget at borgerne i 

Gundersted ikke ytrer større opbakning til dette projekt. Måske fordi man ikke er helt klar over de positive 

konsekvenser af projektet, da der oftest kun fokuseres på de negative. 

Foruden disse fysiske forbedringer for området vil der også blive afsat i nærheden af 8 mio. kr. til lokale 

tiltag. Dels de lovpligtige 125.000, - pr. opstillet MW, men også de op til 4,5 mio. kr. som os lodsejere 

sammen med Hofor, ekstraordinært og af egen lomme, har valgt at tilbyde lokalområdet i form af 4 fonde. 

Kun fantasien sætter begrænsningerne for, hvordan disse penge kan styrke området og de lokale 

landsbyer. 
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Er der alternativer til vindmøller? 

Ja bestemt. Men hvilken løsning er den ideelle? Eller skulle man måske spørge sig selv om hvordan laver 

man den mest alsidige løsning. Ja, det er nok ikke ved at sætte alle pengene på en ”hest”. Mit bud er, som i 

mange andre sammenhænge, en sund blanding af forskellige løsninger. Det være sig havvindmøller, biogas, 

solcelleparker, men også landvindmøller. Er det hele så spildt når koden til lagring af el er løst? Nej 

selvfølgelig ikke. Så er vi blot endnu bedre stillet. De løsninger der snakkes om er jo stadigvæk mange år 

ude i fremtiden inden de har en kommerciel udbredelse. Og nej, vi løser ikke den grønne omstilling ved at 

sætte solceller på tagene. Tagene er som udgangspunkt ikke dimensioneret til det og det er et alt for lille 

areal og dermed alt for dyrt.  

Som erhvervsdrivende i Vesthimmerlands kommune kan jeg kun opfordre byrådet til at stemme dette 

projekt igennem.  

• En investering der vel samlet beløber sig til ca. 250 mio. kr.  

• Bidrager positivt til lokalområdet og den lokale udvikling 

• Er en nødvendighed i forhold til en grøn omstilling i Vesthimmerland, Danmark og resten af verden 

• Hjælper Vesthimmerlands kommune med at producere nok grøn el til det fremtidige behov 

Det har været en lang proces. Ofte har modstanden været båret af følelser. Fake News som ikke er faktuelt 

korrekt. Jeg forholder mig til fakta om netop dette projekt. Herunder miljørapporten som er lavet af 

professionelle. (Og nej. Den kan ikke laves af Hofor efter behov) Et lavere støjniveau i Gundersted. Masser 

af penge til lokalområdet. Stadig omsættelige ejendomme som hidtil. En lokalplan hvor der politisk er 

vedtaget plads til Vindmøller i området.  

Der kommer løbende mange politiske ideer omkring et fremtidig grønt Vesthimmerland. Og mange af disse 

er fine ønsker og planer. Men vi og I ved også at der går mange år inden man er klar med planlægningen af 

disse planer. Og dertil selve processen i et konkret projekt. Realistisk er vi på den anden side af 2030 inden 

man i givet fald kan indvie sådanne projekter. Det tror jeg ikke man hverken kan eller bør vente på, uden at 

iværksætte de fremtidsplaner man havde og vedtog år tilbage og som står foran en realisering nu og her. 

Ja, det ville jo i så fald være det tætteste man kommer på at være handlingslammet. 

Kort sagt. Et godt projekt for både området, miljøet og Vesthimmerlands kommune. 

 

 

 

Per Sørensen 

Borupvej 14  

9600 Aars 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 16:23
Modtaget Dato: 06-09-2021 16:23
Vedrørende: Kvitteringsmail til Sophie Andersen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup

Kommunen kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup. 
Din Kommentar er modtaget d. 06-09-2021 16:23:00

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 16:23:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Sophie Andersen
Adresse: Kjellerupsgade 25 st. tv.
Postnr: 9000

Emne: Høringssvar vedr. opsætning af kæmpevindmøller 
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Høringssvar vedr. opsætning af kæmpevindmøller i Bjørnstrup og gundersted omregn. 

Mit navn er Sophie Andersen. Jeg er en 22-årig pige, som fornyligt er flyttet hjemmefra for at studere. Dette ændre dog ikke på min
holdning til projektet om opstilling af kæmpe vindmøller i nærheden af min hjemby Gundersted. 

Jeg er vokset op på et lille landbrug, som ligger inden for de skelsættende 900 meter. Jeg holder utrolig meget af mit fødehjem og det
vil gøre utrolig ondt at se, hvad opsætningen af vindmøllerne vil gøre ved det lokalsamfund, som jeg holder så meget af. Gundersted er
en lille landsby med et godt sammenhold. Et sammenhold, som vil blive udfordret og muligvis gå i opløsning, hvis projektet føres ud i
livet. Boligerne mister værdi og folk vil søge mod andre landsbyer, hvor de ikke bliver generet af skyggekast og støj fra møllerne. 

Vindmøllerne har også en indvirkning på det lokale dyreliv, som vi holder så meget af. Min far ejer en lille skov i nærheden af vores
gård, hvor min familie og jeg nyder at gå ture. I dagslyset kan vi være heldige at få et glimt af den røde glente og ved aftentid
flagermusene som som flyver forbi. Disse arter vil ikke trives med gener fra vindmøllerne, og det fantastiske dyreliv vi har i baghaven,
vil blive to unikke arter fattigere. 

Jeg er som sagt fraflyttet Vesthimmerlands kommune fornyligt, men forhåbenligt ikke for altid. Jeg har altid elsket mit lokale
nærområde og har allerede fra barnsben lært vigtigheden i at støtte op om lokale tiltag. Jeg ønsker selv at give mine fremtidige børn
en opvækst som min egen fyldt med den nærvær og det fælleskab, som man kun finder i landbysamfundet. Jeg ønsker, at de skal
vokse op i det område og sammen med den natur, som jeg altid har elsket og værnet om. Dog ser jeg ikke det som en mulighed, hvis
projektet bliver gennemført. Området vil blive affolket og øde. Et ingenmandsland uden en fremtid, hvilket vil være et kæmpe tab for
Vesthimmerlands kommune. 

Dette var mine få ord. Jeg håber i tager den rette beslutning.

Venlig hilsen 

Sophie Andersen

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 16:37
Modtaget Dato: 06-09-2021 16:37
Vedrørende: Til Ole Vestergaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 16:37:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Ole Vestergaard
Addresse: Lendrupvej 60
Postnr: 9670

Emne: KP17-301-023
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Undertegnede er i mod opsætning af kæmpevindmøller ved Bjørnstrup. Ønsker på ingen måde de mange gener(naturmæssigt,
støjmæssigt, visuelt, negativ indvirkning på bosætning i kommunen) der er forbundet med opsætning af Vindmøller ved Bjørnstrup. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 17:23
Modtaget Dato: 06-09-2021 17:23
Vedrørende: Til Kristina B. Haldrup

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 17:23:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Kristina B. Haldrup
Addresse: Gl. Blærevej 81

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Ønsker ikke møllerne opsat.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 17:44
Modtaget Dato: 06-09-2021 17:44
Vedrørende: Til Mogens

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 17:45:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Mogens
Addresse: Bjørnstrupvej 45

Emne: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vi har nu gennem de sidste godt 2 år drevet en stabil, stille og rolig Campingplads, hvilket vi får gennem turisterne uanset nationalitet
mange roser for.

Spørgsmålet vi skal stille os selv er at, kan vi bibeholde den turisme i Vest Himmerland med opstilling af de nye møller, kan vi her på
Himmerland Camping stadig med god samvittighed kunne sende vores besøgende til en rolig Golftur, en dejlig bade dag til øje eller
navn sø, eller blot nyde naturen her på Himmerland Camping?.
Der er ingen tvivl om at vi skal have meget mere grøn energi, så selve idéen med møller er uden tvivl en god løsning, men nok ikke
den ideelle løsning placeringsmæssig for os, hvor meget udsyn, og om der bliver nogen form for støj, ja det ved vi naturligvis ikke, vi vil
blot opfordre til at man gennemtænker dette projekt og om man kunne finde en placering der ville være optimal for alle.
Med venlig hilsen
Mette & Mogens
Himmerland Camping
Bjørnstrup 45
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Fra: Inge-Lise Larsen [ill@reka.com]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 17:54
Modtaget Dato: 06-09-2021 17:54
Vedrørende: Vedr. Bjørnstrup vindmøller
Vedhæftninger: Vindmøller Vesth. Komm. doc.doc

SKMBT_C45421090617160.pdf
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Vesthimmerlands Kommune 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

Maskinfabrikken REKA A/S 
Vestvej 7 
DK- 9600  Aars (Denmark) 
Telefon:  (+45) 98 62 40 11 
Telefax:  (+45) 98 62 40 71 
E-mail:      reka@reka.com 
Website:   www.reka.com 
 
 

Att: Kommuneplan@Vesthimmerland.dk Aars, den  06/09  2021 
 

  

 
 
 
Høringssvar vedr.: Vindmølle projekt Bjørnstrup. 
 
Tidligere fremsendte høringssvar af 22/11 20 er stadig gældende, selv 
om vi ikke har modtaget det mindste svar eller information fra 
Vesthimmerlands Kommune (meget utilfredsstillende). 
 
Ved det nye indkaldte borgermøde den 24/6 21 kl. 1900 i Blære 
Multicenter, hvor Hofor, Urland og Vesthimmerlands Kommune var til 
stede for at give information og besvare spørgsmål. 
Som vi måske kunne forvendte, var svarene på spørgsmålene 
meget begrænset – ikke eksisterende. 
 
Eksempelvis kan nævnes: 
Vagabonderende strøm 
Krybestrøm 
Galvanisk strøm  
Elektrificeret vand 
Frekvensomformer støj 
EMC – strøm 
Elektriske felter ved jordledninger 
 
NB: Alle disse elektriske spændinger er bevist meget skadelige  
       for mennesker og alle dyr. 
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Miljøkonsekvensrapporten / WM-rapport. 
Mangler følgende oplysninger m.m. 
Vindmølle fabrikat, typegodkendelse – certifikat – støjniveau m.m. 
 
NB: Målt støj? 
 
Rød glente – yngler og opholder sig i området. 
Fiske - ørne flyver i området. 
Hav – ørne flyver i området. 
 
 
 
Vedr.: Lufttrafik – Aars flyveplads. 
 
Urland beskriver ikke flyvepladsen seriøst. 
 
Som tidligere nævnt er Bestemmelserne om luftfart EB 3-10 ikke 
overholdt. 
 
Vi har i Aars en fantastisk flyveplads som bruges til faldskærms-
udspring – svæveflyvning – motorflyvning – forretningsflyvning og 
endelig er der også militær- og helikopter flyvning. 
 
Denne flyveplads skal nu generes, gøres meget mindre anvendelig på 
grund af store/høje vindmøller. 
Ved visuel anflyvning i diset vejr, vil en hvid vindmølle være umulig at 
se (stor risiko for havari) ligeledes vil radardækning fra Aalborg bliver 
usikker, forstyrret, måske uanvendelig. 
 
Hertil kommer at en kommende GPS – automatisk – landing måske 
ikke kan bruges (være sikker nok). 
 
Vi kan f.eks. Også oplyse at Aalborg lufthavn har påtaleret i en radius 
på 13 km i omkreds for byggehøjder på mere end 25 meters højde. 
(Det er der vel en grund til?) 
 
Endelig vil vores standard landings runder til græs- og asfalt bane ikke 
kunne udføres. 
 
Kopi vedlagt. 
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Da det ikke har været muligt at få noget svar – dialog fra 
Vesthimmerlands Kommune må vi desværre gøre følgende: 
 
Vi beder høfligst om agtindsigt i ALT kommunikation mellem 
Kommunen og Trafik – Bygge – og Boligstyrelsen måske eksterne 
parter, hvor emnet er vindmøller – vi forventer at modtage alt materiale 
også mail, SMS, telefon notater m.m. – i øvrigt i henhold til Århus 
konventionen. 
 
Til almindelig orientering bliver vi formegentlig også nødt til at 
indsende klage til Planklagenævnet, og de europæiske 
luftfartsmyndigheder ICAO og EASA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Maskinfabrikken REKA A/S 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Chr. C. Larsen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 17:55
Modtaget Dato: 06-09-2021 17:55
Vedrørende: Til Mikkel Bøgelund

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 17:55:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Mikkel Bøgelund
Addresse: Blærevej 60

Emne: Vindmøllepark nær blære
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg er imod dette projekt, grundet støjgener og glimt fra vingerne.
Jeg har levet med Møller i baghaven før og ønsker det ikke igen. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 18:58
Modtaget Dato: 06-09-2021 18:58
Vedrørende: Til Sjaak Bosma

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 18:58:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Sjaak Bosma
Addresse: Holmevej 91 
Postnr: 9640

Emne: vindmøller i bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Som ejer af jord der ligger hel op til flyvepladsen er jeg bekymret for flyvepladsen muligheder for udvikling. Jeg er også bekymret for at
vi kan ikke kan nyde roen på vores marker i hvorvarp længere, det blev meget vigtigt for os efter der er bygget et biogasanlæg ved
siden af vores stuehus. jeg håber på at de nærmeste naboer ikke bliver så meget generet af de vindmøller som biogassen generer
os. 

mvh Sjaak Bosma
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 19:01
Modtaget Dato: 06-09-2021 19:01
Vedrørende: Til Claus Bagger

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 19:02:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Claus Bagger
Addresse: Saltgårdvej 1
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg er som sidst der var høring imod kæmpevindmøller i Bjørnstrup. Vi er så godt og grundig allerede i grøn omstilling via
solcellepark i Bjørnstrup. Vi skal ikke ødelægge mere natur i dette lille område, kommunen burde tage mere hensyn til natur og
borgerne som bor i det berørte område. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 19:06
Modtaget Dato: 06-09-2021 19:06
Vedrørende: Til Ane-Marie Bagger

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 19:06:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Ane-Marie Bagger
Addresse: Saltgårdvej1/Jernbanegade 1B
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Selvfølgelig skal vi i Danmark lave grøn strøm, men Vesthimmerlands Kommune bidrager jo i forvejen med solcelleparken i
Bjørnstrup. Den har en skræmmende størrelse, der, sammen med råstofudvindingen også i Bjørnstrupi , i den grad skæmmer den
fantastiske naturperle Navnsø og de omkringliggende arealer.
Det kan ikke være rigtigt, at vi i det stærkt begrænsede område, skal bidrage med tre tiltag, der både sammen og hver for sig er
meget dominerende i landskabet.

Venlig hilsen
Ane-Marie og Erland Bagger
Saltgårdvej 1, 9600 Aars
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 20:04
Modtaget Dato: 06-09-2021 20:04
Vedrørende: Til Jørgen Rise Pedersen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 20:05:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jørgen Rise Pedersen 
Addresse: Skovvænget 42 

Emne: Vindmøller bjørnstrup NEJ tak 
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Til Vesthimmerlands kommune “vindmølle projekt bjørnstrup” er fortsat en varm kartoffel.

Der er fra mig flere forskellig bekymringer imod projektet jeg ser det derfor gerne nedlagt og fjernet af lokalplanen. 

Punkt 1. 
Jeg mangler MEGET der bliver belyst i det omtalte projekt “bjørnstrup”eller en direkte henvisning til,hvor jeg i vindmøllebekendtgørlsen
kan finde hvordan jeg og min familie/ naboer er beskyttet? Dette fremgår ingen steder ej heller i jeres materiale!jeg vil gerne have en
garanti fra kommunen at skulle der opstå sygdom ved mig eller min familie grundet opsætning af de omtalte vindmøller, vil jeg og min
familie blive tilkendt en erstatning af kommunen hvis det bevises at det er grundet opsætning eller følgevirkninger af disse vindmøller. 

Punkt 2. 
Jeg oplever det som værende en ligegyldighed, at man i det berørte område ikke på nogen måde har undersøget det tilstrækklig ift:
den omtalte røde glente, jeg ved den er i området, og den har sin yngleplads her. Det kan ikke komme som en overraskelse for
Urland - omvendt kan man stille sig spørgsmålet om det er en bevist handling bag denne ligegyldighed. Der er fremlagt materiale til
Urland for min påstand. 

Punkt 3. 
Fiskeørnen & Havørn er heller ikke undersøgt i materialet, der må være en forklaring på de mangler?Der er tiderliger i processen
gjordt opmærksom på dem også, ligeledes de mange andre stand og træk fugle! Vi ligger i en direkte trækrute imellem Halkærsø-
Navnsø-Vilstedsø. For rigtig mange enda også fredet fuglearter-

( kirkeuglen er der heller ikke undersøgt for i området hvad er forklaring på det)?

Punkt 4.
Det er tankevækkende at man i det berørte området, allerede har fjernet nogle gammel eksisterende læ hegn, når man ved at netop
dette er et oplagt yngle og levested for de mange omtalte flagermus. Man vil sener i processen lave en fyldesgørende undersøgelse i
miljørapopten. Er det så først når man har fjernet alle levesteder for flagermusen?det kan ikke være rigtig at kommunen kan være
tilfreds med sådan en konklusion i en undersøgelse! Det bliver sagen om Thorup sletten om igen, her er vi dog heldig vi ikke har sagt
ja, men stadig kan nå at sige NEJ tak inden sagen overgår til planklagenævnet. 

Flagermus er fredede og omfattet af habitatdirektivet
Efter dansk lovgivning (artsfredningsbekendtgørelsen) er alle flagermus totalfredede. At flagermus er fredede betyder, at flagermus191
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ikke må fanges eller slås ihjel. Man må heller ikke ødelægge eller beskadige deres ynglesteder og de områder, de vender jævnligt
tilbage til for finder føde.
Flagermus er også beskyttet af habitatdirektivets bilag 'Bilag IV', som omfatter dyre- og plantearter, som kræver streng beskyttelse.
Det omfatter bl.a. forbud mod:
1. Alle former for forsætlig indfangning eller drab
2. af enheder af disse arter i naturen.
3. Forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser
4. yngelpleje, overvintrer eller vandrer.
5. Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller
6. rasteområder

Punkt 7.
Jeg har igennem hele processen været forundret over den måden man i kommunen behandler sine borger på. Der er efter min
mening lavet utrolig mange fejl/mangler i Måden man har behandlet sagen på lige fra afstemmning til høringer iblandt befolkning -
hvilket også fra min side blev givet udtryk for til borgermødet.
At man fra byrådets side vælger at komme med et udspil med 4-5-6 vindmøller er bestemt ikke en nemmer situation at sætte
borgerne i, når man skal søge værditab af sin bolig. Taber en bolig så i værdi i Gundersted ved at der kommer kæmpe vindmøller?
En lokal ejendomsmægler siger NEJ for den kan ikke sælges efterfølgende! Vi er i forvejen et sårbar område i Vesthimmerland, i vil
gerne folk også bosætter sig i udkanten af kommune men i vanskeliggøre det bare for befolkning at “sælge” vores område til resurse
stærke familier. 

Punkt 8. 
Jeg har flere gange i den her vindmølle kamp, stillet mig selv spørgsmålet hvad et byråd et valgt til og for!?Jeg er hver gang kommet
frem til samme svar, at det må være for at varetage borgernes ønsker og interesser på kryds og tværs af meninger og holdninger. Det
er vel derfor vi har et demokrati. I må jo her i denne høring indrømme at borgernes interesse er IKKE at få et vindmølle område, vi har i
Bjørnstrup et solcelle projekt der er i fuld gang. Der er blevet brugt ord som “politisk mod” lad sig rive med stemningen” vi kan godt
unde dem sådan et projekt “ - det er vel ikke det projektet handler om? Man kunne fristes til at tro der er sidder folk i byrådet der har
egen interesse i den grønne omstilling for egen vindings skyld jeg forstår ikke man så ikke forholder sig inhabil i disse sager!når alt
kommer til alt, må i alle jo respektere de mange folks opråb, om et NEJ tak til et vindmølle projekt i Bjørnstrup og lade demokratiet
sejre. 

Punkt 9. 
Hvad gør man for at bevare de små landsbyer? Hvordan vil man øge bosætning herude i de små samfund Hvordan vil I have, at vi skal
sælge vores lokalområde når i vanskeliggøre det efterfølgende.

Punkt 10.
Hvad gør man for at sikre sig, at folk kan låne i deres hus/ ejendomme, fx til energiforbedring? Det er svært nok i forvejen. Vi er oplyst
fra banker og kreditforeninger at et vindmølle område ikke vil øge muligheden.kan folk ikke få en belåning hjem til formålet,opvejer det
så opsætning af vindmøller Er der regnet på det ift : CO2 udledning. 

Punkt 11.
Hvad gør man for at opretholde den dejlige natur i Vesthimmerland. Her tænkes der jo særligt på vores dejlige lokalområde! Udtager
man landbrugsjord og Planter man mere skov,eller vil man bare opsætte kæmpvindmøller og lave solcelle anlæg her ude?.

Punkt 12.
Hvilken hensyn tager man til padder i området? Jeg er ikke korrekt oplyst i miljørapopten herom! Eller er det helt uden betydning,man
har i det berørte område allerede fortaget dræning af en større mose.

Punkt 13.
Hvilken hensyn tager man i projektet til Rørhøgen og Kærhøgen, der yngler i området? De mange trækfugle der kommer ind over det
berørte område Tænker man over, at det faktisk er her ude på landet at dyrelivet er og leves-Tænkes der over biodiversiteten. 

Punkt 14.
Tænker man på lokalbefolkningen i området. Det er et industrianlæg, der vil står her de næste 30 år - burde man ikke se hvad der
sker de næste par år i planlægning fra regeringen af i den grønne omstilling. Vi er i Vesthimmerlands Kommune langt  fremme i den
grønne omstilling ift: andre større kommuner.

Punkt15.
Hvem betaler skatten i kommunen Er det HOFOR? Vil der komme nogle penge til kommunen ud over de lovpligtige midler? 

Punkt16.
Hvem gavner CO2 regnskabet? Er det Vesthimmerlands Kommune eller laver man blot talgymnastik, og trækker det fra i flere
kommuner Jeg kan ikke se fornuften i det og vil sige det er direkte manipulation. 

Punkt 17.
Det omtales oftes som grøn omstilling af tilhænger af projektet,men faktisk handler det mest af alt om en god forretning for lodsejerne.

Punkt 18.
Har man tænkt over hvilken omkostninger det vil have for vores flyveplads. Vil den nødvendige  sikkerhed være der ved ind-og
udflytning Er der taget højde for elever der er ved at erhverve sig flycertifikat? Vil Bjørnstrup området ikke blive et farlig område for fly192



og svævefly. Vil det begrænse flytrafikken, og skabe stor risiko for kollision ved en eventuel nødsituation særlig for de mange svævefly
— har man i kommunen tænkt over hvor meget man faktisk udvider i Gatten Golf center — det publikum man ønsker at tiltrække her
til,er måske folk der på sigt vil ankomme i privat fly til Vesthimmerland.det skal vi passe på vi ikke vanskeliggøre. 

Punkt 19.
Hvor meget tænker byrådet over i dette projekt, at I er folkevalgte af borgerne i Vesthimmerlands kommune, til at varetage vores
interesser og ligeledes skabe vækst og tryghed for borgerne Der er mange der er bekymret ved det omtalte projekt. 

Punkt 20.
Har man med i sine overvejelser, hvad det vil betyde for vores  nærtliggende campingplads? Tænker man i byrådet at det vil øge
besøgende af turister, som vil komme til at camperer i et område med kæmpe vindmøller Campingpladsen ligger placeret imellem
Krogstrup vindmøller og det omtalte Bjørnstrup projekt. 

Punkt 21.
Jeg tror, vi i Vesthimmerland skal prøve at arbejde noget mere målrettet på et projekt, som faktisk vil gavne vores kommune, og ikke
mindst borgerne og skatteyderne. Det aktuelle projekt vil i min overbevisning ødelægger det for lokalområdet, hvor ildsjæle dagligt
kæmper for en fælles indsats til gavn for udvikling og bosætning i området og i kommunens dejlige yderområder generelt. 

Punkt 22. Jeg mangler en uddybelse i projektet omkring grundvandsækning,og ligeledes også om vagabonderende strøm og
konsekvensen af dette i forhold til mennesker og vores helbred? 

Punkt 23.
Man sætter ikke sådan noget op i et område hvor der bor mennesker, så finder man er område der er egnet og allerede affolket til
sådan et projekt, hvis man nu er blevet SÅ overbevist om det er den rette vej.  TÆNK jer nu godt om inden i bider på krogen, der er
ingen fortrydelsesret! Det er en beslutning der for mange og ikke mindst Vesthimmerland der vil betyde rigtig meget de næste 30-40
år... 

Der skal her fra fortsat lyde et stort NEJ tak til projektet. 

Med venlig hilsen. 
Jørgen Rise Pedersen 
Skovvænget 42-9240 Nibe.

“Gundersted city”en dejlig eksisterende landsby i Vesthimmerland. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 20:20
Modtaget Dato: 06-09-2021 20:20
Vedrørende: Til Steffen Verlin

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 20:21:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Steffen Verlin 
Addresse: Skolevænget 8
Postnr: 9600

Emne: NEJ TAK TIL VINDMØLLEPROJEKT BJØRNSTRUP
Kategori: Kommentar
Indhold: 
NEJ TAK TIL VINDMØLLEPROJEKT BJØRNSTRUP

Der er vist høringssvar på kommunens hjemmeside, hvor man via kort og høringssvar nr. har kunne finde frem til de enkelte der har
indsendt høringssvar, og dermed brud på Databeskyttelsesforordningen.

Flere gange har aktindsigter ikke blevet udleveret til tiden.

Påvirkninger af flagermus som et særligt fokusområde i miljøundersøgelserne for
projektforslaget. Den gennemførte lytteundersøgelse efter flagermus er ikke fortaget i tilstrækkelig grad, ang. perioden og tiden for
hvornår undersøgelsen er begyndt, for at klarlægge områdets lokale forekomster af disse.

Rørhøg (Circus aeruginosus) ses dagligt i området, og kommunen har ikke i tilstrækkelig grad undersøgt området for ynglende
rørhøg.

De visualiseringer af projektet der er blevet bedt om, er ikke efterkommet fra ansøger og kommunens side.
Der ikke blevet vist visualiseringen med påsatte lys ligesom det er påtænkt om natten. Derudover vil en visualiseringen om sommer
og om vinteren, give en meget bredere billede af projektet. Da læhegn en del stedet vil dække for vindmøllerne om sommeren, vil jeg
gerne se læhegnene om vinteren når de mister bladene.

Jf. kommuneplanen er landskabet ikke tilstrækkeligt robust til, at der kan opstilles 150 meter høje vindmøller.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 20:42
Modtaget Dato: 06-09-2021 20:42
Vedrørende: Til Morten Skak Raunkjær

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 20:42:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Morten Skak Raunkjær 
Addresse: Reberbanegade 5 
Postnr: 9600 

Emne: Vindmøller i bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg er bange for flere lydgener, og så er ville jeg også være træt af at se møller i alle retninger af hornum, nej ryk dem ud på havet,
eller så ryk dem til København 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 20:48
Modtaget Dato: 06-09-2021 20:48
Vedrørende: Til Birgit Christensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 20:49:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Birgit Christensen
Addresse: Skovvænget 11, Gundersted
Postnr: 9240

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg kan virkelig ikke se hvorfor vi skal have kæmpevindmøller lige udenfor vore vinduer, især ikke, når det ikke er noget der kommer
os til gavn, kun gene... Vi vil blive så plaget af skyggekast og støj, at det bliver uudholdeligt at opholde os på matriklen. Det er efter
min mening heller ikke det bedste for vores små hyggelige lokalsamfund, som vil blive mere og mere affolket. Så derfor NEJ TAK til
Vindmøller i Bjørnstrup.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 21:29
Modtaget Dato: 06-09-2021 21:29
Vedrørende: Til Mikkel Hansen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 21:29:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Mikkel Hansen 
Addresse: Trælborgvadvej 2
Postnr: 9240

Emne: Kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup. 
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Kære byråd.
Håber I tænker jer ekstra gang på os borgere som vælger at bo, herude hvor der er ro og højt til himlen.
Vi har valgt at bosætte herude pga den fantastiske natur og rolige omgivelser.
Jeg taler på vejne af min familie, kone og to børn.
Hvis de kæmpe havvindmøller kommer op så tæt på vores skønne landsted. Frygter jeg at det vil påvirke min familie og jeg, med
deres skyggekast og lavfrekvent støj.
Og hvordan det vil påvirke os mere lavpraktisk, med dårligere kreditvurdering mm.
Så jeg håber inderligt at I vil stemme nej til vindmøllerne og ja til en glad familie
Mvh Mikkel
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 21:30
Modtaget Dato: 06-09-2021 21:30
Vedrørende: Kvitteringsmail til Lilian Hoff Pedersen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: 2021148 - Indsigelse vedr. Lokalplan 1112.pdf

Kommunen kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup. 
Din Kommentar er modtaget d. 06-09-2021 21:29:00

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 21:29:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Lilian Hoff Pedersen
Adresse: Aggersundvej 100
Postnr: 9600

Emne: Indsigelse vedr. Lokalplan nr. 1112 - Vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hermed fremsendes indsigelse, se vedhæftede fil, ifm. Lokalplan 1112 vedrørende Vindmøller i Bjørnstrup.

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Vedhæftede filer:
2021148 - Indsigelse vedr. Lokalplan 1112.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021148 - Indsigelse vedr.
Lokalplan 1112.pdf
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I forbindelse med Lokalplan 1112 – Vindmøller ved Bjørnstrup indsendes hermed vores indsigelse ud fra 

observationer foretaget gennem årene, og ønsker disse vil blive inddraget og vurderet i forhold til opførelse 

af vindmøllerne. 

Det lyder meget positivt, at Vesthimmerlands Kommune har besluttet sig for at gennemføre en grøn 

omstilling. Men hvordan hænger det sammen med, at kommunen nu vil ødelægge et landsbymiljø i 

Bjørnstrup ved at sætte 6 vindmøller op samtidig med, at man bevarer og udvider en kommunalt ejet 

virksomhed – nemlig Vesthimmerlands Flyveplads. Hvilken betydning får vindmøllerne for aktiviteter og 

flyveje for de lokalt beliggende beboelser? Hvilken betydning får det for støjbilledet og CO2 udledning?        

Ved en opførelse af vindmøller i Bjørnstrup er vi bekymrede for en øget belastning, i form af flere 

overflyvninger af ejendommen vil blive en realitet, hvilket vi ikke er interesserede i. Vi vil derfor gøre 

indsigelse mod opstilling af vindmøllerne i Bjørnstrup. Vi mener, at der er et aktivitetsområde, som i stedet 

bør undersøges nærmere, et område som har stor indflydelse på kvaliteten af levevilkårene for vi som er 

nabo – nemlig Vesthimmerlands flyveplads.  

Vi har igennem flere år været udsat for støjbelastning, og deraf stresssymptomer, fra fritids-flyaktiviteter 

fra Vesthimmerlands flyveplads, fra henholdsvis Faldskærmsklub og Motorflyveklub, til tider i et så stort 

omfang at det har været nødvendigt at rejse hjemmefra for at få den konstante støj på afstand. Vi kan 

desværre ikke gå med høreværn på det meste af døgnets vågne timer – som ellers er anbefalingen fra 

lægen – men det kan vel heller ikke være meningen med at bo i et samfund hvor der skal være plads til 

også at kunne restituere efter en travl hverdag. 

Vi føler os netop noget til grin, i forbindelse med Faldskærmsklubben, som har fået tilladelse til dobbelt så 

meget flyvning i weekender, plus 2 valgfrie aftener - hvor der må flyves til kl. 22:00 eller til solnedgang -

enten tirsdage, onsdage eller torsdage. Tidligere skulle flyvninger stoppe kl. 19. Hvordan kan denne øgning 

af aktiviteter harmonere med en grøn omstilling hvor alle skal bidrage til fx reduktion af Co2?. 

Vi må ligeledes konkludere at denne udvidelse af tilladelse forårsager meget mere CO2 udledning ifm. 

flyvning fra Vesthimmerlands flyveplads, og denne ikke har været i tråd med den grønne omstilling som 

kommunen har tilsluttet sig – men forhåbentlig kan vi se frem til en fremtidig reduktion på dette område.  

Det skal ligeledes nævnes at der ved flyvninger anvendes blyholdigt benzin, hvilket er en belastning både 

miljømæssigt og helbredsmæssigt, og når flyaktiviteterne fra Faldskærmsklub og Motorflyveklub, er 

koncentrerede flyvninger og cirkulering af fly – i lav højde – ca. hvert 5 minut i op til 2 timer i træk, 

hvorefter der kan holdes pause og gentagelse af flyvninger startes atter derefter – og dette forekommer 

flere dage i træk – så det belaster således et lille areal hvilket må betragtes at udgøre helbredsmæssige 

risici på sigt for beboere i området.  

Dette håber vi bliver analyseret og miljøvurderet, i forbindelse med Kommuneplanen, da der hér må være 

en betragtelig mængde CO2 mm. at reducere – til gavn for borgere bosiddende i området – og ikke mindst 

for miljøet. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 21:39
Modtaget Dato: 06-09-2021 21:39
Vedrørende: Til Gritt Rosenkilde

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 21:39:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Gritt Rosenkilde
Addresse: Lyngholmvej, 8

Emne: Høringssvar vedr. nye vindmøller ved Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er stærkt bekymrede over, at man politisk vil udsætte os
for ulemperne ved endnu flere vindmøller i området for at tjene billige klimapoint uden reel handling fra egen kommunes side.
Herunder tænkes særligt på, at Vesthimmerlands Kommune herved ikke selv gør nogen forskel i forhold til den grønne omstilling, men
udelukkende muliggør, at hovedstadens kommuner kan gøre noget, uden selv at lægge jord til. 

Opsætning af vindmøllerne vil med sikkerhed betyde, at området vil blive fravalgt som bosætningssted, hvilket helt naturligt vil få stor
betydning for byen - herunder skole, børnehave, vuggestue, hal mv.

Støjgenerne fra så store vindmøller er - fortsat - ikke undersøgt tilstrækkeligt og afhænger desuden enormt af de konkrete møller samt
af vindretningen. 

Vindretningen er ofte direkte mod vores bopæl og mod Blære, hvorfor hele byen vil blive påvirket af møllerne. 

Personligt bekymrer vi os dels, da vi forudser faldende huspriser; og da vi har dyr. Der er adskillige eksempler på store
følgevirkninger hos dyr, når der er vindmøller i nærheden.

Vi er desuden blevet bekendt med tilstedeværelsen af flere truede dyrearter i nærheden af opstillingområdet for vindmøllerne, hvilket
ligeledes burde vække politikernes interesse i forhold til et "nej tak" til at huse flere havvindmøller på land.

Med venlig hilsen

Gritt Rosenkilde og Kenneth Laursen, Lyngholmvej 8, 9600 Aars

200

8302787#0 - Til Gritt Rosenkilde



Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 22:18
Modtaget Dato: 06-09-2021 22:18
Vedrørende: Til Søren Andersen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 22:19:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Søren Andersen
Addresse: Soldugvej 10
Postnr: 9600

Emne: Vedr. vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg mener ikke man kan stemme for lokalplanforslaget ,på grund af en meget mangel fuld vvm rapport.Der er ikke undersøgt ordentlig
for dyr der rødlistet af eu så som flagermus,rødglente og kærhøg.I følge vvm rapport vil man fjerne læhegn hvor flagermus fouragerer
,for at få den til at ændre træk rute ,det er direkte ulovligt i følge naturbeskyttelses loven.
Ifølge vvm rapport skal der også foretages grundvandsænkning i forbindelse med op sætning af møller det vil skade det nært ligende
moseområde .
Der er ikke undersøgt vedr. lavfrekvent støj og hvilken skade det kan gøre , der er ingen undersøgelser der beviser lavfrekvent støj
ikke er skadeligt.Jeg har læst vindmøllebekendtgørelsen i den står der intet om beskyttelse af mennesker ved op stilling vindmøller.
Jeg mener 150m høje møller ikke hører til på landjorden, man rejser da heller ikke et 20 etagers hus på barmark.
Jeg vil håbe at politikerne ikke godtager det narrativ at co2 reduktionen kan tilskrives 2 steder .Vesthimmerlandskomune er en fagtig
kommune som de mere velstillede kommuner,energiselskaber udnytter til at huse deres ve anlæg, med lokalplanforslaget kan reelt
om danne 30 % af kommunens areal til vindmølle område.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 22:32
Modtaget Dato: 06-09-2021 22:32
Vedrørende: Til Lisa Maria Balto
Vedhæftninger: 2021152 - FC069F26D40F4102BD27ACD76539149E.png

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 22:33:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Lisa Maria Balto 
Addresse: Gunderstedvej 35
Postnr: 9240

Emne: Nej tak til kæmpevindmøller
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Nej tak til kæmpevindmøller i Gundersted, ikke ødelægge vores skønne område, sæt dem op ude i vandet..

Vedhæftede filer:
2021152 - FC069F26D40F4102BD27ACD76539149E.png:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021152 -
FC069F26D40F4102BD27ACD76539149E.png
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21. november 2020 kl. 06.33
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Kæmpe vindmøller i Bjørnstrup - NEJ TAK

Kæmpe vindmøller i Bjørnstrup - NEJ TAK

Vi er en familie på to voksne og et barn. Vi flyttede til Gunderstedvej 35 for snart 23 år 
siden, vi er meget glade for at bo i noget af Danmarks smukkeste natur, vi flyttede til 
dette området grundet denne skønne uspoleret natur og de 
fantastiske rolige omgivelser. Vi har med købet af vores huset, haft en aktiv rolle 
med bestyrelsesarbejde, samt udvist stor støtte til vores lokal samfund. Vi er så 
heldige at bo her i denne skønne natur! Det er derfor chokerende og 
skræmmende på engang, at selv samme kommune, som tidligere har værnet om vores 
natur i Gundersted - står bag dette vindmølleprojekt!

Vi er yderst bekymret for at kæmpevindmøllerne vil ødelægge vores natur og 
dyreliv i Gundersted. Vi er ligeledes yderst bekymret for de gener som kæmpevindmøller 
påfører mennesker, som er bosiddende i nærheden af disse produktionsmaskiner, 
som på ingen måder hører til på landjorden.

Vesthimmerland kommune bør tage ansvar!

Vi protesterer på det kraftigste mod kæmpevindmøller i Bjørnstrup.

Nils Arnulf Balto og Lisa Maria Balto 
Gunderstedvej 35 9240 Nibe

Indsendt af Lisa Maria Balto

Sendt fra min iPad

Fwd: Kæmpe vindmøller i Bjørnstrup - NEJ TAK
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 22:45
Modtaget Dato: 06-09-2021 22:45
Vedrørende: Til Martin Rosenberg Thomsen
Vedhæftninger: 2021153 - Høringssvar.pdf

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 22:44:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Martin Rosenberg Thomsen
Addresse: Nr. Blærevej 4
Postnr: 9600

Emne: Høringssvar vedr. Vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hermed vedhæftet høringssvar

Vedhæftede filer:
2021153 - Høringssvar.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021153 - Høringssvar.pdf
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Vedr. vindmølleprojekt Bjørnstrup 
 

I forbindelse med kommuneplantillæg for Vindmøller ved Bjørnstrup vil jeg gerne at byrådet tager følgende 

synspunkter med i deres overvejelser. 

 

Som borger i Vesthimmerlands kommune viljegi gerne bakke op om de tiltag, Vesthimmerland træffer for 

at fremtidssikre og forbedre den grønne energiproduktion i kommunen, herunder vindmøller. For mig er 

det vigtigt, at Vesthimmerland kommune tager aktiv del i den grønne omstilling. Min bekymring går på, når 

man som borger har investeret i varmepumpe og elbil – hvilken nytte er det til, hvis de skal trække på 

fossile brændstoffer i stedet for grønne alternative?  

 

I den seneste tid har der været et stort fokus på Vindmølleprojekt Bjørnstrup, både i lokalsamfundet og i 

medierne. Jeg synes, det er ærgerligt, at det billede, der er blevet tegnet af projektet, overvejende 

beskriver modstand over for projektet. Jeg kan godt være bekymrede for, at det ikke afspejler det egentlige 

billede af borgernes holdninger.  

Dette ses bland andet i den undersøgelse, forvaltningen havde fået gennemført på tværs af hele 

kommunen, der viste opbakning til den grønne omstilling. 

 

Helt overordnet synes jeg at det er vigtigt at huske, hvorfor det er vigtigt med investeringer i den grønne 

omstilling. Der er blevet skrevet mangt og meget om, hvorledes ens livskvalitet bliver forringet her og nu af 

vindmøller.  

Men hvad med livskvaliteten i fremtiden? For vores børn og børnebørn?  

Hvem husker ikke oversvømmelserne i Tyskland, Holland og Belgien denne sommer? Hvilken livskvalitet 

stod de berørte tilbage med?  

Den globale opvarmning lader sig ikke begrænse af kommunegrænser og landegrænser, og derfor er det 

særlig vigtigt, alle støtter op om kampen for at vende kurven. 

 

Men håb om en grønnere fremtid.  

Martin Rosenberg Thomsen 

Nr. Blærevej 4 

9600 Aars 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 23:35
Modtaget Dato: 06-09-2021 23:35
Vedrørende: Til Morten normann Laustsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 23:35:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Morten normann Laustsen
Addresse: bjerghedevej 6

Emne: KP17-301-023 VINDMØLLER BJØRNSTRUP
Kategori: Kommentar
Indhold: 
er stærkt bekymret for hvad det ville gøre for huspriserne i området. Vindmøller er jo ikke lige frem kendt for gøre noget positiv.
området har jo en lang lægge tid når huse er til slag i området.
kan ikke se hvorfor vi skal betale en så stor pris, for at HOFOR kan kan lave strøm.
borgernes økonomiske kompensation og rettigheder er alt for dårlige.

206

8302783#0 - Til Morten normann Laustsen



Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 07-09-2021 00:05
Modtaget Dato: 07-09-2021 00:05
Vedrørende: Til Torben Matzen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 07-09-2021 00:05:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Torben Matzen
Addresse: Nykirkevej 4
Postnr: 9520

Emne: Flyvepladsen
Kategori: Kommentar
Indhold: 
1) Hindringsfladerne for Græsbanen er ikke nævnt i konsekvensrapportem
2) Hvilken indflydelse vil vindmøller have for på en fremtidig GPS approach procedure til flyvepladsen. Proceduren vil kunne gavne
særligt erhvervslivets udnyttelse af flyvepladsen.
3) Møllerne er sat lige udenfor hindringsfladernes afslutning hvor grænsen er 100m i højden, hvis man fortsatte hindringsfladens
hældning skulle man noget længere væk fra flyvepladsen før en højde på 150m er muligt.
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8153299#0
Det er et internt arbejdsdokument. Tidsplan vil blive tilgængelig når den er godkendt.

8156108#0
Indeholder adgang til at kunne redigere i planforslaget

8177058#0
Interne arbejdsdokumenter

8177059#0
Interne arbejdsdokumenter

8177060#0
Interne arbejdsdokumenter

8177062#0
Interne arbejdsdokumenter

8177063#0
Interne arbejdsdokumenter

8177064#0
Interne arbejdsdokumenter

8177065#0

8217937#0
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31. Igangsætningssag - Planlægning for vindmølleprojekt ved 
Bjørnstrup 

Punktoplysninger 

Sagsnr.:  01.02.20-A00-1-20 
Sagsbeh.: August Bo Skovmand Larsen 

Resumé 

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en konkret ansøgning om at opstille seks 
vindmøller med en total højde på op til 150 meter per styk i tilknytning til 
rammeområde "301- Vindmølleområde Bjørnstrup". Økonomiudvalget besluttede den 
21. oktober 2020 at igangsætte en fordebat, der havde til formål at indkalde idéer og 
forslag til: 

1. indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete 
projekt (VVM) 

2. opmærksomhedspunkter og indhold til et kommuneplantillæg 
I denne sagsfremstilling fremlægges de indkomne høringssvar til politisk behandling. 
Derudover skal der træffes beslutning om, hvorvidt planlægningen for opstilling af 
vindmøller i benævnte rammeområde skal igangsættes. 

Baggrund 

Vesthimmerlands Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, 
programmer og konkrete projekter (VVM), modtaget en projektansøgning fra HOFOR 
a/s for seks vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter samt serviceveje og 
tekniske anlæg i form af jordkabler og transformatorer. 

Projektet ønskes placeret i tilknytning til rammeområde "301 - Vindmølleområde 
Bjørnstrup". Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til opstilling af minimum tre 
vindmøller på række med en totalhøjde på minimum 125 meter og maksimum 150 
meter. Udformningen af det konkrete vindmølleprojekt vil medføre, at den 
eksisterende planramme samt støjkonsekvenszone skal revideres og udvides.  

 

Krav om miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM) 

HOFOR a/s fremsendte den 26. maj 2020 en VVM-anmeldelse på et vindmølleprojekt i 
tilknytning til kommuneplanramme "301 - Vindmølleområde Bjørnstrup". Det 
vurderes, at projektets samlede miljøpåvirkning har et sådant omfang, at det 
automatisk medfører krav om miljøvurdering. 
 
Krav om ny planlægning 
Bilag "Bjørnstrup_KORT_opstilling og vindmølleområde" viser på et kortudsnit, hvor 
møllerne ønskes placeret. Som det fremgår af bilaget, kan projektet kun realiseres, 
hvis arealudpegningen for rammeområde "301 Vindmølleområde Bjørnstrup" justeres 
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og udvides. I henhold til retningslinje 2.2.1, Kommuneplan 2017 gives der mulighed 
for at udvide udlagte vindmølleområder for at imødekomme konkrete projektønsker. 

"Et udlagt vindmølleområde kan udvides, ved f.eks. nedlæggelse af boliger. Det vil 
være en konkret vurdering ved hvert projekt i forhold til de eksisterende møller i og 
omkring vindmølleområdet. Ved udvidelse af et vindmølleområde, skal nedenstående 
arealkriterier respekteres: 

 Afstandskrav til boliger 
 Indflyvningszone til Aars lufthavn 
 Fund og fortidsminder 
 Fredede områder 
 Fredskov 
 Kirkebyggelinje 
 Strandbeskyttelse 
 Natura 2000 (fuglebeskyttelse, habitatområde, vand og naturplaner 2013) 
 Særligt værdifulde landskaber 
 Større sammenhængende landskaber 
 Værdifulde kulturmiljøer 
 Kystnærhedszonen" 

 
En udvidelse af rammeområde "301 - Vindmølleområde Bjørnstrup" vil medføre, at 
der skal vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017. Tillægget vil udelukkende medføre 
en ændring i rammens arealudpegning. De eksisterende bestemmelser videreføres.  

Jf. planlovens § 13, stk. 2 skal en lokalplan tilvejebringes, før der kan gennemføres 
større udstykning eller større bygge- eller anlægsarbejde, og i øvrigt når det er 
nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. En realisering af projektet vil 
dermed kræve, at der vedtages en lokalplan. 

 
Fordebat 
Fra den 26. oktober 2020 til den 22. november 2020 har der været afholdt fordebat. 
Grundet COVID-19 restriktioner blev det traditionelle offentlige debatmøde afviklet i et 
nyt online format den 12. november 2020. Mødet blev udsendt som et livestream, 
hvor der blev informeret om kommunens generelle vindmølleplanlægning og det 
konkrete projekt. Derudover blev der svaret på spørgsmål, som alle "seere" havde 
mulighed for at sende ind, via en chatfunktion, gennem hele mødets forløb. 271 
forskellige digitale enheder åbnede op for livestreamingen og ca. 150 enheder havde 
streamingen åben ad gangen. 
I løbet af fordebatten har Vesthimmerlands Kommune modtaget 78 høringssvar som 
fordeler sig over 70 forskellige husstande og interesseorganisationer samt 1 
høringssvar, som blev indsendt ca. en uge efter fordebattens ophør. I tilknytning til 
fordebatten er der vedlagt en række bilag: 
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 Bilag "Debatoplæg" 
 Bilag "Oversigt over indsigere til fordebat" (Lukket) 
 Bilag "Kortoversigt over indsigere"  
 Bilag "Høringssvar samlet" (Lukket) 
 Bilag "Høringssvar samlet (Anonymiseret)" 
 Bilag "Resumé af og kommentarer til hørringssvar"  

 
Som det fremgår ovenfor, er der 2 bilag som lukkede bilag og dermed ikke offentligt 
tilgængelige. Dette skyldes, at offentligt materiale grundet GDPR skal være 
anonymiseret. 

Bortset fra enkelte positive tilkendegivelser, gives der på tværs af høringssvarene 
udtryk for en generel lokal modstand mod vindmølleprojektet. I høringssvarene er de 
mest fremtrædende temaer: 

 At der er stor bekymring for potentielle gener fra vindmøllerne. Heriblandt 
gener i form af støj, skyggekast, den visuelle oplevelse i området samt 
påvirkning fra lys og refleksion.  

 At projektet vil medføre negative økonomiske konsekvenser for områdets 
beboere. Særligt er der fokus på tabt ejendomsværdi. 

 At projektet vil medføre en negativ udvikling i lokalområdet samt være en 
barriere for det fremtidige udviklingspotentiale i området. 

 At projektet vil kræve, at rammeområdet ændres markant fra en øst-vest 
gående retning til en nord-syd gående retning, hvilket vil have effekt på 
møllernes visuelle påvirkning i landskabet. 

 At projektet vil medføre negative helbredsmæssige konsekvenser for såvel 
mennesker som dyr. 

 At det ikke er gennemskueligt, hvilket incitament Vesthimmerlands Kommune 
har for at lade HOFOR opstille vindmøller i Vesthimmerland. 

 At Vesthimmerlands Kommune producerer nok vedvarende energi med den 
nuværende kapacitet. 

Forventet konsekvens 

En realisering af projektet vil på den ene side bidrage positivt til den grønne omstilling 
samt til Vesthimmerlands Kommunes energiregnskab. På den anden side vil 
vindmøllerne få en indvirkning på det omkringliggende miljø. 
 
Grøn omstilling 
Ifølge PlanEnergis nyeste energiregnskaber, basseret på 2018-tal, har 
Vesthimmerlands Kommune et samlet energiforbrug på 5.744 TJ/år. I 2018 bestod 
47,7 % af det samlede energiforbrug i Vesthimmerlands Kommune af vedvarende 
energi. Siden 2018 er der i Vesthimmerlands Kommune opstillet 9 nye vindmøller ved 
Thorupsletten samt etableret et biogasanlæg, der hver især bidrager til at hæve 
andelen af vedvarende energi i Vesthimmerland. Med afsæt i PlanEnergis 
energiregnskab og standardproduktionstal fra lignende biogasanlæg og 
vindmølletyper, er disse to VE-anlæg estimeret til at forhøje den samlede vedvarende 
energiandel for Vesthimmerlands Kommune med ca. 16 %. Det kan derfor med 
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rimelighed antages, at vedvarende energi udgør noget der ligner 64 % af det samlede 
energiforbrug i Vesthimmerlands Kommune. 

Det ansøgte mølleprojekt ved Bjørnstrup, har administrationen estimeret til at 
producere ca. 307 TJ/år, hvilket vil svare til at forhøje andelen af den vedvarende 
energi, i kommunens samlede energiforbrug, med yderligere 5 %. 
 
Lokal påvirkning 
Som allerede nævnt ovenfor, udtrykkes der i de mange høringssvar en del 
bekymringer for, hvordan ansøgte projekt vil påvirke det omkringliggende miljø. Dette 
er ganske forståeligt, idet 6 vindmøller af 150 meters højde vil påvirke det 
omkringliggende miljø i en væsentlig grad. Derfor stilles der også krav om, at der som 
forudsætning for en realisering af projektet skal godkendes en miljøvurdering af 
projektet (VVM). Formålet med miljøvurdering af projekter er, at der under 
inddragelse af offentligheden tages hensyn til planer, programmer og projekters 
sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske 
mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, 
vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, ressourceeffektivitet og det indbyrdes 
forhold mellem disse faktorer. 

Miljøkonsekvensrapporten belyser de væsentlige miljøkonsekvenser og gør det muligt 
på den baggrund at stille vilkår til projektets udformning, så negative 
miljøkonsekvenser så vidt muligt undgås. Dermed er det muligt at få overvejelser om 
miljø ind i den politiske beslutningsproces og få reduceret miljøpåvirkningen. Som det 
også fremgår af bilag 6, har de mange høringssvar i høj grad været med til at belyse, 
hvad miljørapporten skal indeholde. 
 
Administrationens vurdering 
Byrådet besluttede med vedtagelse af Kommuneplan 2017 at udlægge rammeområde 
"301 - Vindmølleområde Bjørnstrup" som nyt vindmølleområde med mulighed for at 
opstille minimum 3 vindmøller. Udpegningen af rammeområde 301 er sket på 
baggrund af en screening, hvor der er blevet set på: 

 restriktive arealbegrænsninger for vindmøller 
 afstandsbuffere til helårs- og fritidsboliger, samt 
 om landskabet har robusthed til, at der kan stå minimum 3 vindmøller på 

række. 
 
Det fremgår af planlovens § 12, at: "Kommunalbestyrelsen skal virke for 
kommuneplanens gennemførsel".  

I deres høringssvar (høringssvar nr. 62) argumenterer DN dog for, at det konkrete 
projekt vil påkræve ny planlægning, der afviger fra den gældende planlægning i en 
sådan grad, at planlovens § 12 ikke længere gør sig gældende. Det påpeges, at 
rammeområdets arealudpegning vil ændres fra en øst-vestgående retning til en nord-
syd gående retning, hvilket DN korrekt påpeger, vil medføre en større visuel 
påvirkning fra Navnsø. Samtidig påpeges det, at projektet vil medføre en væsentlig 
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udvidelse af rammeområdet. Disse forhold vil være valide argumenter for ikke at 
igangsætte planlægningen. 
 
Det er administrationens vurdering at uanset, hvor man placere vindmøller på 150 
meters højde, vil de altid have en stor visuel effekt på deres omgivelser. Som en del 
af miljøvurderingen af projektet vil det skulle afdækkes, om landskabet er 
tilstrækkeligt robust til, at der kan opstilles 6 vindmøller i en nord-syd gående retning. 
Administrationen medgiver, at en udvidelse af vindmølleområdet vil have en større 
lokal visuel påvirkning på omgivelserne. For kommunen som helhed vil det derimod 
have en mindre visuel effekt at samle møllerne i større vindmølleområder, frem for at 
etablere flere små vindmølleprojekter med 3-4 vindmøller. 

Derfor ønsker administrationen at fremhæve, at det konkrete projekt ønskes opført i 
tilknytning til et område udlagt til vindmølleplanlægning i Kommuneplanen, og 
projektet vurderes at kunne overholde de fastsatte afstandskrav til naboer samt de 
fastsatte grænseværdier, der skal beskytte naboer mod gener fra bl.a. støj og 
skyggekast. Set i dette lys er det administrationens vurdering, at en beslutning om 
ikke at igangsætte planlægning for det konkrete projekt, vil være i strid med 
Kommunens Plan- og Bæredygtighedsstrategi. Heri står der: "Planlægning af store 
vindmøller og arbejdet med husstandsvindmøller og solcelleanlæg sikrer bæredygtige 
energiproduktive elementer. Anlæggene er båret af det private initiativ, men 
kommunen støtter i videst mulig omfang initiativerne." (se side 29 i Bilag "Plan- og 
bæredygtighedsstrategi 2018-2022). 

Desuden traf Byrådet den 27. august 2020 et par beslutninger, der signalerer en stor 
vilje til at tage ansvar i forhold til den grønne omstilling: 

1. 
 
Byrådet godkendte en fælles Nordjysk målsætning om, at Nordjylland som 
region skal have en CO2 neutral energi- og transport sektor i 2040.  

2. 
 
Byrådet besluttede, at Vesthimmerlands Kommune skulle søge optag i DK2020. 
Vesthimmerlands Kommune er sidenhen blevet optaget i DK2020 projektet, og 
Byrådet har afsat midler til at ansætte en projektleder i 3 år til at udarbejde en 
ambitiøs klimahandleplan for Vesthimmerlands Kommune.  

 
Administrationen anbefaler derfor, at planlægning for vindmølleprojektet ved 
Bjørnstrup igangsættes. 

Organisering og kommunikation 

Ingen bemærkninger.  
 

Lovgrundlag 
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Planloven kapitel 4 og 5. 
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 
projekter (VVM). 
 

Økonomi 

Udgiftsneutral. 
 

Procesplan 

Videre tidsplan for projektet fastlægges først efter der er klarhed om, hvorvidt 
planlægningen skal igangsættes. 
 

Sagen afgøres i 

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. 
 

Administrationen indstiller 

 at udarbejdelse af forslag til miljøkonsekvensvurdering, kommuneplantillæg og 
lokalplan igangsættes, og 

 at bilaget "Resumé og behandling af høringssvar" med administrationens 
behandling af høringssvar godkendes, og udsendes som svar til alle indsigere. 

 
 
Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. februar 2021, pkt. 18: 

Fraværende: Anders Kjær Kristensen. 
 
Administrationens indstilling anbefales godkendt. 
I den videre sagsbehandling ønsker Teknik- og Miljøudvalget belyst 
- hvilke konsekvenser vil det få for projektet, hvis det lovmæssige afstandskrav for 
møllerne hæves fra 600 meter til 900 meter? 
- hvilke konsekvenser vil det få, hvis det kompensationsberettigede afstandskrav 
hæves fra 900 meter til 1200 meter? 
- hvilke konsekvenser vil det få, hvis alle tre møller ved Gundestrup nedtages? 
- om HOFOR har opkøbt ejendommene med henblik på videresalg eller nedrivning. 
 
Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 10. februar 
2021: 
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Efter Teknik- og Miljøudvalgets beslutning med anmodning om besvarelse af 4 
spørgsmål vedrørende projektøkonomi har forvaltningen anmodet HOFOR om 
besvarelse af disse spørgsmål. 
 
Besvarelse forventes at foreligge senest til Økonomiudvalgets møde. 
 
 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 41: 

Fraværende: Ingen 
 
Et flertal bestående af Kurt Friis Jørgensen, Svend Jørgensen, Signe Nøhr og Per Bach 
Laursen anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til Byrådets godkendelse med 
følgende kommentarer: 

 I forbindelse med planlægningsprocessen ønskes belyst et alternativ, hvor 
vindmøllen tættest på Gundersted By udgår. 

 HOFOR opfordres til at arbejde for at sikre størst muligt lokal opbakning og 
ejerskab til det mulige vindmølleprojekt. 

 Hvis planlægningen medfører, at der opstilles vindmøller, så skal de midler, 
som kommunen modtager fra Grøn pulje, anvendes i nærområdet.  

Theresa Berg Andersen, Doris Lauritzen og Asger Andersen kan ikke anbefale Teknik- 
og Miljøudvalgets indstilling, da de ikke ønsker planlægning igangsat, men en ny 
samlet plan for den fremtidige VE-produktion i Vesthimmerlands Kommune. 
 
Svend Jørgensen og Signe Nøhr ønsker følgende spørgsmål besvaret: 

 Hvor stort et område dækker vindmølleområdet i kommuneplanen, og hvor 
stort et område dækker forslaget til opstilling af nye vindmøller. 

 Hvor mange ejendomme ligger indenfor 600 - 900 m grænsen, og fra 900 - 
1200 m grænsen. 

Beslutning i Byrådet den 18. februar 2021 

Fraværende: Per Jensen, Doris Lauritzen 
 
Økonomiudvalgets mindretalsindstilling om ikke, at igangsætte planlægningen, men at 
udarbejde en ny samlet plan for den fremtidige VE-produktion i Vesthimmerlands 
Kommune blev sendt til afstemning: 
 

 For stemte 10:  
(Allan Ritter, Inger Nielsen, Niels Krebs Hansen, Asger Andersen, Brian 
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Christensen, Liselotte Lynge, Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen, Kirsten 
Moesgaard, Rasmus Vetter). 

 Imod stemte 14:  
(Palle Jensen, Per Nyborg, Anders Kjær Kristensen, Jens Lauritzen, Per 
Bisgaard, Per Bach Laursen, Jakob Dyrmann, Mikael Toft, Morten Mejdahl, 
Henrik Dalgaard, Kurt Friis Jørgensen, Pia Buus Pinstrup, Svend Jørgensen, Lars 
Andresen). 

 Hverken for eller imod 1:  
(Signe Nøhr). 

 
Dermed blev Økonomiudvalgets mindretals indstilling ikke godkendt. 
 
Herefter blev Økonomiudvalgets flertalsindstilling med tilføjelse af, at der i forbindelse 
med planlægningsprocessen også ønskes belyst et alternativ med 4 vindmøller, hvor 
både møllen længst mod syd og møllen længst mod nord i debatoplægget udgår, 
sendt til afstemning: 

 For stemte 15:  
(Signe Nøhr, Palle Jensen, Per Nyborg, Anders Kjær Kristensen, Jens Lauritzen, 
Per Bisgaard, Per Bach Laursen, Jakob Vium Dyrman, Mikael Toft, Morten 
Mejdahl, Henrik Dalgaard, Kurt Friis Jørgensen, Pia Buus Pinstrup, Svend 
Jørgensen, Lars Andresen). 

 Imod afstemte 8:  
(Allan Ritter, Ingen Nielsen, Niels Krebs Hansen, Asger Andersen, Brian 
Christensen, Liselotte Lynge, Niels Heebøll, Theresa Berg Andersen). 

 Undlod at stemme 2:  
(Kirsten Moesgaard, Rasmus Vetter). 

Dermed blev Økonomiudvalgets flertalsindstilling med tilføjelse af, at der i forbindelse 
med planlægningsprocessen også ønskes belyst et alternativ med 4 vindmøller, hvor 
både møllen længst mod syd og møllen længst mod nord i debatoplægget udgår, 
godkendt. 

Bilag 

 Bjørnstrup_KORT_opstilling og vindmølleområde_topografisk kort.pdf 
 Debatoplæg 
 Oversigt over indsigere til fordebat 6 1 m adrbeskyt. 
 Kort over indsigere 
 Hørringssvar_samlet 2 - m adrbeskyt -NY 
 Resume og behandling af høringssvar 
 Høringssvar - 62 
 Plan-og-bæredygtighedsstrategi 2018 - 2022 
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 Spørgsmål fra T&M til Urland 
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 23-02-2021 11:44
Modtaget Dato: 23-02-2021 11:44
Vedrørende: VS: Udkast - brev til byrådet
Vedhæftninger: HOFOR Notat til Vesthimmerland Kommune.pdf
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TO
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Ida Iversen Engelund [mailto:iden@hofor.dk] 
Sendt: 22. februar 2021 15:15
Til: August Bo Skovmand Larsen
Emne: Udkast - brev til byrådet
 
Hej August.
 
Som vi snakkede om har jeg formuleret et brev til byrådet. Lad mig vide hvor jeg skal sende den hen.
 
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lEBz4-00019i-
6G&i=57e1b682&c=efd-u4xM3CnIxMKeaDTnBt93IcPt6KiBYhMnlc7NHDnLDw_-DgiZEyG7y3Ghj3M2dXMj91V5fv2-6xdmFdUJAF7THvv-
t53Fd8fFe5yGdCrRksmhNu4WAzkpZ0LduPXsgS-v4jlrSDIei2DXqT-OnVhkA03b0V4D5IrdADG1LTtYXgloaJcpqZkqqgOV4iLfChLH0ft7TZyWct3Qz4kRXg
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Notat  

 

Modtager: Vesthimmerlands Kommune 

Afsender: HOFOR Vind 

 

 

Ang. Forespørgsel om alternativ opstilling af vindmøller ved 
Bjørnstrup 

På byrådsmødet 18. februar 2021 blev punkt 31 omhandlende vindmøller ved Bjørnstrup 

behandlet. Der var rigtig mange gode kommentarer og input til den videre behandling og 

miljøundersøgelse af projektet. HOFOR vil naturligvis behandle de mange ubesvarede 

spørgsmål om projektets fysiske udformning samt de bekymringer, der blev bragt på banen.  

 

Der var en række politikkere, som omtalte vigtigheden i at inddrage og kommunikere med 

borgerne på et tidligt tidspunkt. Vi er helt enige i, at det er afgørende for at prøve at få mere 

lokal opbakning til projekterne generelt – og vi vil derfor gerne redegøre for, hvordan vi har 

forsøgt at etablere dialog.  

 

Vi overvejede fra starten nøje, hvordan vi så hurtigt som muligt kunne komme i kontakt med 

naboerne. Vi sendte derfor et informationsbrev rundt til alle naboer inden for 1 km – samt 

enkelte uden for 1 km, som vi vidste havde en interesse i projektet. Dette brev blev sendt ud 

på samme tidspunkt, som kommunen modtog vores ansøgning i slutningen af maj 2020. Heri 

præsenterede vi projektet med et kort over møllernes placering og lagde op til, at man 

endelig måtte stille os spørgsmål – og meget gerne videregive vores kontaktinformationer, 

hvis man kendte til andre i området, der havde en interesse i projektet.  

 

Derudover sendte vi også et brev til Danmarks Naturfredningsforening i Vesthimmerland i 

starten af juni 2020, hvor vi også præsenterede projektet og lagde op til spørgsmål eller 

kommentarer. Endelig ringede vi til formændene for beboerforeningerne i henholdsvis Blære 

og Gundersted med vores kontaktinformationer – og sendte efterfølgende begge en mail 

med en præsentation af projektet. 

 

Vi fik to henvendelser fra naboer, som gerne ville høre nærmere om salgsoptions-ordningen. 

Vi hørte ikke fra DN eller beboerforeningerne.  

 

Det har generelt været en udfordring for os at inddrage borgerne med fysiske møder pga. 

coronarestriktioner. I august 2020 sendte vi dog et brev til naboerne inden for 900 m for at 

tilbyde et fysisk møde hjemme hos dem, som gerne ville høre mere om projektet og de 

såkaldte VE-ordninger. Der var 7 ud af 15 ejendomme, der takkede ja til et møde.  

 

HOFOR Vind 

Direkte tlf. 27954265 

E-mail iden@hofor.dk 
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Vi ved, at det – generelt for vindmølleprojekter – kan være meget svært at skaffe opbakning 

fra det helt nære lokalområde til vindmøller. Der kan godt være opbakning til opsætning af 

møller i en kommune, men det er umuligt at få alle, der bliver nære naboer, til at acceptere 

vindmøller. Vi vil dog bestemt gerne gøre mere for at prøve at skaffe lokal opbakning til 

projektet, selvom det er svært.  

 

Vi vil for eksempel gerne overveje, hvilke muligheder (ud over dem, som Folketinget har 

fastsat i VE-loven), der kan være for at imødekomme naboerne i højere grad. Vi modtager 

gerne input både fra lokale borgere og politikere i byrådet til, hvad der kan gøres for at få en 

større lokal forankring af møllerne.  

 

Der var et enkelt tidspunkt i løbet af byrådsmødet, hvor der blev fremført synspunkter, som vi 

desværre tror må bero på en misforståelse.  

 

Det er helt korrekt, at vi er blevet forelagt fire konkrete spørgsmål fra Teknik- og 

Miljøudvalget, som vi via forvaltningen svarede på i løbet af få dage. På byrådsmødet 18. 

februar blev imidlertid omtalt en forespørgsel om, at Økonomiudvalget gerne ser en 

behandling af et alternativt projekt, hvor den nordligste vindmølle udgår. Det blev nævnt, at vi 

i HOFOR ikke vil forholde os til/afslår et alternativ med fem møller.  

 

HOFOR er dog ikke blevet forlagt dette spørgsmål fra forvaltningen, ligesom vi blev med 

spørgsmålene fra Teknik- og Miljøudvalget. Derfor har byrådet ikke fået et svar på 

forespørgslen fra os.  

 

Vi afviser bestemt ikke alternative opstillingsmuligheder i den kommende miljøundersøgelse. 

Og vi beklager naturligvis, hvis vi på nogen måde har signaleret, at vi ikke vil forholde os til 

en alternativ løsning for at imødekomme lokalområdet. 

 

Vi står gerne til rådighed, hvis I har yderligere spørgsmål.  

 

Med Venlig Hilsen  

 

Ida Iversen Engelund   

Projektudvikler    

Direkte: mobil 2795 4265    

Mail: iden@hofor.dk   
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 24-02-2021 11:02
Modtaget Dato: 24-02-2021 11:02
Vedrørende: VS: Ansøgning om 6 vindmøller ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: ansøgning om vindmøller - HOFOR.pdf

MST ansøgningsskema.pdf

 
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lEqyq-000n6K-
5F&i=57e1b682&c=5QbsIdaPpYE6cNuMhleeNoLKhj5eKBMbe4Oal3g9Ow0JPqgFWRN4uE6lIr14kLLo3dDlZdp8pkLX9KwShoHH-
Wj0KDqOSMQrpRKM3AOJ_UotG3hbABT-U_1xedrT4Uw7Jf2Fo8cIUbj3c59raO7m_VOY0aTNc7xklN8FB3aZWHUXs0pPzFOEWOR1Mtj1FchGDFLMYr0k-
lhh9Q7R-zHq4w
Fra: Ida Iversen Engelund 
Sendt: 25. maj 2020 16:45
Til: kren@vesthimmerland.dk; post@vesthimmerland.dk
Cc: Hans Jakob Martinsen <hama@hofor.dk>
Emne: Ansøgning om 6 vindmøller ved Bjørnstrup
 
Kære Kristin.
 
Jeg indsender hermed på vegne af HOFOR Vind A/S en ansøgning om opstart af lokalplansproces og kommuneplantillæg for 6 vindmøller i
det udpegede område 301 – Bjørnstrup vindmølleområde.
 
Se vedhæftede ansøgning samt kortbilag og Miljøstyrelsens ansøgningsskema til miljøkonsekvensvurderingen.
 
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk
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HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk 

HOFOR Vind A/S 
Direkte tlf. 2795 4265 

E-mail iden@hofor.dk 

 

 

 
Ansøgning om opstilling af 6 vindmøller ved Bjørnstrup 

 
HOFOR indsender hermed ansøgning om opstilling af 6 vindmøller ved vindmølleområdet 
Bjørnstrup i Vesthimmerlands Kommune.   
 
Ansøgningen indeholder følgende: 

- Miljøstyrelsens ansøgningsskema (vedhæftet separat) 
- Kort bilag 1 - viser projektområdet med nye vindmøller, adgangsveje og forslag til 

transformerstation.  
- Kort bilag 2 - viser projektets afstande til naboejendomme, samt hvilke ejendomme 

der nedlægges i forbindelse med projektet.  
- Kort bilag 3 - viser naturbeskyttelse i fm. projektområdet. 

 
Forud for denne ansøgning har HOFOR foretaget en række undersøgelser i området, 
herunder flagermus-tællinger, visualiseringer m.v. som gør, at Miljøkonsekvensrapporten kan 
udarbejdes og færdiggøres forholdsvis hurtigt, når man når dertil i processen.  
 
HOFOR har været i løbende dialog med og indgået aftaler med i alt otte naboboliger med 
henblik på opkøb og nedlæggelse af boligerne. Alle disse boliger er beliggende indenfor 600 
m (4 x totalhøjden) og skal derfor nedlægges ved gennemførelse af projektet. 
Derudover er vi også påbegyndt kontakten til nogle af de nærmeste naboer, dvs. naboer 
indenfor 900 m (6 x totalhøjden) med henblik på orientering om muligheden for 
købstilbud/salgsoption, værditabserstatning m.v. Vi påtænker at tage kontakt pr. brev til alle 
ejendomme indenfor 900 meter i nærmeste fremtid. 
 
Har I spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående og vedhæftede, er I selvfølgelig 
velkomne til at tage kontakt til undertegnede. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Ida Iversen Engelund  
Projektudvikler  
HOFOR Vind A/S 
 

Dato: 25.05.2020 
Opgave: Vindmøller ved Bjørnstrup 
Afsender: Projektudvikler Ida Engelund - HOFOR 
Modtager: Vesthimmerlands Kommune 
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Kort bilag 1 - Vindmøller, adgangsveje og transformerstation.   

 
Transformerstation  
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Kort bilag 2 - Nabooversigt  

17229



 

HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk Side 4 af 4 

Kort bilag 3 - Naturbeskyttelse 
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 24-02-2021 11:34
Modtaget Dato: 24-02-2021 11:34
Vedrørende: Re: Spørgsmål om arealstørrelse - vindmøller i Bjørnstrup
Vedhæftninger: image001_645.png

image003_491.png
image004_280.png

Ok. Ja det giver mere mening :-) tak for det 

Hent Outlook til iOS

Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk>
Sendt: Wednesday, February 24, 2021 11:33:33 AM
Til: Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>
Emne: VS: Spørgsmål om arealstørrelse - vindmøller i Bjørnstrup
 
Hej Ida,
 
Jeg sagde vist 150 meter mellem møllerne, men mente 350 meter mellem møllerne. Nedenfor kan du se det kortmateriale, der blev
fremsendt til Byrådet umiddelbart inden Byrådsmødet.
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Henrik Kruuse 
Sendt: 18. februar 2021 13:09
Til: @Byrådet
Cc: August Bo Skovmand Larsen; Kim Stadsvold
Emne: Spørgsmål om arealstørrelse - vindmøller i Bjørnstrup
 
Kære alle
 
Jeg udsendte i går aftes et svar til Byrådet på de 2 spørgsmål, som Svend Jørgensen og Signe Nøhr havde stillet i Økonomiudvalget.
 
Det var ikke et særligt præcist svar, som vi gav på spørgsmål 1:
 

-       Hvor stort et område dækker vindmølleområdet i kommuneplanen, og hvor stort et område dækker forslaget til opstilling af nye
vindmøller?

Jeg har modtaget denne besvarelse, som fremsendes til Byrådets samlede orientering.
 
Jeg skal gøre opmærksom på, at det er en fiktiv opstilling i forhold til udlægget i Kommuneplanen – men med tilsvarende 600 meter zone.
 
 
Med venlig hilsen

Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion

Direkte telefon 
E-mail

9966 7003
kru@vesthimmerland.dk

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon 99 66 70 00

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Pia Høgh 
Sendt: 18. februar 2021 11:48
Til: August Bo Skovmand Larsen; Henrik Kruuse
Emne: SV: mølleberegning
 
Hej Henrik og August, jeg har nu regnet efter i MapInfo og her er talen
 
Det ny mølle med en 600m konsekvens zone, er ca. 310 hektar.
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De 3 fiktive møller med en 600m konsekvens zone er ca. 188 hektar

 
Med venlig hilsen

Pia Høgh
GIS-medarbejder
GIS

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7127

piho@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

26238



Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: August Bo Skovmand Larsen 
Sendt: 17. februar 2021 22:52
Til: Pia Høgh
Cc: Kim Stadsvold; Henrik Kruuse
Emne: mølleberegning
 
Hej,
 
Så er det i morgen Byrådet skal tage stilling til om, der skal igangsættes planlægning for 6 vindmøller ved Bjørnstrup. I den forbindelse er
Byrådet blevet optaget af høringssvaret fra DN. DN skriver således:
 

”Det er DN’s opfattelse, at antal, størrelse og placering af vindmøllerne i det foreliggende projekt vil indebære en langt
større negativ visuel påvirkning af det omgivende landskab - især Navnsø-fredningen - end forudsat i Kommuneplan 2017.
 
Det udlagte vindmølleareal ved Bjørnstrup i Kommuneplan 2017 er således ca. 30 ha, mens vindmølleområdet i det
foreliggende projekt er omkring 11 gange så stort, nemlig ca. 329 ha, beregnet ud fra den angivne 600-meter zone i
kommunens debatoplæg. ”

 
Det er dog ikke hensigtsmæssigt at sammenligne det udlagte rammeområde med projektforslaget tilført en 600 meters bufferzone (minimus
afstanden til nærmeste nabo). For at gøre disse tal mere sammenlignelige har jeg forsøgt mig med at lave et kort med 3 fiktive møller,
indenfor det eksisterende rammeområde og lagt en 600 meters bufferzone omkring.
 
3 møller på linje med 350 meters afstand mellem hver og en bufferzone på 600 meter om den enkelte mølle giver med mine GIS
kunstskaber et samlet areal på ca. 2 km2, altså areal på 200 ha.
 
Kan du så hurtigt som muligt enten bekræfte kortets gyldighed eller sende Henrik et mere nøjagtigt kort?
 
Ring endeligt til mig, hvis du har spørgsmål.
 
 

 

Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til:
Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];Gitte Østergaard Sørensen [goso@vesthimmerland.dk];'Ida Iversen
Engelund' [iden@hofor.dk];'Christian Achermann' [cha@urland.dk];Videolokale1
[videolokale1@vesthimmerland.dk];'Hans Jakob Martinsen' [hama@hofor.dk];Henrik Kruuse
[kru@vesthimmerland.dk];Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]

Sendt dato: 01-03-2021 21:36
Modtaget Dato: 01-03-2021 21:36
Vedrørende: Dagsorden til møde om vindmølleplanlægning
Vedhæftninger: Dagsorden 2. marts.pdf

image001_5247.gif

Hej alle,
 
Jeg fremsender hermed dagsordenen til morgendagens møde om vindmølleplanlægning.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 
Møde med HOFOR om tidsplan for planproces 

 

Dato: 2. marts 2021 

Tidspunkt: 10.30 - 12.00 

 

Møde indkaldt af:  August Skovmand 

Mødedeltagere: Kim Stadsvold, Gitte Østergaard Sørensen, August Skovmand, Jakob 

Hasselgreen, Henrik Kruuse, Ida Iversen Engelund, Hans Jakob Martinsen, 

Christian Achermann  

Referent: Jakob Hasselgreen 

 

 

 Velkommen  1.

 Opsummering af Byrådets beslutning (læs sagsfremstilling og referat klik her) 2.

a. Alternative med 4 møller 

 Scoping, indhold til miljøkonsekvensrapport (resumé og behandling af høringssvar ligger som 3.

bilag til ovennævnte sagsfremstilling) 

 Tidsplanlægning og opgavefordeling  4.

 Evt. 5.

 

 

Yderligere kommentarer: 

 

 

  

 

DAGSORDEN 

 
 
 

 
 

 
Dato: 1. marts 2021 

 
Sagsnr.: 01.11.20-A00-1-19 

 

32244



 

 

Side 2 af 2 

<Brødtekst> 
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Fra: Gitte Østergaard Sørensen [goso@vesthimmerland.dk]
Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 02-03-2021 09:58
Modtaget Dato: 02-03-2021 09:58
Vedrørende: SV: Bjørnstrup Møllerne
Vedhæftninger: image001_5296.gif

Super J
 
Med venlig hilsen

Gitte Østergaard Sørensen
Civilingeniør
Erhverv - miljøbeskyttelse

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7123
9116 6578 

goso@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: August Bo Skovmand Larsen 
Sendt: 2. marts 2021 09:53
Til: Kim Stadsvold; Gitte Østergaard Sørensen
Emne: SV: Bjørnstrup Møllerne
 
Hej Gitte,
 
Det er sendt information om fordebatten ud til alle naboer i Aalborg Kommune, der bor i en radius af 4,5 km fra en af møllerne. Derudover
er den sendt til teknik.miljoe@aalborg.dk.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Kim Stadsvold 
Sendt: 2. marts 2021 09:45
Til: Gitte Østergaard Sørensen
Cc: August Bo Skovmand Larsen
Emne: SV: Bjørnstrup Møllerne
 
Nej det ved jeg ikke
 
Med venlig hilsen

Kim Stadsvold
Seniorplanlægger
Team Plan

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7129
2932 4703 

kst@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Gitte Østergaard Sørensen 
Sendt: 2. marts 2021 09:45
Til: Kim Stadsvold
Emne: Bjørnstrup Møllerne
 
Ved du om Aalborg Kommune er blevet hørt i forbindelse med opstart af projektet?
 
Med venlig hilsen

Gitte Østergaard Sørensen
Civilingeniør
Erhverv - miljøbeskyttelse

Teknik- og Økonomiforvaltning Vesthimmerlands Kommune www.vesthimmerland.dk35

8144630#0 - SV Bjørnstrup Møllerne

247



    
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7123
9116 6578 

goso@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk];'hama@hofor.dk' [hama@hofor.dk];'Christian Achermann'
[cha@urland.dk];'Emilie Sonne Uhlott' [esu@urland.dk]

Sendt dato: 04-03-2021 12:33
Modtaget Dato: 04-03-2021 12:33
Vedrørende: Referat fra møde
Vedhæftninger: Referat møde med HOFOR-Urland2-3-2021.pdf

image001_5683.gif

Hej med jer,
 
Jeg fremsender hermed referatet fra vores møde i tirsdags. Har i bemærkninger hertil, vil jeg gerne høre fra jer senest i morgen kl. 11.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 
Møde med HOFOR om tidsplan for planproces 

 

Dato: 2. marts 2021 

Tidspunkt: 10.30 - 12.00 

 

Møde indkaldt af:  August Skovmand 

Mødedeltagere: Kim Stadsvold, Gitte Østergaard Sørensen, August Skovmand, Jakob 

Hasselgreen, Henrik Kruuse, Ida Iversen Engelund, Hans Jakob Martinsen, 

Christian Achermann, Emilie Sonne Uhlot 

Fraværende  Henrik Kruuse  

Referent: Jakob Hasselgreen 

 

 

 Velkommen  1.

Præsentation af mødedeltagere 

 

 Opsummering af Byrådets beslutning (læs sagsfremstilling og referat klik her) 2.

 

HOFOR – er indstillet på at gå videre med projektet på de vilkår byrådet besluttede den 18. februar 2021. 

Det medfører: 

 At alternative projektforslag med 4 og 5 møller skal belyses 

 Der skal arbejdes med yderlig lokalforankring af projektet. 

 

VHK anbefaler at kigge mod vindmølleprojektet i Nørrekær Enge for inspiration til lokalforankring. 

 

HOFOR påpeger at et projekt med 4 vindmøller vil medføre færre midler til lokalområdet. Ydermere vil det 

få betydning for hvor mange der vil få mulighed for at udnytte køberetsoptionen. 

 

Der blev fra HOFORs side ligeledes stillet spørgsmålstegn ved hvad lokalforankring dækker over? Er det 

de nærmeste naboer der tænkes på eller er det med tanke på beboere i et større område? Der er 

ikke nogen fast definition herpå, men Kim fremsender et notat for, hvilken principper der har været 

for fordeling af midler ved tideligere projekt. 

 

 Scoping, indhold til miljøkonsekvensrapport (resumé og behandling af høringssvar ligger som 3.

bilag til ovennævnte sagsfremstilling) 

 

Følgende temaer blev vendt på mødet som relevante for den fremtidige undersøgelse: 

 

 Socioøkonomiske forhold. 

 Natur 

 Flyveplads  

 Gener generelt (lys, støj, skyggekast mm.) 

 Kumulative effekter skal belyses (solceller, eksisterende vindmøller osv.) 

 Eventuelle gener i forbindelse med anlægsfasen 

 

DAGSORDEN 

 
 
 

 
 

 
Dato: 1. marts 2021 

 
Sagsnr.: 01.11.20-A00-1-19 

 

40252



 

 

Side 2 af 3 

 

Urland udarbejder detaljeret forslag til scoping, som fremsendes til Forvaltningen. Forvaltningen skal 

godkende og offentliggøre, hvilke krav der stilles til indhold i miljøkonsekvensrapport. 

 

 

 

 Tidsplanlægning og opgave fordeling  4.

Opgave fordeling og tidsplan blev vendt, og følgende blev besluttet på mødet: 

 

URLAND udarbejder forslag til: 

 Miljøkonsekvensrapport 

 Visualiseringsrapport 

 Resume 

 Miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes som et selvstændigt dokument  

 Lokalplan 

 Kommuneplantillæg 

 

VHK fungerer som sparringspartner og kvalificere løbende forslagene. 

 

Forvaltning mener det er et realistisk scenarie at få planforslag, miljøkonsekvensrapport mm. politisk 

behandlet primo 2022. 

 

HOFOR ønsker endelig vedtagelse af projektet i september 2021 

 

HOFOR/ Urland fremsender udkast til en tidsplan der afspejler deres ønsker.. 

 

På baggrund af HOFOR/ Urlands udkast til tidsplan får Forvaltningen afklaret internt hvad der er en 

realistisk tidsplan. 

 

 Evt. 5.

 

 

Yderligere kommentarer: 

 

 

  

41253



 

 

Side 3 af 3 

<Brødtekst> 
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]

Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk];Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];'Christian
Achermann' [cha@urland.dk];Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk]

Sendt dato: 05-03-2021 09:28
Modtaget Dato: 05-03-2021 09:28
Vedrørende: SV: Referat fra møde
Vedhæftninger: image001_7206.gif

Hej August.
 
Tak for fremsendte. Hverken HOFOR eller Urland har yderligere kommentarer til referatet.
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lI5pA-0005SY-
3l&i=57e1b682&c=Z8sM2Tiva88kiE-
KaX_PQ9oVFl9qn3B7CYMWJKNO5vZMP2Iv98Rt8BhPXcaVbiN1055QX_pEe65v1kcLFht1qBnLthUlFStQ9umYHMcAYCHH0gTsS6iR4aacqx6qwe3S7sd2mxdkOkrXHh20l5PluLckRXxxL_361UwegDMj4OEitsoGnZY2HQY9eai0KohN2TnEDBgSUEZ_K-
N-iwDWJQ
Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 4. marts 2021 12:34
Til: Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>; Hans Jakob Martinsen <hama@hofor.dk>; 'Christian Achermann' <cha@urland.dk>; Emilie Sonne Uhlott
<esu@urland.dk>
Emne: Referat fra møde
 
Hej med jer,
 
Jeg fremsender hermed referatet fra vores møde i tirsdags. Har i bemærkninger hertil, vil jeg gerne høre fra jer senest i morgen kl. 11.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 
Møde med HOFOR om tidsplan for planproces 

 

Dato: 2. marts 2021 

Tidspunkt: 10.30 - 12.00 

 

Møde indkaldt af:  August Skovmand 

Mødedeltagere: Kim Stadsvold, Gitte Østergaard Sørensen, August Skovmand, Jakob 

Hasselgreen, Henrik Kruuse, Ida Iversen Engelund, Hans Jakob Martinsen, 

Christian Achermann, Emilie Sonne Uhlot 

Fraværende  Henrik Kruuse  

Referent: Jakob Hasselgreen 

 

 

 Velkommen  1.

Præsentation af mødedeltagere 

 

 Opsummering af Byrådets beslutning (læs sagsfremstilling og referat klik her) 2.

 

HOFOR – er indstillet på at gå videre med projektet på de vilkår byrådet besluttede den 18. februar 2021. 

Det medfører: 

 At alternative projektforslag med 4 og 5 møller skal belyses 

 Der skal arbejdes med yderlig lokalforankring af projektet. 

 

VHK anbefaler at kigge mod vindmølleprojektet i Nørrekær Enge for inspiration til lokalforankring. 

 

HOFOR påpeger at et projekt med 4 vindmøller vil medføre færre midler til lokalområdet. Ydermere vil det 

få betydning for hvor mange der vil få mulighed for at udnytte køberetsoptionen. 

 

Der blev fra HOFORs side ligeledes stillet spørgsmålstegn ved hvad lokalforankring dækker over? Er det 

de nærmeste naboer der tænkes på eller er det med tanke på beboere i et større område? Der er 

ikke nogen fast definition herpå, men Kim fremsender et notat for, hvilken principper der har været 

for fordeling af midler ved tideligere projekt. 

 

 Scoping, indhold til miljøkonsekvensrapport (resumé og behandling af høringssvar ligger som 3.

bilag til ovennævnte sagsfremstilling) 

 

Følgende temaer blev vendt på mødet som relevante for den fremtidige undersøgelse: 

 

 Socioøkonomiske forhold. 

 Natur 

 Flyveplads  

 Gener generelt (lys, støj, skyggekast mm.) 

 Kumulative effekter skal belyses (solceller, eksisterende vindmøller osv.) 

 Eventuelle gener i forbindelse med anlægsfasen 

 

DAGSORDEN 

 
 
 

 
 

 
Dato: 1. marts 2021 

 
Sagsnr.: 01.11.20-A00-1-19 
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Urland udarbejder detaljeret forslag til scoping, som fremsendes til Forvaltningen. Forvaltningen skal 

godkende og offentliggøre, hvilke krav der stilles til indhold i miljøkonsekvensrapport. 

 

 

 

 Tidsplanlægning og opgave fordeling  4.

Opgave fordeling og tidsplan blev vendt, og følgende blev besluttet på mødet: 

 

URLAND udarbejder forslag til: 

 Miljøkonsekvensrapport 

 Visualiseringsrapport 

 Resume 

 Miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes som et selvstændigt dokument  

 Lokalplan 

 Kommuneplantillæg 

 

VHK fungerer som sparringspartner og kvalificere løbende forslagene. 

 

Forvaltning mener det er et realistisk scenarie at få planforslag, miljøkonsekvensrapport mm. politisk 

behandlet primo 2022. 

 

HOFOR ønsker endelig vedtagelse af projektet i september 2021 

 

HOFOR/ Urland fremsender udkast til en tidsplan der afspejler deres ønsker.. 

 

På baggrund af HOFOR/ Urlands udkast til tidsplan får Forvaltningen afklaret internt hvad der er en 

realistisk tidsplan. 

 

 Evt. 5.

 

 

Yderligere kommentarer: 
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Cc: Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk]
Sendt dato: 08-03-2021 08:42
Modtaget Dato: 08-03-2021 08:42
Vedrørende: Udkast til scoping/afgrænsningsnotat og tidsplan for vindmøller ved Bjørnstrup

Kære August.
 
Jeg sender hermed en udkast til scoping samt et udkast til en tidsplan for vindmøller ved Bjørnstrup.
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lJAVP-0005Qr-
51&i=57e1b682&c=poMhaoV7A_k7sXS5on6CQC4lkqrgfzHnNC8eHUV9CLX-wKi2E8iRoaRbQnLO5Q2Wu4ChDkoIxHtC7-
PurqsE2Upw7o1P_CPWy3OhNCylUeS0RHShlyQVKMumMbDike1C2Alk9gH1CURG_BndXLSKhd3XTqqKWJM58pytDh_dE4HUX8t_m2sF29UfIQbfqycsg0ksLjGOpKZMsVPPj2QNPg
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SCOPING NOTAT 

Forventede hovedproblemer i miljøkonsekvensundersøgelse for vindmølleprojekt ved 

Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 

 

Beskrivelse af projektforslag 

Scopingen er gennemført på baggrund af et projektforslag med 6 nye vindmøller med rotordiameter på 

126-136 meter, og en totalhøjde på op til 150 meter, opstillet i én række med ensartet indbyrdes afstand, 

samt to alternative projektforslag med hhv. fem møller og fire møller. Anlægget ønskes opført i et 

landområde syd for landsbyen Gundersted, i den nordøstlige del af Vesthimmerland Kommune. I 

forbindelse med vindmølleprojektet forventes et tilsvarende antal ældre eksisterende vindmøller i 

nærområdet at nedtages.  

 

De tekniske anlæg 

Anlæggets visuelle fremtræden 

Vindmøller på 150 meter har en betydelig størrelse i forhold til omgivelserne, og vindmøllernes 

egenbetydning i forhold til synlighed bør beskrives med hensyn til farve, bemaling og belysning. Det skal 

afdækkes, hvorfra vindmøllerne kan forventes at være synlige, og hvordan de omkringliggende 

landskabsområder vil påvirkes af dette.  

Anlægsforhold 

Opstilling af vindmøllerne stiller krav om adgang via nye befæstede adgangsveje og arbejdsarealer. Det 

forventes at adgang til vindmøllerne vil foregå via Nr. Blærevej mod syd og via Skråvejen mod nord, mens 

en ny befæstet vej vil forbinde møllerne. Arbejdsarealer forventes placeret umiddelbart i forlængelse af 

møllefundamenterne. Placering af nye adgangsveje og arbejdsarealer bør tage hensyn til lokale 

beskyttelseshensyn og så vidt muligt begrænser det samlede behov for anlæg af befæstede arealer. I 

forbindelse med miljøundersøgelsen redegøres der for de evt. miljømæssige påvirkninger, der er forbundet 

med placering af nye adgangsveje og arbejdsarealer.  

Der ligger en del mindre, spredte naturarealer i form af mose- og vandhuller i og omkring anlægsområdet. 

Arealerne er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3. Vindmøllernes placering og placering af 

tilhørende vejtilslutning tager hensyn til, at de pågældende naturarealer ikke påvirkes.  

Ressourcer og materialeforbrug 

Vindmøller har et relativt begrænset materialeforbrug under fremstilling og anlæg sammenholdt med 

mange andre teknik- og industrianlæg. Der vil groft redegøres for materialetyper og –mængder i det videre  

forløb. 
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Befolkning og sundhed 

Påvirkning hos nærmeste naboer 

Projektforslaget kræver at 8 beboelsesejendomme i og omkring vindmølleområdet nedlægges. Herudover 

ligger der spredte naboejendomme fra godt 600-1200 meters afstand fra nærmeste vindmølle, i det åbne 

rundt om vindmølleparken. 

Opstillingen af vindmøller kan have konsekvenser for de nærmeste beboelser. Miljøundersøgelserne vil 

særligt redegøre for naboforhold i forhold til afstand, visuel påvirkning, støj (herunder lavfrekvent støj samt 

evt. kumulative effekter), skyggekast fra vindmøllerne, refleksion fra vindmøllerne samt forventede 

trafikbelastninger under anlægsfasen. Miljøkonsekvensundersøgelsen bør afklare behovet for 

afværgeforanstaltninger i forhold til skyggekast (miljøstop) ved de mest udsatte ejendomme for at skabe 

grundlag for at kunne stille nærmere vilkår for dette.  

Nedlæggelsen af boliger eller ejendomme som helhed indenfor det fremtidige vindmølleområde kan have 

miljømæssige påvirkninger i sig selv og vil have betydning for lokalområdets fremtidige anvendelse. 

Miljøkonsekvensundersøgelsen vil redegøre for den miljømæssige betydning ved at de otte ejendomme 

nedlægges. 

Påvirkning af nærmeste bysamfund 

Der ligger mindre landsbyer og bebyggelser omkring projektområdet ved Gundersted (ca. 1,3 km mod 

nordvest), Ejdrup (ca. 2,6 km mod øst) samt Blære (ca. 1,9 km mod syd). De nærmeste større landsbyer er 

Vegger mod øst og Hornum mod sydvest, begge på godt 4½ km afstand. Projektområdet ligger ca. 7 km fra 

den nordlige udkant af Aars. Vindmøllernes påvirkninger af de omkringliggende bysamfund, som særligt må 

forventes at have visuelt-landskabelig karakter, vil undersøges nærmere.  

Der vil særligt være fokus på påvirkningen af Gundersted By, som ligger nærmest. Dette omfatter både den 

visuelle påvirkning samt påvirkning fra støj, hvor Gundersted som støjfølsomt område vil være underlagt 

skærpede støjkrav.  

Socioøkonomiske forhold 

Foruden vurderingen af projektforslagets påvirkning hos naboer, vil der i forbindelse med 

miljøkonsekvensundersøgelsen redegøres for de økonomiske muligheder for omkringliggende naboer, som 

følge af projektets realisering. Desuden bør der redegøres for de socioøkonomiske påvirkninger af 

lokalområdet i det omfang der findes undersøgelser og videnskabelige belæg for dette.  

Påvirkning af rekreative interesser 

Godt 2 km vest for projektområdet ligger Navnsø. Sammen med det omkringliggende hedeområde og 

stisystemer udgør søen et lille lokalt udflugtsmål med mulighed for badning, fiskeri og naturoplevelser. 

Herudover findes der ikke egentlige rekreative interesser i og omkring projektområdet.  

Begrænsede konflikter ift. turisme, herunder Himmerland Camping & Feriecenter  
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Landskabs- og kulturhistoriske interesser 

Påvirkning af landskabelige interesser 

Projektområdet er ikke placeret inden for arealer, der i Vesthimmerlands Kommuneplan er udpeget som 

områder med landskabelige interesser. De nærmeste omkringliggende områder med landskabelige 

interesser ligger knap 1 km mod nordvest, hvor et større bevaringsværdigt landskabsområde strækker sig 

op langs Vidkær Å. Ca. 1,3 km mod syd ligger et andet udpeget bevaringsværdigt landskabsområde omkring 

Jenle Plantage. Ca. 1,3 km mod nordøst, I Aalborg Kommune, ligger nærmeste del af et større 

bevaringsværdigt landskabsområde, der strækker sig hen over bakkepartierne omkring Halkær Bredning. 

Herudover er der udpeget et større bevaringsværdigt landskab det meste af vejen rundt om 

projektområdet, der dækker hen over et større landområde øst for Hovedvej A29 i både Vesthimmerlands 

og Aalborg Kommuner. 

Selvom vindmøllerne ikke placeres inden for særlige landskabsområder, kan de med deres udbredelse, 

højde og synlighed godt have betydning for oplevelsen af de omkringliggende landskaber. Vindmøllernes 

visuelt-landskabelige betydning for de nærmeste omkringliggende landskabsområder skal undersøges i det 

videre forløb. 

Påvirkning af fredede områder 

Der findes flere fredninger i området omkring projektområdet. Ca. 2 km vest for projektområdet ligger 

Navnsø og omkringliggende hedestykker beskyttet som fredet område. Mod nord er et mindre areal 

omkring Gundersted Kirke desuden fredet. De nye anlæg vil umiddelbart ikke have betydning for 

beskyttelseshensynene omkring disse men det skal afklares, om de kan have indirekte betydning for 

oplevelsen af de lokale, fredede områder. I de omkringliggende landområder ligger enkelte små lokale 

fredninger men med afstande på 2-3 km eller mere vurderes projektforslaget ikke at have videre betydning 

for disse. 

Påvirkning af kirker og kulturmiljøer 

Tre kirker ligger indenfor en afstand af 4,5 km (nærzonen) til mølleområdet: Gundersted Kirke (ca. 1,5 km 

afstand), Ejdrup Kirke (ca. 2,6 km afstand) og Blære Kirke (ca. 1,9 km afstand). Det visuelt-landskabelige 

forhold mellem kirkerne og de nye vindmøller skal undersøges nærmere i det videre forløb. 

I Vesthimmerlands og Aalborg Kommuneplaner er et lokalt landområde nord for Ejdrup, ca. 1,3 km fra 

projektområdet, udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Udpegningen har baggrund i historiske agersystemer 

hen over det åbne land. Herudover er et lille areal omkring Gundersted Kirke udpeget som kulturmiljø. Der 

er ingen øvrige udpegninger af kulturmiljøer i nærheden af projektområdet. Som for de fredede områder vil 

projektforslaget ikke umiddelbart have betydning for beskyttelseshensynene omkring kulturmiljøerne men 

det skal afklares, om der kan være en indirekte påvirkning.  

Ingen konflikter ift. geologiske interesser 

Ingen konflikter ift. fredede fortidsminder og beskyttelseslinjer omkring disse 

Ingen konflikter ift. beskytte de sten- og jorddiger 
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Natur- og dyreliv 

Påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder  

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Navnsø med Hede (habitatområde nr. 17) ca. 2 

km vest for projektområdet. Herudover ligger der beskyttelsesområder omkring Halkær Ådal, Nibe 

Bredning mm. (habitatområde nr. 15) godt 4 km mod øst samt en række næsten sammenhængende 

beskyttelsesområder omkring hedelandskaberne ved Oudrup, Lundby og Vindblæs (habitatområde nr. 21) 

fra knap 4 km afstand mod nordvest. 

Påvirkning af beskyttede arter  

Projektets eventuelle påvirkning af beskyttede arter (Bilag IV) skal undersøges nærmere i det videre forløb. 

Området og særligt vindmøllers karakter taget i betragtning må dette primært forventes at omfatte 

beskyttede fugle- og flagermusarter og Stor Vandsalamander.  

Flagermus bliver undersøgt vha. stationære batdetektorer og gennemgang af området med bærbare 

detektorer, efter forskrifterne i den Nationale Forvaltningsplan for Flagermus, udsendt af Naturstyrelsen i 

maj 2013. Efter forskrifterne skal der fortages to undersøgelser; en i sommerperioden ca. 20/6 til 7/8 og en 

i efterårsperioden ca. 16/8 til 15/9. Områdets forekomster af flagermusarter vil blive fastlagt på baggrund 

af disse undersøgelser i en opfølgende rapport, og herudfra kan der foretages konkrete vurderinger af 

påvirkninger og eventuelle afværgeforanstaltninger. 

Påvirkning af §3-beskyttede naturarealer og vandløb 

Der ligger en del spredte §3-beskyttede mosearealer og vandhuller i og omkring projektområdet samt et 

beskyttet vandløb (Vidkær Å- systemet), der løber ind gennem området, tæt forbi møllerækken. Både 

mosestykker og vandløb ligger på det nærmeste sted indenfor 70-80 meter afstand af selve 

vindmølleplaceringen. Det skal afklares, om anlægsbehov ved opførsel af vindmøller kan påvirke de 

naturbeskyttede arealer i området. Der bør rettes fokus på både vindmølleplacering og tilhørende 

arbejdsarealer samt placering af nye adgangsveje gennem området. Der bør også være fokus på udledning 

af overfladevand mm. og dettes mulige påvirkning af beskyttede naturarealer og -arter ifm. evt. oppumpet 

vand fra forventet grundvandssænkning.  

Påvirkning af økologiske forbindelser 

Vest og syd om møllerækken, tæt forbi den sydligst foreslåede mølleplacering, er et bælte langs det 

beskyttede vandløb udpeget som økologisk forbindelse i kommuneplanen. Det skal afklares, hvorvidt 

projektforslaget kan have betydning for funktionaliteten af forbindelsen og det plante- og dyreliv, som 

knytter sig til den. 

Ingen konflikter ift. fredsskov 

Ingen konflikter ift. skovbyggelinjer 
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Miljøforhold: vand, jord, luft og klima 

Påvirkning af klima og luftforurening 

Produktionen af vedvarende vindenergi har positiv indflydelse på luftforurening og regionale/globale 

klimaforhold. Miljøundersøgelsen vil redegøre for dette, for eksempel med overslagsberegninger af 

sparede emissioner ved en gennemførelse af projektforslaget. 

Påvirkning af grundvand 

På baggrund af kendskab til jordbundsforhold og grundvandsstanden i området forventes der i mindre grad 

at være behov for grundvandssænkninger. Under anlægsfasen af vindmøllefundamenter vil det 

oppumpede grundvand udledes direkte på markarealer til nedsivning. Som en del af 

miljøkonsekvensundersøgelsen bør der redegøres for evt. miljømæssige påvirkninger herved, samt evt. 

behov for afværgeforanstaltninger.  

Påvirkning af drikkevandsinteresser 

Projektområdet ligger indenfor et område med (almindelige) drikkevandsinteresser. Ifølge 

Miljøbeskyttelsesloven er der ikke særlige regler forbundet med anlæg af vindmøller i disse områder. I den 

videre planlægning bør der dog redegøres for projektforslagets evt. indvirkning på grundvand og 

drikkevandsboringer. 

Begrænsede konflikter ift. materialeforbrug og potentiel forureningsfare under anlæg og drift 

Ingen konflikter ift. jordforurening (ingen registrerede arealer med jordforurening indenfor projektområdet) 

Ingen konflikter ift. råstofområder 

 

Infrastruktur og tekniske anlæg 

Eksisterende vindmøller 

Det forventes at der nedtages et antal eksisterende møller i nærområdet inden for Vesthimmerlands 

Kommune svarende til antallet af nye møller der opstilles, herunder de fire eksisterende vindmøller 

indenfor selve projektområdet. Nedtagningen kan i sig selv medføre miljømæssige påvirkninger, som der 

bør redegøres for.  

De videre undersøgelser skal derudover redegøre for samspillet mellem det nye vindmølleanlæg og 

eksisterende vindmøller i området, som bliver stående, inden for en afstand på 28 X totalhøjden (svarende 

til 4,2 km), jf. Vindmøllebekendtgørelsens bestemmelser om afstand mellem vindmøllegrupper.  

Inden for denne afstand findes en gruppe med tre ældre 72 meter høje vindmøller ca. 1½ km mod øst, en 

tilsvarende gruppe med tre ældre 72 meter høje vindmøller ca. 1,6 km mod nordvest samt en enkelt lille 42 

meter høj vindmølle ca. 1½ km mod vest. Samspillet med de eksisterende vindmøller i området vil indgå 

som en del af landskabsundersøgelserne for det samlede nye anlæg.  
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I projektforslaget med fire møller nedtages kun de fire vindmøller inden for projektområdet, mens der 

yderligere nedtages én eksisterende vindmølle for projektforslaget med fem møller. I projektforslaget med 

seks nye vindmøller nedtages de fire møller inden for projektområdet samt to eksisterende vindmøller.  

Veje 

De øvrige nærmeste veje i og omkring projektområdet er mindre lokalveje. Det bør afklares, om 

opstillingen af vindmøller med nye adgangsveje samt nedlæggelsen af 8 boliger i lokalområdet kan have 

betydning for den fremtidige brug og indretning af det lokale vejnet. Der bør ligeledes redegøres for, 

hvorvidt vindmøller vil opstilles så tæt på eksisterende veje, at det kan have betydning for funktionalitet og 

trafikafvikling på disse. 

Nettilslutning 

Opstillingen af nye vindmøller vil medføre en øget strømproduktion i lokalområdet og kan give behov for 

udvidelse af kapaciteten i det eksisterende el-net. Det forventes, at der skal opføres en 60/10-20 kV 

transformerstation i området, placeret i umiddelbar nærhed af de nye vindmøller. Strømmen føres fra hver 

vindmølle frem til stationen via nedgravede kabler. Stationen forbindes til det øvrige elnetværk, via en 60 

kV forbindelse til en af de nærmeste omkringliggende transformerstationer, ligeledes via et nedgravet 

kabel. Der bør redegøres for opbygning og omfang af nettilslutningen, samt evt. miljømæssige påvirkninger 

som følge af denne, ved miljøkonsekvensundersøgelse af projektet.  

   
 

Telekæder 

Som en del af miljøkonsekvensundersøgelsen bør det afklares, om opstillingen af vindmøller kan have 

betydning for radio- og telekæder i området. I så fald bør der enten ske en tilpasning af møllernes 

placering, som tager hensyn til en uforstyrret signaldrift, eller det bør undersøges, om der er muligheder for 

omdirigering af signalerne. 

Lufttrafik 

Vindmøllerne skal udstyres med belysning af hensyn til lufttrafikken. Belysningstypen afhænger af de lokale 

forhold. I den videre undersøgelse vil det afklares, om de militære og civile flyvezoner har indflydelse på 

vindmølleprojektet for at få et præcist billede af krav til lysmarkeringen på vindmøllerne.  

I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen bør der redegøres for projektforslagets 

sikkerhedsmæssige påvirkninger af indflyvninger til Vesthimmerlands Flyveplads.  

Højspændingslinjer 

Nord for projektområdet løber en 50 kV luftledning i øst-vestgående retning, knap 500 meter fra den 

nærmeste vindmølle. På denne afstand bør der ikke være tekniske eller sikkerhedsmæssige konflikter med 

nye vindmøller men i de videre undersøgelser bør der være opmærksomhed på det visuelt-landskabelige 

samspil. 
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Solcelleanlæg 

Som en del af miljøkonsekvensundersøgelsen vil der redegøres for samspillet med solcelleanlæg i 

nærområdet, såvel allerede opførte anlæg som anlæg under planlægning.  

Ingen konflikter ift. gasledninger 
Ingen konflikter ift. jernbaner 
 

Andre planlægningsinteresser 

Kommuneplanlægning 

Projektområdet ligger i landzone. Ved en gennemførelse af planlægningen for projektforslaget forudsættes 

det, at der udarbejdes ny kommuneplanramme samt lokalplan for det berørte projektområde. 

Ingen konflikter ift. skovrejsningsarealer 

Ingen konflikter ift. lavbundsarealer 

Ingen koflikter ift. kystnærhedszone 
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HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk 

Dato 05.03.2021  

Udkast til tidsplan for videre planlægning for vindmøller ved 
Bjørnstrup 

 

                                      

Slut marts                                       Aflevering af første udkast til MKV*, LP**, KPT***, MV**** 

Start april                                        Intern høring 

                                                       Tilretning af dokumenter 

Midt april                                         Aflevering af endelige udkast til MKV, LP, KPT, MV 

Slut april                                         Deadline til dagsorden  

3. maj-27. maj                                Politisk behandling (TMU, ØK, BY) af planforslag mv.  

juni-aug.                                         Offentlig høring (8 uger) 

                                                       Behandling af høringssvar 

30. aug-16. sep                              Endelig politisk behandling (TMU, ØK, BY) 

 

*Miljøkonsekvensvurdering, **Lokalplan, ***Kommuneplantillæg og ****Miljøvurdering  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ida Iversen Engelund 

Projektudvikler - HOFOR 

Vesthimmerlands Kommune 
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Hej med jer,
 
Som opfølgning på vores møde med HOFOR og Urand i sidste uge, har jeg netop modtaget projektansøgers udkast til en tidsplan og et
scoping notat.
 
Jeg har booket jer til et møde i morgen, da det var den eneste dag i ugen, hvor vi alle kunne mødes og fordi den tidsplan, projektansøger
ligger op til, kræver en hurtig afgørelse.
 
Som det også fremgår af referatet er de blevet meddelt, at det fra vores side er en noget optimistisk tidsplan. Men inden vi melder noget
fast ud, syntes jeg vi skal skynde os og se hinanden i øjnene og drøfte, hvad vi mener er en realistisk tidsplan.
 
Derudover skal vi også drøfte om scopingnotatet er tilstrækkeligt eller om vi har tilføjelser/ændringer hertil.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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SCOPING NOTAT 

Forventede hovedproblemer i miljøkonsekvensundersøgelse for vindmølleprojekt ved 

Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 

 

Beskrivelse af projektforslag 

Scopingen er gennemført på baggrund af et projektforslag med 6 nye vindmøller med rotordiameter på 

126-136 meter, og en totalhøjde på op til 150 meter, opstillet i én række med ensartet indbyrdes afstand, 

samt to alternative projektforslag med hhv. fem møller og fire møller. Anlægget ønskes opført i et 

landområde syd for landsbyen Gundersted, i den nordøstlige del af Vesthimmerland Kommune. I 

forbindelse med vindmølleprojektet forventes et tilsvarende antal ældre eksisterende vindmøller i 

nærområdet at nedtages.  

 

De tekniske anlæg 

Anlæggets visuelle fremtræden 

Vindmøller på 150 meter har en betydelig størrelse i forhold til omgivelserne, og vindmøllernes 

egenbetydning i forhold til synlighed bør beskrives med hensyn til farve, bemaling og belysning. Det skal 

afdækkes, hvorfra vindmøllerne kan forventes at være synlige, og hvordan de omkringliggende 

landskabsområder vil påvirkes af dette.  

Anlægsforhold 

Opstilling af vindmøllerne stiller krav om adgang via nye befæstede adgangsveje og arbejdsarealer. Det 

forventes at adgang til vindmøllerne vil foregå via Nr. Blærevej mod syd og via Skråvejen mod nord, mens 

en ny befæstet vej vil forbinde møllerne. Arbejdsarealer forventes placeret umiddelbart i forlængelse af 

møllefundamenterne. Placering af nye adgangsveje og arbejdsarealer bør tage hensyn til lokale 

beskyttelseshensyn og så vidt muligt begrænser det samlede behov for anlæg af befæstede arealer. I 

forbindelse med miljøundersøgelsen redegøres der for de evt. miljømæssige påvirkninger, der er forbundet 

med placering af nye adgangsveje og arbejdsarealer.  

Der ligger en del mindre, spredte naturarealer i form af mose- og vandhuller i og omkring anlægsområdet. 

Arealerne er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3. Vindmøllernes placering og placering af 

tilhørende vejtilslutning tager hensyn til, at de pågældende naturarealer ikke påvirkes.  

Ressourcer og materialeforbrug 

Vindmøller har et relativt begrænset materialeforbrug under fremstilling og anlæg sammenholdt med 

mange andre teknik- og industrianlæg. Der vil groft redegøres for materialetyper og –mængder i det videre  

forløb. 
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Befolkning og sundhed 

Påvirkning hos nærmeste naboer 

Projektforslaget kræver at 8 beboelsesejendomme i og omkring vindmølleområdet nedlægges. Herudover 

ligger der spredte naboejendomme fra godt 600-1200 meters afstand fra nærmeste vindmølle, i det åbne 

rundt om vindmølleparken. 

Opstillingen af vindmøller kan have konsekvenser for de nærmeste beboelser. Miljøundersøgelserne vil 

særligt redegøre for naboforhold i forhold til afstand, visuel påvirkning, støj (herunder lavfrekvent støj samt 

evt. kumulative effekter), skyggekast fra vindmøllerne, refleksion fra vindmøllerne samt forventede 

trafikbelastninger under anlægsfasen. Miljøkonsekvensundersøgelsen bør afklare behovet for 

afværgeforanstaltninger i forhold til skyggekast (miljøstop) ved de mest udsatte ejendomme for at skabe 

grundlag for at kunne stille nærmere vilkår for dette.  

Nedlæggelsen af boliger eller ejendomme som helhed indenfor det fremtidige vindmølleområde kan have 

miljømæssige påvirkninger i sig selv og vil have betydning for lokalområdets fremtidige anvendelse. 

Miljøkonsekvensundersøgelsen vil redegøre for den miljømæssige betydning ved at de otte ejendomme 

nedlægges. 

Påvirkning af nærmeste bysamfund 

Der ligger mindre landsbyer og bebyggelser omkring projektområdet ved Gundersted (ca. 1,3 km mod 

nordvest), Ejdrup (ca. 2,6 km mod øst) samt Blære (ca. 1,9 km mod syd). De nærmeste større landsbyer er 

Vegger mod øst og Hornum mod sydvest, begge på godt 4½ km afstand. Projektområdet ligger ca. 7 km fra 

den nordlige udkant af Aars. Vindmøllernes påvirkninger af de omkringliggende bysamfund, som særligt må 

forventes at have visuelt-landskabelig karakter, vil undersøges nærmere.  

Der vil særligt være fokus på påvirkningen af Gundersted By, som ligger nærmest. Dette omfatter både den 

visuelle påvirkning samt påvirkning fra støj, hvor Gundersted som støjfølsomt område vil være underlagt 

skærpede støjkrav.  

Socioøkonomiske forhold 

Foruden vurderingen af projektforslagets påvirkning hos naboer, vil der i forbindelse med 

miljøkonsekvensundersøgelsen redegøres for de økonomiske muligheder for omkringliggende naboer, som 

følge af projektets realisering. Desuden bør der redegøres for de socioøkonomiske påvirkninger af 

lokalområdet i det omfang der findes undersøgelser og videnskabelige belæg for dette.  

Påvirkning af rekreative interesser 

Godt 2 km vest for projektområdet ligger Navnsø. Sammen med det omkringliggende hedeområde og 

stisystemer udgør søen et lille lokalt udflugtsmål med mulighed for badning, fiskeri og naturoplevelser. 

Herudover findes der ikke egentlige rekreative interesser i og omkring projektområdet.  

Begrænsede konflikter ift. turisme, herunder Himmerland Camping & Feriecenter  

 

59271



Vindmøller ved Bjørnstrup – Scoping/forventede hovedproblemer         Side 3 af 7 
  08.03.2021 

 
   

 
 
Urland Aps. | Otto Busses Vej 5, 2. sal | 2450 Kbh SV 

Landskabs- og kulturhistoriske interesser 

Påvirkning af landskabelige interesser 

Projektområdet er ikke placeret inden for arealer, der i Vesthimmerlands Kommuneplan er udpeget som 

områder med landskabelige interesser. De nærmeste omkringliggende områder med landskabelige 

interesser ligger knap 1 km mod nordvest, hvor et større bevaringsværdigt landskabsområde strækker sig 

op langs Vidkær Å. Ca. 1,3 km mod syd ligger et andet udpeget bevaringsværdigt landskabsområde omkring 

Jenle Plantage. Ca. 1,3 km mod nordøst, I Aalborg Kommune, ligger nærmeste del af et større 

bevaringsværdigt landskabsområde, der strækker sig hen over bakkepartierne omkring Halkær Bredning. 

Herudover er der udpeget et større bevaringsværdigt landskab det meste af vejen rundt om 

projektområdet, der dækker hen over et større landområde øst for Hovedvej A29 i både Vesthimmerlands 

og Aalborg Kommuner. 

Selvom vindmøllerne ikke placeres inden for særlige landskabsområder, kan de med deres udbredelse, 

højde og synlighed godt have betydning for oplevelsen af de omkringliggende landskaber. Vindmøllernes 

visuelt-landskabelige betydning for de nærmeste omkringliggende landskabsområder skal undersøges i det 

videre forløb. 

Påvirkning af fredede områder 

Der findes flere fredninger i området omkring projektområdet. Ca. 2 km vest for projektområdet ligger 

Navnsø og omkringliggende hedestykker beskyttet som fredet område. Mod nord er et mindre areal 

omkring Gundersted Kirke desuden fredet. De nye anlæg vil umiddelbart ikke have betydning for 

beskyttelseshensynene omkring disse men det skal afklares, om de kan have indirekte betydning for 

oplevelsen af de lokale, fredede områder. I de omkringliggende landområder ligger enkelte små lokale 

fredninger men med afstande på 2-3 km eller mere vurderes projektforslaget ikke at have videre betydning 

for disse. 

Påvirkning af kirker og kulturmiljøer 

Tre kirker ligger indenfor en afstand af 4,5 km (nærzonen) til mølleområdet: Gundersted Kirke (ca. 1,5 km 

afstand), Ejdrup Kirke (ca. 2,6 km afstand) og Blære Kirke (ca. 1,9 km afstand). Det visuelt-landskabelige 

forhold mellem kirkerne og de nye vindmøller skal undersøges nærmere i det videre forløb. 

I Vesthimmerlands og Aalborg Kommuneplaner er et lokalt landområde nord for Ejdrup, ca. 1,3 km fra 

projektområdet, udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Udpegningen har baggrund i historiske agersystemer 

hen over det åbne land. Herudover er et lille areal omkring Gundersted Kirke udpeget som kulturmiljø. Der 

er ingen øvrige udpegninger af kulturmiljøer i nærheden af projektområdet. Som for de fredede områder vil 

projektforslaget ikke umiddelbart have betydning for beskyttelseshensynene omkring kulturmiljøerne men 

det skal afklares, om der kan være en indirekte påvirkning.  

Ingen konflikter ift. geologiske interesser 

Ingen konflikter ift. fredede fortidsminder og beskyttelseslinjer omkring disse 

Ingen konflikter ift. beskytte de sten- og jorddiger 
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Natur- og dyreliv 

Påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder  

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Navnsø med Hede (habitatområde nr. 17) ca. 2 

km vest for projektområdet. Herudover ligger der beskyttelsesområder omkring Halkær Ådal, Nibe 

Bredning mm. (habitatområde nr. 15) godt 4 km mod øst samt en række næsten sammenhængende 

beskyttelsesområder omkring hedelandskaberne ved Oudrup, Lundby og Vindblæs (habitatområde nr. 21) 

fra knap 4 km afstand mod nordvest. 

Påvirkning af beskyttede arter  

Projektets eventuelle påvirkning af beskyttede arter (Bilag IV) skal undersøges nærmere i det videre forløb. 

Området og særligt vindmøllers karakter taget i betragtning må dette primært forventes at omfatte 

beskyttede fugle- og flagermusarter og Stor Vandsalamander.  

Flagermus bliver undersøgt vha. stationære batdetektorer og gennemgang af området med bærbare 

detektorer, efter forskrifterne i den Nationale Forvaltningsplan for Flagermus, udsendt af Naturstyrelsen i 

maj 2013. Efter forskrifterne skal der fortages to undersøgelser; en i sommerperioden ca. 20/6 til 7/8 og en 

i efterårsperioden ca. 16/8 til 15/9. Områdets forekomster af flagermusarter vil blive fastlagt på baggrund 

af disse undersøgelser i en opfølgende rapport, og herudfra kan der foretages konkrete vurderinger af 

påvirkninger og eventuelle afværgeforanstaltninger. 

Påvirkning af §3-beskyttede naturarealer og vandløb 

Der ligger en del spredte §3-beskyttede mosearealer og vandhuller i og omkring projektområdet samt et 

beskyttet vandløb (Vidkær Å- systemet), der løber ind gennem området, tæt forbi møllerækken. Både 

mosestykker og vandløb ligger på det nærmeste sted indenfor 70-80 meter afstand af selve 

vindmølleplaceringen. Det skal afklares, om anlægsbehov ved opførsel af vindmøller kan påvirke de 

naturbeskyttede arealer i området. Der bør rettes fokus på både vindmølleplacering og tilhørende 

arbejdsarealer samt placering af nye adgangsveje gennem området. Der bør også være fokus på udledning 

af overfladevand mm. og dettes mulige påvirkning af beskyttede naturarealer og -arter ifm. evt. oppumpet 

vand fra forventet grundvandssænkning.  

Påvirkning af økologiske forbindelser 

Vest og syd om møllerækken, tæt forbi den sydligst foreslåede mølleplacering, er et bælte langs det 

beskyttede vandløb udpeget som økologisk forbindelse i kommuneplanen. Det skal afklares, hvorvidt 

projektforslaget kan have betydning for funktionaliteten af forbindelsen og det plante- og dyreliv, som 

knytter sig til den. 

Ingen konflikter ift. fredsskov 

Ingen konflikter ift. skovbyggelinjer 
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Miljøforhold: vand, jord, luft og klima 

Påvirkning af klima og luftforurening 

Produktionen af vedvarende vindenergi har positiv indflydelse på luftforurening og regionale/globale 

klimaforhold. Miljøundersøgelsen vil redegøre for dette, for eksempel med overslagsberegninger af 

sparede emissioner ved en gennemførelse af projektforslaget. 

Påvirkning af grundvand 

På baggrund af kendskab til jordbundsforhold og grundvandsstanden i området forventes der i mindre grad 

at være behov for grundvandssænkninger. Under anlægsfasen af vindmøllefundamenter vil det 

oppumpede grundvand udledes direkte på markarealer til nedsivning. Som en del af 

miljøkonsekvensundersøgelsen bør der redegøres for evt. miljømæssige påvirkninger herved, samt evt. 

behov for afværgeforanstaltninger.  

Påvirkning af drikkevandsinteresser 

Projektområdet ligger indenfor et område med (almindelige) drikkevandsinteresser. Ifølge 

Miljøbeskyttelsesloven er der ikke særlige regler forbundet med anlæg af vindmøller i disse områder. I den 

videre planlægning bør der dog redegøres for projektforslagets evt. indvirkning på grundvand og 

drikkevandsboringer. 

Begrænsede konflikter ift. materialeforbrug og potentiel forureningsfare under anlæg og drift 

Ingen konflikter ift. jordforurening (ingen registrerede arealer med jordforurening indenfor projektområdet) 

Ingen konflikter ift. råstofområder 

 

Infrastruktur og tekniske anlæg 

Eksisterende vindmøller 

Det forventes at der nedtages et antal eksisterende møller i nærområdet inden for Vesthimmerlands 

Kommune svarende til antallet af nye møller der opstilles, herunder de fire eksisterende vindmøller 

indenfor selve projektområdet. Nedtagningen kan i sig selv medføre miljømæssige påvirkninger, som der 

bør redegøres for.  

De videre undersøgelser skal derudover redegøre for samspillet mellem det nye vindmølleanlæg og 

eksisterende vindmøller i området, som bliver stående, inden for en afstand på 28 X totalhøjden (svarende 

til 4,2 km), jf. Vindmøllebekendtgørelsens bestemmelser om afstand mellem vindmøllegrupper.  

Inden for denne afstand findes en gruppe med tre ældre 72 meter høje vindmøller ca. 1½ km mod øst, en 

tilsvarende gruppe med tre ældre 72 meter høje vindmøller ca. 1,6 km mod nordvest samt en enkelt lille 42 

meter høj vindmølle ca. 1½ km mod vest. Samspillet med de eksisterende vindmøller i området vil indgå 

som en del af landskabsundersøgelserne for det samlede nye anlæg.  
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I projektforslaget med fire møller nedtages kun de fire vindmøller inden for projektområdet, mens der 

yderligere nedtages én eksisterende vindmølle for projektforslaget med fem møller. I projektforslaget med 

seks nye vindmøller nedtages de fire møller inden for projektområdet samt to eksisterende vindmøller.  

Veje 

De øvrige nærmeste veje i og omkring projektområdet er mindre lokalveje. Det bør afklares, om 

opstillingen af vindmøller med nye adgangsveje samt nedlæggelsen af 8 boliger i lokalområdet kan have 

betydning for den fremtidige brug og indretning af det lokale vejnet. Der bør ligeledes redegøres for, 

hvorvidt vindmøller vil opstilles så tæt på eksisterende veje, at det kan have betydning for funktionalitet og 

trafikafvikling på disse. 

Nettilslutning 

Opstillingen af nye vindmøller vil medføre en øget strømproduktion i lokalområdet og kan give behov for 

udvidelse af kapaciteten i det eksisterende el-net. Det forventes, at der skal opføres en 60/10-20 kV 

transformerstation i området, placeret i umiddelbar nærhed af de nye vindmøller. Strømmen føres fra hver 

vindmølle frem til stationen via nedgravede kabler. Stationen forbindes til det øvrige elnetværk, via en 60 

kV forbindelse til en af de nærmeste omkringliggende transformerstationer, ligeledes via et nedgravet 

kabel. Der bør redegøres for opbygning og omfang af nettilslutningen, samt evt. miljømæssige påvirkninger 

som følge af denne, ved miljøkonsekvensundersøgelse af projektet.  

   
 

Telekæder 

Som en del af miljøkonsekvensundersøgelsen bør det afklares, om opstillingen af vindmøller kan have 

betydning for radio- og telekæder i området. I så fald bør der enten ske en tilpasning af møllernes 

placering, som tager hensyn til en uforstyrret signaldrift, eller det bør undersøges, om der er muligheder for 

omdirigering af signalerne. 

Lufttrafik 

Vindmøllerne skal udstyres med belysning af hensyn til lufttrafikken. Belysningstypen afhænger af de lokale 

forhold. I den videre undersøgelse vil det afklares, om de militære og civile flyvezoner har indflydelse på 

vindmølleprojektet for at få et præcist billede af krav til lysmarkeringen på vindmøllerne.  

I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen bør der redegøres for projektforslagets 

sikkerhedsmæssige påvirkninger af indflyvninger til Vesthimmerlands Flyveplads.  

Højspændingslinjer 

Nord for projektområdet løber en 50 kV luftledning i øst-vestgående retning, knap 500 meter fra den 

nærmeste vindmølle. På denne afstand bør der ikke være tekniske eller sikkerhedsmæssige konflikter med 

nye vindmøller men i de videre undersøgelser bør der være opmærksomhed på det visuelt-landskabelige 

samspil. 
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Solcelleanlæg 

Som en del af miljøkonsekvensundersøgelsen vil der redegøres for samspillet med solcelleanlæg i 

nærområdet, såvel allerede opførte anlæg som anlæg under planlægning.  

Ingen konflikter ift. gasledninger 
Ingen konflikter ift. jernbaner 
 

Andre planlægningsinteresser 

Kommuneplanlægning 

Projektområdet ligger i landzone. Ved en gennemførelse af planlægningen for projektforslaget forudsættes 

det, at der udarbejdes ny kommuneplanramme samt lokalplan for det berørte projektområde. 

Ingen konflikter ift. skovrejsningsarealer 

Ingen konflikter ift. lavbundsarealer 

Ingen koflikter ift. kystnærhedszone 
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HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk 

Dato 05.03.2021  

Udkast til tidsplan for videre planlægning for vindmøller ved 
Bjørnstrup 

 

                                      

Slut marts                                       Aflevering af første udkast til MKV*, LP**, KPT***, MV**** 

Start april                                        Intern høring 

                                                       Tilretning af dokumenter 

Midt april                                         Aflevering af endelige udkast til MKV, LP, KPT, MV 

Slut april                                         Deadline til dagsorden  

3. maj-27. maj                                Politisk behandling (TMU, ØK, BY) af planforslag mv.  

juni-aug.                                         Offentlig høring (8 uger) 

                                                       Behandling af høringssvar 

30. aug-16. sep                              Endelig politisk behandling (TMU, ØK, BY) 

 

*Miljøkonsekvensvurdering, **Lokalplan, ***Kommuneplantillæg og ****Miljøvurdering  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ida Iversen Engelund 

Projektudvikler - HOFOR 

Vesthimmerlands Kommune 
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Møde med HOFOR om tidsplan for planproces 

 

Dato: 2. marts 2021 

Tidspunkt: 10.30 - 12.00 

 

Møde indkaldt af:  August Skovmand 

Mødedeltagere: Kim Stadsvold, Gitte Østergaard Sørensen, August Skovmand, Jakob 

Hasselgreen, Henrik Kruuse, Ida Iversen Engelund, Hans Jakob Martinsen, 

Christian Achermann, Emilie Sonne Uhlot 

Fraværende  Henrik Kruuse  

Referent: Jakob Hasselgreen 

 

 

 Velkommen  1.

Præsentation af mødedeltagere 

 

 Opsummering af Byrådets beslutning (læs sagsfremstilling og referat klik her) 2.

 

HOFOR – er indstillet på at gå videre med projektet på de vilkår byrådet besluttede den 18. februar 2021. 

Det medfører: 

 At alternative projektforslag med 4 og 5 møller skal belyses 

 Der skal arbejdes med yderlig lokalforankring af projektet. 

 

VHK anbefaler at kigge mod vindmølleprojektet i Nørrekær Enge for inspiration til lokalforankring. 

 

HOFOR påpeger at et projekt med 4 vindmøller vil medføre færre midler til lokalområdet. Ydermere vil det 

få betydning for hvor mange der vil få mulighed for at udnytte køberetsoptionen. 

 

Der blev fra HOFORs side ligeledes stillet spørgsmålstegn ved hvad lokalforankring dækker over? Er det 

de nærmeste naboer der tænkes på eller er det med tanke på beboere i et større område? Der er 

ikke nogen fast definition herpå, men Kim fremsender et notat for, hvilken principper der har været 

for fordeling af midler ved tideligere projekt. 

 

 Scoping, indhold til miljøkonsekvensrapport (resumé og behandling af høringssvar ligger som 3.

bilag til ovennævnte sagsfremstilling) 

 

Følgende temaer blev vendt på mødet som relevante for den fremtidige undersøgelse: 

 

 Socioøkonomiske forhold. 

 Natur 

 Flyveplads  

 Gener generelt (lys, støj, skyggekast mm.) 

 Kumulative effekter skal belyses (solceller, eksisterende vindmøller osv.) 

 Eventuelle gener i forbindelse med anlægsfasen 

 

DAGSORDEN 

 
 
 

 
 

 
Dato: 1. marts 2021 

 
Sagsnr.: 01.11.20-A00-1-19 
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Urland udarbejder detaljeret forslag til scoping, som fremsendes til Forvaltningen. Forvaltningen skal 

godkende og offentliggøre, hvilke krav der stilles til indhold i miljøkonsekvensrapport. 

 

 

 

 Tidsplanlægning og opgave fordeling  4.

Opgave fordeling og tidsplan blev vendt, og følgende blev besluttet på mødet: 

 

URLAND udarbejder forslag til: 

 Miljøkonsekvensrapport 

 Visualiseringsrapport 

 Resume 

 Miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes som et selvstændigt dokument  

 Lokalplan 

 Kommuneplantillæg 

 

VHK fungerer som sparringspartner og kvalificere løbende forslagene. 

 

Forvaltning mener det er et realistisk scenarie at få planforslag, miljøkonsekvensrapport mm. politisk 

behandlet primo 2022. 

 

HOFOR ønsker endelig vedtagelse af projektet i september 2021 

 

HOFOR/ Urland fremsender udkast til en tidsplan der afspejler deres ønsker.. 

 

På baggrund af HOFOR/ Urlands udkast til tidsplan får Forvaltningen afklaret internt hvad der er en 

realistisk tidsplan. 

 

 Evt. 5.

 

 

Yderligere kommentarer: 

 

 

  

68280



 

 

Side 3 af 3 

<Brødtekst> 

69281



Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: 'esu@urland.dk' [esu@urland.dk]
Sendt dato: 08-03-2021 11:32
Modtaget Dato: 08-03-2021 11:32
Vedrørende: Kontakoplysning til Vesthimmerlands Museum
Vedhæftninger: image001_6437.gif

Hej Emilie,
 
Hermed kontaktoplysning til Vesthimmerlands Museum:
 
Gitte Lambertsen Hjortlund
Museumsinspektør, Arkæologi
 
Mobil: 40 63 74 27
Mail: gh@vmus.dk
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Drøftelses af projektansøgers udkast til tidsplan og afgrænsningsnotat 
 
På et internt møde, den 9. marts, med deltagelse af Henrik Kruuse, Kim Stadsvold, Gitte Østergaard Sørensen 
og Jakob Hasselgreen blev HOFOR/Urlands udkast til en tidsplan og et afgrænsningsnotat drøftet. 

Det blev fastlagt at udspillet til en tidsplan er urealistisk. Eksempelvis er der ikke taget højde for at 8 ugers 
høring er lagt henover sommerferien. Den vil derfor skulle forlænges til 11 uger. Derudover er der ikke lagt 
tilstrækkeligt med tid ind til behandling af høringssvar, såfremt planforslaget godkendes. Som opfølgning på 
mødet vil der blive udarbejdet et bud på en realistisk tidsplan, som skal femlægges til projektansøger. 

 

Forud for mødet havde der ikke været tilstrækkelig tid til at nærstudere udkastet til afgrænsningsnotatet. Det 
stod dog klart, at det havde visse mangler. Administrationen vil hurtigst indarbejde sine bemærkninger til 
afgrænsningsnotatet, inden det offentliggøres. 

 

/ August Skovmand
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: 'esu@urland.dk' [esu@urland.dk]
Cc: Karina Jensen [karq@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 18-03-2021 10:46
Modtaget Dato: 18-03-2021 10:46
Vedrørende: Kondemneringskontakt :)
Vedhæftninger: image001_8047.gif

Hej Emilie,
 
Du skal have fat på Karina Jensen (cc).
 
Du kan også ringe til hende på 4035 6621.
 
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: 'esu@urland.dk' [esu@urland.dk]

Cc:
'Christian Achermann' [cha@urland.dk];'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk];Jakob Hasselgreen
[JHAS@vesthimmerland.dk];Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];Gitte Østergaard Sørensen
[goso@vesthimmerland.dk]

Sendt dato: 19-03-2021 08:52
Modtaget Dato: 19-03-2021 08:52
Vedrørende: Tidsplan+afgrænsningsnotat
Vedhæftninger: Agrænsningsnotat.pdf

Høringssvar _samlet (Anonymiseret)_rettet_0.pdf
Tidsplan_1.pdf

Hej Emilie,
 
Som opfølgning på vores møde den 2. marts gik vi straks i gang med at udarbejde et udkast til, hvad vi mener er en realistisk tidsplan,
hvis alt kører på skinner. Nu har vi vores udkast godkendt i direktionen og fra det politiske niveau. Hvis I har justeringsforslag til
tidsplanen skal du sende dem til Jakob.
 
Derudover har vi også set nærmere på jeres afgrænsningsnotat som vi ikke fandt fyldestgørende. Vi har derfor vedlagt et opdateret
afgrænsningsnotat. I forhold til socioøkonomiske forhold har vi i emnetabellen skrevet i nogle ret overordnede vendinger om, hvad
Kommunens krav er. Set i lyset af den bevågenhed det har haft fra borgere såvel som politikere mener vi dog det vil være relevant at
komme ind på temaer såsom:
 

·         Hvilken betydning får opkøb af ejendomme for lokalområdets fremtidige udvikling
·         Hvordan sikres det at Gundersted/ Blære bibeholder et ry som et attraktivt bosætningssted
·         Hvilke tiltag kan gøre ”livet med vindmøller” spiseligt
·         Hvordan vil områdets sociale struktur, foreningsliv og erhvervsliv blive påvirket
·         Hvordan kan VE-midler understøtte den fremtidige udvikling i lokalområdet

 
Som nævnt vil jeg såfremt der er spørgsmål eller bemærkninger til fremsendte bede dig rette henvendelse til Jakob.
 
God vind med projektet J
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Udkast til afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport for Bjørnstrup vindmøl-
ler 

1. Om udtalelsen 

Denne udtalelse fastlægger i henhold til § 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven1, hvor omfattende og detalje-
rede oplysninger bygherres miljøkonsekvensrapport skal indeholde, for, at Vesthimmerlands Kommune 
samlet kan vurdere anlæggets miljømæssige konsekvenser og træffe afgørelse på et oplyst grundlag. 
 
Udtalelsen er udarbejdet på baggrund af sagens oplysninger, bemærkninger fra offentligheden og andre 
myndigheder i idéfasen samt Vesthimmerlands Kommunes erfaringer og viden om potentielle miljøpå-
virkninger fra lignende projekter. 
 
2. Lovkrav til indholdet af miljøkonsekvensrapporten 

Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes således, at den dækker kravene efter miljøvurderingslovens 
§ 20, stk. 1-6 og bilag 7. 
 
Der kan i løbet af arbejdet med miljøkonsekvensrapporten opstå emner eller problemstillinger, der bør 
belyses som en del af det endelige beslutningsgrundlag. 
 
Hvis dette behov skulle opstå, vil Vesthimmerlands Kommune gå i dialog med bygherre her, Hofor. 
 
3. Miljøkonsekvensrapportens form og struktur 

Vesthimmerlands Kommunes krav og forventninger til miljøkonsekvensrapporten fremgår af nedenstå-
ende emnetabel. 
 
Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke følge samme struktur som tabellen, men det er afgørende, at 
krav stillet i denne udtalelse er dækket ind i rapporten. 
 
Vesthimmerlands Kommune ønsker, at miljøkonsekvensrapporten formidler projektet og resultaterne 

 
 
1 Miljøvurderingsloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Nr. 425 af 18. maj 2016, Jf. 
lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020 

Dato: xx. marts 2021 
 
Teknik- og Økonomiforvaltning 
Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
 
Sagsnr.:  
09.11.00-P19-1-21 
 
Gitte Østergaard Sørensen 
Telefon: 99 66 71 23 
Mobil: 91 16 65 78 
Mail: goso@vesthimmerland.dk 
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af miljøundersøgelserne på en læsevenlig måde. Der lægges vægt på, at det ”Ikke-tekniske resumé” skal 
kunne læses og forstås af personer uden faglig viden om miljøpåvirkninger.  
 
I resten af miljøkonsekvensrapporten lægger Vesthimmerlands Kommune mere vægt på, at der ikke gås 
på kompromis med det faglige indhold og kvalitet end at øge læsevenligheden. 
 
Eventuelle teknisk tunge afsnit, der er relevante og understøtter miljøkonsekvensrapporten, kan vedlæg-
ges som bilag i form af baggrundsrapporter. Beskrivelser, vurderinger og konklusioner fra sådanne bilag 
kan indgå i en kondenseret form i selve miljøkonsekvensrapporten. 
 
4. Krav om miljøvurdering 

Der er ansøgt om opstilling af 6 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, samt serviceveje og 
teknikbygninger og adgangsveje. 
 
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. pkt. 3j (Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energi-
produktion (vindmøller), bortset fra enkeltstående vindmøller i landzone med en totalhøjde på op til 25 m) 
hvilket betyder, at projektet som udgangspunkt skal screenes jf. lovens § 16. Dog har bygherre jf. § 18, 
stk. 2 i miljøvurderingsloven anmodet om, at projektet skal miljøvurderes. Det betyder, at myndigheden 
igangsætter en miljøvurdering og ikke først screener projektet for at se, om projektet er eller ikke er om-
fattet af krav om miljøvurdering. 
 
Vesthimmerlands Kommune er myndighed for miljøvurderingsprocessen, jf. miljøvurderingsbekendtgø-
relsen2 i det vindmøllerne har en totalhøjde på max 150 meter. 
 
5. Det anmeldte projekt 

I projektet opstilles seks vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, samt tilhørende anlæg til vej- 
og nettilslutning. Vindmøllerne vil være almindelige typegodkendte produktionsmøller. De seks møller 
forventes hver at få en rotordiameter på 117-136 meter og en navhøjde mellem 82-92 meter. De seks 
møller opstilles på en ret linje i nordvest-sydøst gående retning med en indbyrdes afstand på cirka 350 
meter. 
 
Det forventes, at de nye møller hver vil have en effekt på 3-5 MW, eller i alt 18-30 MW. 
 
Udover selve vindmøllerne vil projektet kræve anlæg af arbejdsarealer og nye adgangsveje frem til op-
stillingspladserne samt anlæg til nettilslutning. Dette kan indbefatte opførelse af en mindre transformer-
station. Anlægsfasen forventes at strække sig over ca. 6-8 måneder, før alle aktiviteter er tilendebragt. 
 
Otte boliger ligger i dag inden for projektets afstandskrav. Det er en forudsætning for opførelse af de nye 
vindmøller, at beboelsen på disse ejendomme nedlægges. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 Miljøvurderingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter Nr. 244 af 
22. februar 2021 
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6. Forholdet til planlægning, anden lovgivning og berørte myndigheder 

Kommuneplantillæg og lokalplan 
Vesthimmerlands Kommune skal sikre plangrundlaget for projektet ved udarbejdelse af kommuneplantil-
læg og lokalplan jf. §§ 11a, stk. 1, nr. 5 og 15 i planloven3. 
 
I forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes der en miljørapport, som belyser de mil-
jømæssige konsekvenser af nævnte planer. 
 
Kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport vil blive sendt i offentlig høring samtidigt 
med miljøkonsekvensrapporten. 
 
For projektet vil det ud fra en indledende vurdering af det anmeldte projekt primært være Vesthimmer-
lands Kommune, der er berørt myndighed. 
 
Anden lovgivning 
For projektområdet er særligt følgende arealmæssige bindinger og udpegninger relevante: 
 

 Bilag 4 arter i tilknytning til det nærliggende Natura 2000 område Navnsø. 
 Enkelte møller er planlagt til at ligge indenfor fjernbeskyttelsesområdet for Ejdrup Kirke 

 
 
3 Planloven,  
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 Alle møller er planlagt til at ligge indenfor et større sammenhængende landskab. 
 Møllerne ønskes placeret indenfor et særlig værdifuldt landbrugsområde. 
 Flere af møllerne ønskes placeret meget tæt på udlagt økologisk forbindelse, dog ikke indenfor 

området. 
 Nærområdet til Aars Flyveplads. 

 
I de tilfælde, hvor der er konflikter med de arealmæssige bindinger og beskyttelsesmæssige interesser, 
skal der inden anlægsarbejdet igangsættes, ansøges om dispensation/tilladelser fra de relevante love og 
bekendtgørelser hos de pågældende myndigheder. 
 
7. Idéfase og høringen af berørte myndigheder 

Der har været gennemført en idéfase (1. offentlighedsfase) med indkaldelse af ideer og forslag til miljø-
konsekvensrapporten i perioden d. 26. oktober 2020 til d. 22. november 2020. 
 
Idéfasen er foretaget sammen med Vesthimmerlands Kommunens idéfase i forbindelse med kommune-
plantillæg og lokalplan. 
 
I forbindelse med idéfasen har bygherre sammen med Vesthimmerlands Kommune afholdt et informa-
tionsmøde den 12. november 2020. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal ud over de lovbestemte emner også behandle forhold fremkomme i idé-
fasen og ved høringen af borgere og berørte myndigheder. 
 
I forbindelse med idéfasen er der indkommet i alt 78 høringssvar. 
 
Høringssvarene er pga. persondataforordningen gengivet i vedlagte bilag i en anonymiseret udgave. 
Overordnet var temaerne i høringssvarene som følger: 
 

 At der er stor bekymring for potentielle gener fra vindmøllerne. Heriblandt gener i form af støj, 
skyggekast, den visuelle oplevelse i området samt påvirkning fra lys og refleksion.  

 At projektet vil medføre negative økonomiske konsekvenser for områdets beboere. Særligt er 
der fokus på tabt ejendomsværdi. 

 At projektet vil medføre en negativ udvikling i lokalområdet samt være en barriere for det fremti-
dige udviklingspotentiale i området. 

 At projektet vil kræve, at rammeområdet ændres markant fra en øst-vest gående retning til en 
nord-syd gående retning, hvilket vil have effekt på møllernes visuelle påvirkning i landskabet. 

 At projektet vil medføre negative helbredsmæssige konsekvenser for såvel mennesker som dyr. 
 At det ikke er gennemskueligt, hvilket incitament Vesthimmerlands Kommune har for at lade 

HOFOR opstille vindmøller i Vesthimmerland. 
 At Vesthimmerlands Kommune producerer nok vedvarende energi med den nuværende kapaci-

tet. 
 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at temaerne skal behandles i miljøkonsekvensrapporten. 
 
8. Indhold og kvalitet i miljøkonsekvensrapporten 

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at beskrive, analysere og vurdere projektets miljøpåvirknin-
ger. Selve kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapporten er givet i henholdsvis § 20, stk. 1-6 og bilag 7 
i miljøvurderingsloven. Bygherre skal derfor i processen med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten 
sikre sig, at disse krav er opfyldt. 
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Side 5 af 5

I nedenstående emnetabel, tabel 3 afgrænses, hvor omfattende og detaljerede oplysninger bygherre skal 
fremlægge i miljøkonsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens § 23, stk. 1. Miljøkonsekvensrapporten 
behøver ikke følge samme struktur som emnetabellen, men det er afgørende, at rapporten behandler de 
angivne miljøparametre i tilstrækkeligt omfang og opfylder de krav til kvaliteten af miljøkonsekvensrap-
porten, som fremgår af lovens § 20, stk. 1. 
 
Udtalelsen om afgrænsning kan revideres, hvis eventuelle ændringer i projektet bevirker, at nye oplys-
ninger bør indgå i miljøkonsekvensrapporten, eller hvis Vesthimmerlands Kommune eller andre myndig-
heder får nye væsentlige oplysninger, som kan påvirke miljøvurderingen. 
 
Særligt om væsentlige miljøpåvirkninger 
Miljøkonsekvensrapporten skal både behandle væsentlige negative og væsentlige positive virkninger. 
Karakteren af en påvirkning vil ofte være subjektiv, hvorfor det er vigtigt, at påvirkninger og konsekvenser 
ikke undlades, selvom de fra bygherres synspunkt er positive. 
 
Særligt om metode og dokumentationsgrundlaget 
Tabellen er emneopdelt, hvor de enkelte miljøparametre, som skal undersøges, er beskrevet. Hvert em-
ne indeholder desuden en kort beskrivelse af dokumentationsgrundlag, dvs. det grundlag som miljøkon-
sekvensrapporten forventes at være baseret på. 
 
De nævnte data- og informationskilder samt tekniske anvisninger og lignende er Vesthimmerlands 
Kommunes vurdering af, hvor relevant materiale til brug i miljøkonsekvensrapporten kan findes, men er 
ikke udtømmende. Vesthimmerlands Kommune forudsætter således, at bygherre (eller rådgiverne til 
projektet) selv identificerer supplerende relevante kilder af høj kvalitet. 
 
Såfremt der er angivet nødvendigheden af feltundersøgelser, er det udtryk for, at Miljøstyrelsen vurderer, 
at der skal foretages konkrete undersøgelser i området for at give det bedst mulige grundlag for vurde-
ring af det givne miljøforhold. Angivelsen betyder dog ikke, at feltundersøgelser ikke kan være nødvendi-
ge i vurderingen af de øvrige miljøforhold, selvom det ikke måtte være beskrevet under dokumentations-
grundlag. 
 
Det er bygherres ansvar at sikre, at oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten er af tilstrækkelig høj fag-
lig kvalitet og at oplysningerne er fyldestgørende. 
 
Det skal også klart beskrives i miljøkonsekvensrapporten, hvis der mangler oplysninger for givne miljø-
forhold eller på anden måde er usikkerhed om konklusionerne. 
 
Anlægs-, drifts og demonteringsfase 
Tabellen vedrører både anlægs-, driftsfasen for projektet. 
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Tabel XX Afgrænsning af krav og forventninger til miljøkonsekvensrapporten 
Punkt i miljøvurderingslovens bilag 7 Håndtering i miljøkonsekvensrapporten 
1. Beskrivelse af projektet, herunder navnlig: 
 
a) en beskrivelse af projektets placering 
 
b) en beskrivelse af hele projektets fysiske karakte-
ristika, herunder, hvor det er relevant, fornødne 
nedrivningsarbejder, og arealanvendelsesbehovet i 
anlægs- og driftsfaserne 
 
c) en beskrivelse af de væsentligste karakteristika 
ved projektets driftsfase (navnlig en eventuel pro-
duktionsproces), f.eks. energibehov og energifor-
brug, typen og mængden af de anvendte materialer 
og naturressourcer (herunder vand, jordarealer, 
jordbund og biodiversitet) 
 
d) et skøn efter type og mængde over forventede 
reststoffer og emissioner (såsom vand-, luft-, jord-
bunds- og undergrundsforurening, støj, vibrationer, 
lys, varme, stråling) og mængder og typer af affald 
produceret i anlægs- og driftsfaserne. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en tydelig beskrivelse af projektet. Fokus skal ligge 
både i anlægs- og driftsfasen. 
 
Beskrivelsen skal som minimum indeholde følgende: 
 
a) Projektets placering 
Projektets placering skal beskrives og illustreres på kort. Relevant skala skal anvendes. 
Der skal ske en nærmere afgrænsning af projektet i forbindelse med udarbejdelse af rappor-
ten. Beskrivelsen skal desuden indeholde eksisterende aktiviteter på projektarealet som 
fastholdes ved gennemførsel af projektet samt de udvidelser som sker. 
 
b) Projektets fysiske karakteristika, herunder arealanvendelsesbehovet i anlægsfasen. Der 
skal suppleres med tegningsmateriale med angivelse og beskrivelse af bygninger, befæstelse, 
kloakering mv. 
 
c) Beskrivelse af de væsentligste karakteristika ved projektets driftsfase skal indeholde: 

 hele projektets dimensioner og udformning 
 kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter 
 brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversi-

tet 
 affaldsproduktion 
 forurening og gener 
 risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det på-

gældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i 
overensstemmelse med videnskabelig viden 

 risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforure-
ning). 

 
d) Skøn efter type og forventede mængder af materialer, som skal anvendes i projektet 
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af typer og mængder af de materia-
ler, der anvendes i projektet. 
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2. En beskrivelse af de rimelige alternativer (f.eks. 
vedrørende projektets udformning, teknologi, pla-
cering, dimensioner og størrelsesorden), som byg-
herren har undersøgt, og som er relevante for det 
fremlagte projekt og dets særlige karakteristika, og 
angivelse af hovedårsagerne til det trufne valg, her-
under en sammenligning af miljøpåvirkningerne. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal som minimum indeholde en beskrivelse af: 
 

 0-alternativet, det vil sige en beskrivelse af nuværende forhold, såfremt projektet 
ikke gennemføres. 

 Hovedforslaget med 6 møller 
 4-mølle alternativ 
 5-mølle alternativ 
 

 
 

3. En beskrivelse af de relevante aspekter af den 
aktuelle miljøstatus (referencescenarie) og en kort 
beskrivelse af dens sandsynlige udvikling, hvis pro-
jektet ikke gennemføres, for så vidt naturlige æn-
dringer i forhold til referencescenariet kan vurderes 
ved hjælp af en rimelig indsats på grundlag af til-
gængeligheden af miljøoplysninger og videnskabelig 
viden. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af den nuværende miljøstatus i 
området for de relevante miljøforhold, der skal belyses i henhold til punkt 5 i dette skema. 
Formålet med beskrivelsen er at skabe et udgangspunkt for vurderingen af 
påvirkninger, så det klart fremgår, hvilke ændringer i miljøet, som projektet kan medføre.  
Dette skal ske for både 4, 5 og 6 mølle projekterne. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal ud over miljøstatus for de relevante forhold beskrive 0- 
alternativet, der er en beskrivelse af den forventede udvikling i miljøstatus, såfremt projektet 
ikke gennemføres. Denne beskrivelse skal have fokus på miljøstatus for de relevante miljø-
forhold. 
 

4. En beskrivelse af de i § 20, stk. 4, nævnte fakto-
rer, der kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af projektet: befolkningen, menneskers sund-
hed, biodiversiteten (f.eks. fauna og flora), jordare-
aler (f.eks. inddragelse af arealer), jordbund (f.eks. 
organisk stof, erosion, komprimering og arealbefæ-
stelse), vand (f.eks. hydromorfologiske forandrin-
ger, kvantitet og kvalitet), luft, klima (f.eks. drivhus-
gasemissioner, virkninger, der er relevante for til-
pasning), materielle goder, kulturarven, herunder 
den arkitektoniske og arkæologiske aspekter, og 
landskab. 
 
5. En beskrivelse af projektets forventede væsentli-

Bilag 7, pkt. 4 og 5 omhandler de faktorer, dvs. de miljøforhold, som skal indgå i miljøkonse-
kvensrapporten, fordi de kan forventes at blive væsentligt påvirket af projektet, og karakte-
ren og omfanget af de forventede væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder kumulative, 
indirekte, kort- og langsigtede virkninger. 
 
I. Befolkning og sundhed: 

 Påvirkning af friluftsliv og rekreative værdier 
 Støj og vibrationer. 
 Lugt og emissioner 
 Lys 
 Skyggepåvirkninger 
 Trafik og transport. 
 Ulykker 
 Havari og nedkast af is 
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ge virkninger på miljøet som følge af bl.a.: 
 
a) anlæggelsen og tilstedeværelsen af projektet, 
herunder, hvor det er relevant, nedrivningsarbejder 
 
b) brugen af naturressourcer, navnlig jordarealer, 
jordbund, vand og biodiversitet, så vidt muligt un-
der hensyntagen til en bæredygtig adgang til disse 
ressourcer 
 
c) emissionen af forurenende stoffer, støj, vibratio-
ner, lys, varme og stråling, opståelsen af gener og 
bortskaffelsen og genvindingen af affald 
 
d) faren for menneskers sundhed, kulturarven og 
miljøet (f.eks. på grund af ulykker eller katastrofer) 
 
e) kumulationen af projektets virkninger med andre 
eksisterende og/eller godkendte projekter, idet der 
tages hensyn til eventuelle eksisterende miljøpro-
blemer i forbindelse med områder af særlig miljø-
mæssig betydning, som kan forventes at blive be-
rørt, eller anvendelsen af naturressourcer 
 
f) projektets indvirkning på klimaet (f.eks. arten og 
omfanget af drivhusgasemissioner) og projektets 
sårbarhed over for klimaændringer 
 
g) de anvendte teknologier og stoffer. 
 

 Socioøkonomiske forhold 
II. Biodiversiteten (f.eks. fauna og flora) 

 Mølleprojektets påvirkning af Natura 2000 områder og § 3 områder 
 Påvirkning af bilag 4 arter, herunder fugle 
 Påvirkning i forbindelse med eventuel grundvandssænkning 

 
III. Jordbund: 

 Jordbund – herunder funderingsforhold, påvirkning af jordbund. 
 
IV.  Jordarealer – igangværende planlægning 

 Særlig værdifuldt landbrugsområde.  
 Økologisk forbindelse.  

 
V. Vand-Grundvand og overfladevand og affald 

 Påvirkning af grundvand/overfladevand. 
 Bortledning af spildevand i forbindelse med grundvandssækning. 
 Affald i anlægsfasen 
 Demontering af møllerne 

 
VI. Luft 

 Se ovenstående 
 
VII. Klima 

 Udledning af CO2 
 
VIII. Uheld og risici 

 Se ovenstående 
 
IX. Materielle goder 

 Forbrug af ressourcer 
 
X. Arkitektur og visuel effekt, påvirkning af kulturarv og arkæologi: 

 Fortidsminder 
 Kirker, fjernbeskyttelseszonen 
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XI. Landskab 
 Visuel påvirkning af landskab 

 
XII. Kummulative effekter 

 Indbyrdes forhold mellem ovenstående miljøfaktorer, samt med andre projekter i 
området, herunder f.eks. solcelleanlæg og flyveplads samt øvrige møller i området.  

 
 Befolkningen 
 Menneskers sundhed 

Afgrænsning 
Der er en række aktiviteter forbundet med projektet, som kan medføre en væsentlig direkte 
og indirekte påvirkning af befolkningen og menneskers sundhed. 
 
Påvirkning af friluftsliv ogrekreative værdier 
Vindmøllernes synlighed i landskabet og støjende effekt vil kunne påvirke befolkningens 
naturoplevelser. 
 
I anlægsfasen vurderes påvirkningen af friluftslivet at være ubetydelig. Arbejderne foregår i 
en kortvarig periode og vurderes ikke at begrænse den offentlige adgang til natur m.m. 
 
Det er for nuværende ikke kortlagt, hvorvidt der findes velbesøgte rekreative område i nær-
heden af vindmøllerne og såfremt, hvorledes områderne vil blive påvirket. 
På det foreliggende grundlag kan en væsentlig påvirkning af friluftslivet i visse områder der-
for ikke udelukkes. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal kortlægge ruter og områder i det åbne land, hvor den offent-
lige adgang og friluftslivet kan blive påvirket permanent. 
 
Vurderingen skal især rettes mod de områder i det åbne land, hvor der er offentlig adgang 
(vandreruter, cykelruter, udkigspunkter, fri teltning og øvrige steder med mulighed for over-
natning i det fri) og som er forholdsvis velbesøgt af mange. Ud fra tilgængelig viden skal der 
gives en kvalificeret vurdering af, i hvilket omfang vindmøllernes synlighed i landskabet og 
støjende effekt forventes at påvirke befolkningens brug af de rekreative områder. 
 
De nævnte påvirkninger behandles selvstændigt i andre afsnit. 
 
Vurdering af påvirkningen af friluftslivet forventes at tage udgangspunkt i disse andre afsnit. 
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Støj og vibrationer 
Vindmøllerne afgiver støj, hvilket kan påvirker menneskers sundhed. For nuværende er der 
ikke oplysninger om vindmøllernes støjende effekt samt afstand til nærtliggende boliger. 
 
I anlægsfasen kan der forekomme støj fra entreprenørmaskiner og transporter af materialer. 
Endvidere er der ikke konkrete oplysninger om arbejdskørsel, herunder omfang og valg af ru-
ter i anlægsfasen og hermed omfanget af støj. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en undersøgelse og vurdering af støj fra hele vind-
mølleprojektet. Der skal udarbejdes støjberegninger på baggrund af støjkilden og støjens 
udbredelse, både for normal og lavfrekvent støj. Støjberegningerne skal vurdere og illustrere 
den forventede støjpåvirkning og konsekvenserne heraf for nærtliggende boliger. I vurderin-
gen skal indgå kumulative effekter fra eksisterende støjende aktiviteter. Mulige afværgefor-
anstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Støj skal også ses i relation til friluftsliv/rekreative værdier (under Befolkning). 
 
Der skal redegøres for eventuelle vibrationer i forbindelse med anlægsfasen. 
 
Lugt og emissioner 
Der vil kunne forekomme støv i forbindelse med anlægsfasen, det vurderes dog ikke at være 
betydende. Der vurderes ikke at forekomme lugtgener i forbindelse med projektet. 
 
Lys 
Lys i denne forbindelse karakteriseres som generende, reflekterende uønsket lys. 
 
Vindmøllerne skal afmærkes med lys af hensyn til flytrafikken og vil kunne påvirke omgivel-
serne / nærliggende beboelsesejendomme og hermed menneskers sundhed. 
 
Lys på vindmøllerne er for nuværende ikke nærmere beskrevet, herunder lysets effekt og af-
stand til beboelsesejendomme. 
 
På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke udelukkes, at lyset på vindmøller kan have 
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en væsentlig påvirkning i visse områder. 
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en undersøgelse og vurdering af lyspåvirkningen set 
i forhold til det omkringliggende landskab og nærtliggende boliger. 
 
I vurderingen skal indgå den kumulative effekt fra lys fra eksisterende aktiviteter. Mulige 
afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Vurderingen forventes også at indgå i vurderingen af de landskabelige forhold og friluftslivet 
med hensyn til bl.a. rekreative arealer, hvor der eksempelvis er overnatningsmuligheder. 
 
Skyggepåvirkninger 
Skygger som kastes fra vindmøllernes roterende vinger kan virke generende for nærtliggen-
de beboelsesejendomme. Endvidere kan skyggekast virke forstyrrende for bilister. 
 
Der er for nuværende ikke oplysninger om vindmøllernes skyggekast og afstanden til nært-
liggende beboelsesejendomme. 
 
På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke udelukkes, at skyggekast fra vindmøllerne 
kan have en væsentlig påvirkning i visse områder. 
 
Der skal udarbejdes skyggekastkort som viser omfanget af skyggekast og det beregnede an-
tal timer med skyggekast pr. år ved nærtliggende boliger og veje. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt 
 
Trafik og transport. 
I anlægsfasen forventes der en øget trafik samt tung trafik på veje i og omkring anlægsområ-
det. 
 
I driftsfasen kan der forekomme trafik i forbindelse med tilsyn og reparationer af vindmøl-
lerne. 
 
Øget og/eller tung trafik vil kunne påvirke trafiksikkerheden på vejene. 
 
Der er for nuværende ikke konkrete oplysninger om arbejdskørsel, herunder antal kørsler, 
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valg af rute og størrelsen på transporter. På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke 
udelukkes, at den øgede og/eller tunge trafik i anlægsfasen kan have en væsentlig påvirkning 
i visse områder. 
 
Kørsel i forbindelse med tilsyn, reparationer m.m. i driftsfasen vurderes at have et omfang og 
en hyppighed, som er beskedent og derfor ikke vil påvirke trafiksikkerheden og hermed 
menneskers sundhed nævneværdigt. Trafik i driftsfasen behøver derfor ikke medtages 
i rapporten. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en undersøgelse og vurdering af den forventede tra-
fik i anlægsfasen og dens påvirkning af de lokale trafikale forhold. Der skal ses på vejenes nu-
værende trafikbelastning, kapacitet og øget risiko for ulykker. Mulige afværgeforanstaltnin-
ger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Ulykker 
Vindmøllerne kan medføre en ændret fremkommelighed for flytrafikken og medføre risiko 
for uheld. 
 
For nuværende er det uklart hvorvidt flytrafikken kan blive påvirket og i hvilket omfang. Det 
kan på det foreliggende grundlag derfor ikke afvises, at flytrafikken kan blive væsentlig på-
virket. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en undersøgelse og vurdering af den nuværende 
flytrafik i området. 
 
Ud fra tilgængelig viden skal der gives en kvalificeret vurdering af, om der er en forøget risiko 
for uheld, herunder hvilke tiltag der kan anvendes for at afværge risiko for uheld med flytra-
fikken. 
 
Havari og nedkast af is 
Vindmøllerne kan havarere og eksempelvis miste en vinge. Endvidere kan der opstå is på 
vingerne, som kastes rundt i omgivelserne. 
 
Der er for nuværende ingen oplysninger om vindmøllernes driftssikkerhed m.m. Det kan på 
det foreliggende grundlag derfor ikke afvises, at sikkerheden i området kan blive væsentlig 
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Påvirket. 
Miljøkonsekvensvurdering skal indeholde en undersøgelse og vurdering af risikoen for hava-
ri, herunder et bud på uheldsfrekvens baseret på erfaring fra de sidste 10 år med sammen-
lignelige vindmøller. 
 
Endvidere en vurdering af den sandsynlige afstand, inden for hvilken man vil kunne blive 
ramt af en vingedel eller is fra vindmøllen. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Socioøkonomiske forhold 
Hovedforslag og alternativer bør alle beskrives f.sv. angår hvilke ejendomme, der omfattes af 
nedlæggelse til beboelse, omfattes af erstatningsregler og lignende kompensationer jf. lov-
givningen. Netop evt. valg af hovedprojekt eller et af alternativerne kan have indflydelse for 
de nærliggende berørte lodsejere. Dette forhold skal redegørelsen for de socioøkonomiske 
forhold også beskrive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Biodiversiteten (f.eks. fauna og flora) Afgrænsning 
 
Mølleprojektets påvirkning af Natura 2000 områder og § 3 områder 
Etablering af vindmøllerne omfatter forhold såsom: 

 inddragelse/opgravning af areal til vindmøllernes fundament 
 etablering af nye grusveje 
 eventuel grundvandssænkning 
 i anlægsfasen 
 støj fra entreprenørmaskiner i anlægsfasen 
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Ovenstående forhold kan alle komme i berøring med og hermed direkte eller indirekte påvir-
ke beskyttet flora, fauna og naturtyper. 

 
 
Der er kortlagt beskyttet natur  i umiddelbar nærhed af projektområdet. For nuværende fo-
religger der ingen vurdering af den potentielle påvirkning. 
 
På det foreliggende grundlagt kan det derfor ikke afvises, at vindmøllerne kan have en væ-
sentlig påvirkning på den beskyttede natur (§3 områder), herunder i forbindelse med grund-
vandssænkningen i anlægsfasen. 
 
Der findes beskyttet vandløb i umiddelbar nærhed af projektområdet. I forbindelse med op-
stilling af vindmøllerne vil der blive anlagt nye grusveje. Projektområdet og vejene kommer 
ikke i direkte kontakt med det beskyttede vandløb, som derfor ikke vurderes at 
kunne blive væsentlig påvirket. 
 
Vindmøllerne etableres cirka 800 meter fra Natura2000 område nr. 69, Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen og vurderes, grundet afstanden, ikke at kunne blive væsentlig påvirket 
af vindmøllerne. 
 
Beskyttet flora, fauna og naturtyper, som kan blive påvirket direkte eller indirekte skal lokali-
seres. 
 
Påvirkningens væsentlighed skal undersøges og vurderes. 
 
Datagrundlag: oplysninger om naturværdi for de enkelte områder indhentes fra kommunen 
og naturdata på Miljøportalen. Hvis det viser sig nødvendigt, skal oplysningerne suppleres 
med feltundersøgelser. 
 
Kortlægning af § 3 beskyttet natur er kun vejledende og der skal derfor også tages højde for 
§ 3 beskyttet natur, som endnu ikke er kortlagt. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Påvirkning af bilag 4 arter, herunder fugle 
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Fugle kan kollidere med vindmøllerne. Et forhold som kan påvirke bestanden af fugle. 
 
Vindmøller etableres cirka 1800 meter fra Natura 2000 område Navnsø, som bl.a. skal sikre 
levesteder for en del trækfugle. For nuværende er der ikke oplysninger om og vurdering af 
trækruter i området. På det foreliggende grundlag kan en væsentlig påvirkning af fugle i visse 
områder derfor ikke udelukkes. 
 
Fuglearter, som kan blive påvirket direkte eller indirekte, skal lokaliseres. 
 
Undersøgelsen skal inddrage forskellige arter og områder, hvor der er særlig risiko for kolli-
sion med vindmøller for internationale, regionale og lokale fugletræk. Der skal særlig fokus 
på de internationale fuglebeskyttelsesområder.  
 
Data om fuglene kan bl.a. indhentes i videnskabelige rapporter fra DCE vedr. størrelse og 
udvikling af fuglebestande i Danmark, samt rapport om den landsdækkende rapportering af 
fugle i forbindelse med det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 
(NOVANA). 
 
Det skal endvidere undersøges om øvrige bilag 4 arter kan påvirkes. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Vurderingen af projektets påvirkning af fugle skal også ses i relation til afsnittet om befolk-
ningen - friluftsliv og rekreativ værdier. 
 
Påvirkning i forbindelse med eventuel grundvandssænkning 
I forbindelse med en eventuel grundvandssænkning ved støbning af vindmøllernes funda-
ment, skal der redegøres for afledning af det oppumpede vand. Ønskes det evt.  ledt direkte 
til vandløb i området? 
 
Dette kan påvirke vandløbets tilstand. Der er for nuværende ingen oplysninger om indholdet 
i det vand, som eventuelt skal udledes til vandløb i området. 
 
Det kan på det foreliggende grundlag derfor ikke afvises, at en udledning kan påvirke vand-
løb i området væsentlig. 
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Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en undersøgelse og vurdering af udledning til 
vandløb, herunder den hydrauliske belastning og eventuel risiko for oversvømmelser 
samt risikoen for forurening med miljøfremmende stoffer og okker. 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
 

 Jordbundsforhold Afgrænsning 
 
Jordbund – herunder funderingsforhold, påvirkning af jordbund 
I anlægsfasen kan der forekomme kørsel på arealer med tunge køretøjer, hvilket kan påvirke 
jordbundsforholdene. 
 
Der er for nuværende ikke konkrete oplysninger om arbejdskørsel, herunder valg af rute og 
størrelsen på transporter. 
 
På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke udelukkes, at den tunge trafik i anlægsfasen 
kan have en væsentlig påvirkning af jordbundsforholdene i visse områder. 
 
Der forventes ingen påvirkning af jordbundsforholdene i driftsfasen . 
 
Der skal redegøres for eksisterende jordbundsforhold inden for og i umiddelbar nærhed af 
projektområderne. 
 
Der skal, ud fra tilgængelig viden, foretages en vurdering af sandsynligheden for påvirkning af 
jordbundsforholdene og en beskrivelse og vurdering af konsekvenserne heraf. Mulige afvær-
geforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Der er ikke registeret jordforurening i området, som vil kunne blive påvirket i anlægsfasen. 
Vindmøllerne kan medfører risiko for jordforurening f.eks. i forbindelse med spild af gearolie.. 
 

 Jordarealer og planlægning Afgrænsning 
 
Særlig værdifuldt landbrugsområde 
Inddragelse af jordarealer, der inddrages særligt værdifuldt landbrugsareal i forbindelse med 
projektet, der skal redegøres for konsekvenserne af dette forhold i forbindelse med miljø-
konsekvensrapporten. 
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Økologisk forbindelse 
Der inddrages endvidere areal i umiddelbar nærhed af økologisk forbindelse i området, der 
skal ligeledes redegøres for konsekvenserne af dette i forbindelse med miljøkonsekvensrap-
porten.   

 Vand-Grundvand og overfladevand Afgrænsning 
 
Påvirkning af grundvand/overfladevand. 
I anlægsfasen kan der blive behov for grundvandssænkning i forbindelse med støbning af 
fundament til vindmøllerne, hvilket kan påvirke grundvandet i og nær projektområdet. 
Projektet vurderes ikke at påvirke grundvandet i driftsfasen. 
 
Der er for nuværende ikke konkret oplysninger om grundvandssænkning, herunder behov og 
omfang. På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke afvises, at en grundvandssænk-
ning kan have en væsentlig påvirkning på grundvandet. 
 
Der skal redegøres for drikkevandsinteresserne (OSD) og indvindingsoplande, herunder bor-
ingsnære beskyttelsesområder (BNBO) inden for og i nærheden af projektområderne. Der 
skal også redegøres for eventuelle øvrige indvindinger inden for projektområdet, som kan 
blive påvirket. 
 
En eventuel grundvandsænknings påvirkning af grundvandsforekomsternes tilstand skal un-
dersøges og vurderes i forhold til lov om vandplanlægning. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Bortledning af spildevand i forbindelse med grundvandssækning. 
Den eventuelle udledning af vand til vandløb i området i forbindelse med en grundvandss-
ænkning –se emnet ”Biodiversitet” under afsnittet ”Påvirkning af vandløb”. 
 
Projektet genererer ikke spildevand i driftsfasen. 
 
Behandles under emnet ”Biodiversitet” under afsnittet ”Påvirkning af vandløb”. 
 
Affald i anlægsfasen 
I anlægsfasen kan der fremkomme affald fra byggeplads i form af overflødige byggemateria-
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ler og almindeligt dagrenovation. 
 
Affald i forbindelse med projektet vurderes at udgøre en ubetydelig mængde. 
 
Demontering af møllerne 
Demontering af de nuværende 19 vindmøllerne og de 5 fremtidige vindmøller vil medfører 
affald i form af stål, bly, aluminium, plast, beton m.m. 
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke konkrete oplysninger om, hvorledes affald i forbindelse 
med demontering af vindmøllerne håndteres, herunder oplysninger om kapacitetsforhold og 
genbrug. 
 
På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke afvises, at affald fra demontering kan have 
en væsentlig påvirkning. 
 
Der skal, ud fra tilgængelig viden, foretages en overordnet vurdering af mulige former for af-
faldshåndtering og kommunernes kapacitet. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
 

 Luft Punktet er behandlet under ovenstående punkter. 
 Klima Afgrænsning 

 
Udledning af CO2 
Udledning af CO2 kan påvirke klimaet og den globale opvarmning. Produktion af byggemate-
rialer til vindmøllerne vil medføre udledning af CO2. 
 
Endvidere vil brug af diesel- og benzindrevne motorkøretøjer i anlægs- og driftsfasen medfø-
rer udledning af CO2. 
 
Der er for nuværende ikke konkrete oplysninger om, hvor stor en CO2 udledning der vil fore-
komme i forbindelse med projektet. 
 
Der skal ud fra tilgængelig viden laves en samlet overslagsmæssig redegørelse for projektets 
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effekt på CO2 udledning, herunder produktion af byggematerialer, bortskaffelse/ genanven-
delse af samme, samt transport i forbindelse med begge. (CO2 ækvivalenter) 
 
 

 Uheld og risici Se ovenstående. 
 Materielle goder Afgrænsning 

 
Forbrug af ressourcer 
Materielle goder vurderes indeholdt under øvrige punkter. 
 
Etablering af vindmøllerne vil medfører et forbrug af materialer i form af stål, bly, alumini-
um, plast og beton m.m. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse og vurdering af det planlagte for-
brug af materialer. Ud fra tilgængelig viden skal der foretages en overordnet vurdering, 
hvorvidt forbruget kan påvirke den pågældende ressource og konsekvenserne heraf samt 
mulige afværgeforanstaltninger, eksempelvis i form af alternativ materialevalg. 
 
Hvis der klart på baggrund af henvisning til tidligere vurdering af ressourcen kan afvises, at 
forbruget kan medføre en væsentlig påvirkning, forventes dette at være et fyldestgørende 
grundlag for en vurdering i miljøkonsekvensrapporten.  
 

 Arkitektur og visuel effekt 
o Landskab 
o Kulturarv arketektonisk og arkæo-

logisk arv 

Afgrænsning 
 
Fortidsminder 
I anlægsfasen kan der ske en påvirkning af underjordiske fortidsminder i forbindelse med 
opgravning til fundament. 
 
I driftsfasen kan der ske en visuel påvirkning af kulturhistoriske elementer og miljøer såsom: 

 overjordiske fortidsminder  
 kirker  
 slotte  herregårde lokalhistoriske bygninger 
 Kirker, fjernbeskyttelseszonen 

 
Der er for nuværende ikke oplysninger om kulturhistoriske elementer og miljøer i nærheden 
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af vindmøllerne, hvorfor det er uklart, hvilke kulturhistoriske elementer og miljøer som kan 
blive berørt og i hvilket omfang. På det foreliggende grundlagt kan en væsentlig påvirkning 
af kulturhistoriske elementer og miljøer derfor ikke udelukkes. 
 
Ud fra tilgængelig viden, skal der foretages en vurdering af sandsynligheden for påvirkning af 
kulturhistoriske elementer og miljøer, samt en beskrivelse og vurdering af konsekvenserne 
heraf. Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Kørsel kan beskadige fortidsminder, som ligger begravet i jorden 
 
Potentialet belyses og inddrages i miljøkonsekvensrapporten i forhold til museernes anbefa-
linger. 
 
Ved gravning skal risikoen for beskadigelser af begravede arkæologiske emner belyses og 
inddrages i miljøkonsekvensrapporten i forhold til museernes anbefalinger. 
 
Der skal indgå en redegørelse for påvirkninger af de kommuneplanlagte kulturmiljøer og de 
hensyn, der er taget for at undgå påvirkning af kirkefredninger (inkl. Exner-fredninger), og 
især med hensyn til Exner-fredningerne, hvis nødvendigt udføres en supplerende 
koordinering med de evt. berørte kirkestifter og evt. Kulturministeriet. 
 
 

Landskab Afgrænsning 
 
Visuel påvirkning af landskab 
Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er i kommuneplanen udpeget som samlet 
landskab og i fjernzonen omkring kirken. 
 
Vindmøllerne vil være synlige på lang afstand og vil visuelt kunne påvirke landskabet, herun-
der rekreative værdier. 
 
For nuværende er det uklart, hvilke arealer der konkret blive påvirket og i hvilken grad. På 
det foreliggende grundlag kan en væsentlig påvirkning af landskabet derfor ikke udelukkes. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en kortlægning af landskabskarakteren og særlige 
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visuelle oplevelsesmuligheder med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden, herunder 
inddragelse af kommunernes landskabsudpegninger. 
 
 
Visualiseringer  
De visualiseringer, der skal indgå som grundlag for vurdering af virkninger på områder med 
offentlig adgang eller hvor der færdes mange mennesker i landskabet vil primært blive fore-
taget for at belyse de landskabelige værdier og ind/udkig fra kirken. 
 
Et oplæg til standpunkter skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune. 

Kumulative effekter Afgrænsning 
 
Indbyrdes forhold mellem ovenstående miljøfaktorer, samt med andre projekter i området, 
herunder f.eks. solcelleanlæg og flyveplads samt øvrige møller i området.  
Der skal blandt andet redegøres for eventuelle kumulative effekter med flyvepladsen og det 
planlagte solcelleprojekt ved Navnsø .   
 
Der skal redegøres for sammenhængen mellem identificerede mulige effekter og kumulative 
effekter fra andre planlagte projekter og planer. 
 
For alle parametre foretages en vurdering og beskrivelse af eventuelle kumulative effekter, 
som projektet måtte have, når effekter fra andre planer eller projekter medregnes. Derud-
over skal indbyrdes sammenhæng mellem effekter og faktorer beskrives og vurderes, så det 
klart fremgår, hvilke effekter projektet medfører herunder afledte og indirekte effekter. 
 

6. En beskrivelse af, hvilke metoder eller beviser der 
er anvendt til identificeringen og forudberegningen 
af de væsentlige virkninger på miljøet, herunder 
oplysninger vedrørende eventuelle vanskeligheder 
(f.eks. tekniske mangler eller manglende viden) i 
forbindelse med indsamlingen af de krævede oplys-
ninger og vedrørende de vigtigste usikkerheder. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde et overordnet metodeafsnit og en række specifik-
ke metodeafsnit i de enkelte fagkapitler. I metodeafsnittene beskrives de anvendte metoder 
og grundlag for vurderingerne. 
 
Overordnet metodeafsnit: 
Bygherre skal beskrive overordnet, hvordan miljøvurderingen er gennemført, herunder 

 Afgrænsninger brugt til kortlægning 
 Metode for miljøvurdering 
 Beskrivelse af de begreber, der anvendes 
 Hvordan vurderingen af påvirkningernes væsentlighed foretages (påvirkningsgrad), 
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f.eks. ud fra: 
o Grad af forstyrrelse 
o Vigtighed 
o Sandsynlighed 
o Varighed 

 Hvordan kumulative effekter er inddraget i vurderingerne. 
 
Metode i fagkapitler: 
Metode og omfang af miljøvurderingen for de enkelte emner er detaljeret beskrevet under 
hvert fagkapitel. Her er det beskrevet, hvordan af eksisterende forhold er udført, herunder 
feltundersøgelser og indsamling af eksisterende data samt de principper, som miljøvurderin-
gen er baseret på. 
 
I afsnittet skal indgå, hvis der i forhold til aktuel miljøtilstand eller miljøpåvirkninger er væ-
sentlig manglende viden eller usikkerhed. 

7. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger 
med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 
om muligt neutralisere identificerede væsentlige 
skadelige virkninger på miljøet og, om relevant, af 
eventuelle foreslåede overvågningsordninger (f.eks. 
udarbejdelse af en analyse efter projektets afslut-
ning). Denne beskrivelse bør redegøre for, i hvilken 
grad de væsentlige skadelige virkninger på miljøet 
undgås, forebygges, begrænses eller neutraliseres, 
og bør dække både anlægs- og driftsfasen. 
 

I forbindelse med undersøgelserne sker der en løbende afklaring af, hvilke foranstaltninger, 
der skal anvendes for anlæg og drift med henblik på at undgå, forebygge, begrænse og om 
muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet. Der vil desuden blive taget stilling til 
behovet for overvågning, hvis væsentlige skadelige miljøpåvirkninger bliver identificeret i 
forbindelse med miljøvurderingerne. Miljøkonsekvensrapporten skal give et samlet overblik 
over anbefalinger vedr. hhv. afværge og overvågning. 
 
Miljøkonsekvensrapporten og tilhørende baggrundsnotater skal indeholde en metodebeskri-
velse for de enkelte metoder og undersøgte parametre.   
 
For det konkrete projekt skal bygherre eksempelvis overveje foranstaltninger for at undgå 
skadelige virkninger på: 

 Menneskers sundhed i forbindelse med trafikstøj, andet støj, vibrationer, lys, skygge 
og støjemissioner. 

 Biodiversiteten (f.eks. fauna og flora), herunder Natura 2000 områder, bilag 4 arter 
og § 3 natur. 

 Grundvand, vandforsyningsanlæg, vandmiljø og natur i forbindelse med projektet. 
 Trafikale forhold herunder vejnet og trafiksikkerhed. 
 Undgåelse af uheld og minimering af risici. 
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8. En beskrivelse af projektets forventede skadelige 
virkninger på miljøet som følge af projektets sår-
barhed over for større ulykker og/eller katastrofer, 
som er relevante for det pågældende projekt. Rele-
vante foreliggende oplysninger indhentet via risiko-
vurderinger foretaget i henhold til EU-lovgivning 
såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/18/EU 11) eller Rådets direktiv 2009/71/Eura-
tom 12) eller relevante vurderinger foretaget i hen-
hold til national lovgivning kan bruges til dette for-
mål, forudsat at kravene i nærværende direktiv 
opfyldes. Beskrivelsen bør, hvor det er relevant, 
omfatte de påtænkte foranstaltninger til forebyg-
gelse eller afbødning af sådanne begivenheders 
væsentlige skadelige virkninger på miljøet og oplys-
ninger om beredskabet med henblik på og den fore-
slåede håndtering af sådanne nødsituationer. 
 

Emnet skal behandles i forhold til ovenstående punkter vedr. uheld og risici. 

9. Et ikke-teknisk resumé af de på grundlag af punkt 
1-8 fremlagte oplysninger. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde et ikke-teknisk resumé i et letlæseligt sprog. Re-
sumeet skal dække hele miljøkonsekvensrapporten. 

10. En referenceliste med oplysninger om kilderne 
til de i rapporten indeholdte beskrivelser og vurde-
ringer. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en referenceliste, som skal gøre det muligt at gen-
finde den viden, som danner grundlag for rapporten. 
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1) 

Ide oplæg vindmøller ved Bjørnstrup. Jeg er meget imod placeringen af møllerne. Men jeg ved 

der var et projekt ude mellem Brusåvej og Lundby hede. Der var kun en ejendom der skulle 

nedlægges samtidig med at møllerne foran Gundersted Kirke kunne fjernes... 

1

8111884#0 - Hørringssvar_samlet
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2)  

 

ligger udenfor Gundersted og i lige linie ikke særlig langt fra de eksisterende gamle 
vindmøller på Doverhøjvej. 
Dette medfører en del støjgener - vel også fordi vindmøllerne ikke længere er opdaterede. 
Skyggepåvirkningerne er mest et sommerfænomen. 
Hvis der også skal være møller få hundrede meter ved siden af os, kan det godt blive en blandet fornøjelse 
at bo her, og vort forslag ville egentlig være, om ikke det var muligt for bygherren at opkøbe de sidste 2 
gamle vindmøller på Doverhøjvej, som en del af projektet. 
Dette ville gøre, at vi blev lidt mindre "mølleindespærede" og vil formodentlig også være til gavn for byen. 
Gener vil der altid være, men på denne måde, må man vel få mest muligt udbytte med mindst mulig gener.  
 
 
 
Med venlig hilsen, 
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3) 

 

Vi er en familie på 4, som bor i Blære.  

I Blære og omegn er vi ‘en stor familie’ 

Når nogen er i nød eller presset, så hjælper vi hinanden. 

 

I denne sag om 6 vindmøller, som skal placeres i Bjørnstrup, er vores ‘store familie’ skydeskive for 

lyd- og lysgener. 

Der prøves med alle kræfter at afværge placeringen af de 6 vindmøller. 

De har vores opbakning. 

 

Vi ønsker tilflytning til Blære og omegn, ikke fraflytning. Vi ønsker vækst i Vesthimmerland. 

Udlagt som rammeområde for vi vindmøller - ja, men hvor gammel er den beslutning mon... Se dog 

på området som det er beboet nu. 

 

Er vi imod grøn energi? NEJ!!! 

Vi har selv både jordvarme og solceller, men sæt dog de vindmøller ud på havet og lad familier i 

Blære og omegn bruge kræfterne på vores Friskole og foreningsliv i stedet for denne kamp. 
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4) 

Da vi desværre er forhindret i at deltage i borgermødet den 12-11-20, og ønsker at få svar på et par 
spørgsmål. 

Vi her på Himmerland Camping, vil gerne spørge kommunen, hvordan man forholder sig til , og hvad man 
tror det kommer til at betyde for turismen her i kommunen?. 
Der er ingen tvivl om at vi skal have meget mere grøn energi, så selve ide´ med møller er uden tvivl en god 
løsning, men nok ikke den ideelle løsning placeringsmæssig for os, hvor meget udsyn, og om der bliver 
nogen form for støj, kan vi selvfølgelig godt stille spørgsmål ved, dog tror jeg ikke at vi havde brugt vores 
sparepenge på at købe pladsen for godt 1 år siden hvis vi vidste det, det kan selvfølgelig også godt vise sig 
at blive en attraktion, hvor gæster m.m. vil ud for at kigge på møllerne. 

Vi håber at man får lagt det rigtige grundlag for opstilling af møllerne. 
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Vesthimmerlands Kommune 

(sendt via e-mail) 

Bemærkninger til ideoplæg om vindmøller ved Bjørnstrup 

Aalborg Stift har modtaget orientering om, at Vesthimmerlands Kommune påtænker at opsætte 6 vindmøller, 

med en total højde på op til 150 meter, i et område vest for Ejdrup Kirke.  

Aalborg Stift skal anmode om, at der i den videre proces med planlægningen for vindmølleprojektet, tages 

største muligt hensyn til områdets omkringliggende kirker.  

Ligeledes skal stiftet anmode om, at der udarbejdes visualiseringer, der viser hvilken påvirkning vindmøller 

vil have på Ejdrup Kirke som monument i landskabet. Der bør udarbejdes visualiseringer, der viser udsynet 

fra Ejdrup Kirke orienteret mod vindmøllerne, og såfremt det er muligt, bør der udarbejdes visualiseringer, der 

viser hvorledes indkigget til kirken bliver fra en position vest for vindmøller orienteret mod Ejdrup Kirke.  

Kirken skal, som en national interesse, beskyttes, og det skal sikres, at kirkerne bevares som tydelige 

kendingsmærker i landskabet og at denne position beskyttes og respekteres i den kommunale planlægning.  

Aalborg Stiftsøvrighed forbeholder sig retten til at komme med yderligere bemærkninger, når der foreligger 

yderligere oplysninger i den videre planlægningsproces.  

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til undertegnede ved Aalborg Stift. 

Med venlig hilsen 

Kopi til orientering: 

Ejdrup sogns menighedsråd 

Aalborg Vestre provsti  
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Med nærværende mail skal vi tilkendegive vor modstand mod opsætning af vindmøller ved 

Bjørnstrup. 

 

Med venlig hilsen 

612104316
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Kun et lille pip herfra. Jeg er principielt imod, fordi projektet er med til at skævvride landet... til 

fordel for et Sjællandsk firma på bekostning af naturværdier i skrøbelige Vesthimmerland. Der er 

primært tale om visuel forurening, og det synes jeg bliver slemt mht Navnsø, der åbenbart også skal 

udsættes for solcelleanlæg.   

Tænker at møllerne på en måde måske også kan blive et minus for vor egen grønne energi fra 

biogasanlæggene.  

Møllerne giver måske en kortsigtet økonomisk gevinst, men på lang sigt et minus for 

lokalbefolkning og natur. De himmerlandske heder er stor natur, hvor man i dag kan gå ud og stå 

midt i Verden uden at kunne se en eneste ejendom.... med møllerne vil man kunne stå der og glo på 

seks store møller. 

Foreslår at man laver visualiseringer set fra Vegger, fra heden og fra alle omkringliggende kirker. 

 

Med venlig hilsen 
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Vindmølleselskabet kan med rimelighed tilbyde de nærmeste naboer til møllerne gratis el til husholdning og 
en varmepumpe. På den måde skaber det lidt glæde i hjemmene, når de ser møllerne snurre, og det må 
gøre det lidt lettere at leve med naboskabet. Tilbuddet bør gælde i vindmøllernes levetid. En typisk husstand 
på landet er nok lidt større end landsgennemsnittet, og husene er også typisk lidt større og lidt ringere 
isoleret. Så anslået 6 - 7.000 kWh om året til husholdning. Opvarmning bør foregå med en varmepumpe. 
Varmeforbruget i et hus på landet er vel omkring 25 – 30.000 kWh om året. Varmepumpen kan med en COP 
på ca 3,5 levere den mængde varme med et strømforbrug på 8 – 9.000 kWh. Så et samlet tilbud om gratis 
15.000 kWh om året pr husstand må nogenlunde dække behovet.  
Hvor mange naboer, der skal omfattes af tilbuddet må komme an på en konkret vurdering af generne fra 
møllerne. Hvis man bor øst for møllerne er der formentlig større risiko for støj og generende skygger ved 
solnedgang end hvis man bor vest for møllerne. Afstanden har naturligvis også betydning. Det kunne måske 
i udgangspunktet dække området ud til 1200 meter fra møllerne?  
 
Venlig hilsen 

 

 
 

814106318
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Til Politikerne i Vesthimmerlands Kommune. 

 

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening henvender os til jer i forbindelse med 

vindmølleprojektet ved Blære – Bjørnstrup - Gundersted. 

Vi vil gerne starte med at citere § 2 i vores vedtægter: 

 

”Foreningens formål er at bevare og styrke beboernes fællesskab, at virke for egnens trivsel 

og udvikling, samt efter bedste evne at støtte enhver god sag i egnens interesse. Endvidere 

skal foreningen, så vidt muligt, søge at udbrede enhver relevant oplysning vedrørende 

lokalsamfundet og dets miljø” 

 

Vi finder det derfor uforeneligt med foreningens formål at der planlægges seks 150 m høje 

vindmøller i lokalområdet.  

 

Både i Beboerforeningens regi og andre private initiativer, arbejdes der hårdt på at øge 

bosætningen i området. Det er vi kommet et godt stykke ad vejen med, da der er få huse til 

salg i Blære og omegn, og de ejendomme der handlet, bliver solgt efter relativt kort liggetid. 

Tilmed bliver de fleste solgt til ressourcestærke børnefamilier, hvilket er essentielt for udvikling 

af et lokalområde (Friskole, multicenter, foreningsliv etc.). Derfor vil det være et hårdt slag 

mod denne indsats, at et så stort område, som der er tale om med gennemførelsen at dette 

projekt, i vores opland lægges øde. Her er der ikke kun tale om de husstande som direkte 

opkøbes og nedlægges, af hensyn til møllernes sikkerhedsafstand. Men i lige så høj grad de 

husstande som ligger udenfor sikkerhedszonen. Det er i forvejen svært at få en fornuftig 

finansiering ved køb af ejendomme i landdistrikterne. Dette sammen med de støj- skygge-

visuelle gener der uvægerligt følger med sådan et projekt, vil gøre disse ejendomme meget 

lidt attraktive for førnævnte ressourcestærke børnefamilier. Tabet af så mange potentielle 

tilflyttere vil ramme vores område urimeligt hårdt. Tilmed kan det også blive dyrt for vores 

kommune, hvis disse ejendomme i fremtiden bebos af knapt så ressourcestærke beboere som 

skal modtage diverse offentlige ydelser. I så fald kan de penge som kommunen stilles i udsigt 

at modtage fra vindmølleprojektet snart få ben at gå på. 

 

Vesthimmerlands Kommune producerer allerede et stort overskud af grøn energi, hvilket er 

meget glædeligt, men som også berettiger os til at være kritiske over for placering af nye 

projekter af denne karakter. 

 

Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise os om forskellen på vores 

område og området omkring Malle, hvor et lignende projekt blev skrinlagt af byrådet i 

Vesthimmerlands Kommune. 

 

Politikerne i Vesthimmerland Kommunes byråd vil have et kæmpe troværdigheds problem med 

at stemme anderledes i denne sag. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforenig. 
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Jeg vil gerne give mine bekymringer til kende,jeg bor på hvor jeg pt har tre 

vindmøller stående,den nærmeste 300m fra min ejendo møller står i en anden 

kommune,hvorfor de ikke vil være med i det samlede lyd-lysbillede 

Det som bekymre mig meget er udsigten til at få yderligere 6 møller,som vil komme til at stå 

vest for min egendom,og da solen jo som bekendt går ned i vest,vil jeg i mange timer dagligt 

være generet af skyggekast,hvilket jeg i forvejen er om morgenen fra de eksisterende møller. 

Ikke nok med gener i form af skyggekast,er jeg også meget bekymret over for mængden af 

lydgener,som jeg vil få når jeg opholder mig udendørs,enten i form af den lavfrekvente 

støj,eller bare den "almindelige"konstante susen fra møllevingerne. 

Alt dette taget i betragtning ,forventer jeg ikke,at vores beboelse,på noget tidspunkt vil være 

særlig attraktiv at erhverve de næste 30år,som de mølle forventeligt vil komme til at stå der. 

Derfor kan jeg kun sige et kæmpe NEJ tak,til det kommende projekt. 

 

Med venlig hilsen
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11) 

 

Høringssvar vindmøller i /ved Bjørnstrup 
 
Hvilken gevinst vil dette projekt være for Vesthimmerland kommune samt beboerne omkring møllerne 
hermed tænkes på, 
-Økonomisk? 
-CO2 Gevinst? 
-Landskabsmæssigt? 
-Dyreliv? 
 
Hvilke ulemper vil det give Vesthimmerland Kommune samt beboerne omkring møllerne, hermed tænker 
jeg både beboer tæt på møllerne, og beboer langt fra møllerne da de jo kan blive af en højde der gør at 
man kan se dem fra mange kilometers afstand? 
 
Hvilke eksisterende møller vil helt præcist blive nedtaget, såfremt projektet bliver gennemført? 
 
I hvor stor radius vil de røde advarselslys placeret i toppen af mølletårnene kunne ses, og med hvilken 
lysintensitet? 
 
Mine bekymringer går på, at vi vil blive generet af de røde top lys op mod den ellers mørke nattehimmel, da 
vores ejendom er beliggende nord syd, med direkte udsyn mod de påtænkte møller, fra køkken værelse og 
opholdsstue. 
Min anden bekymring går på at Vesthimmerland Kommune og Beboerne ikke får fuld valuta for de gener 
der bliver, hermed tænkes på CO2 gevinsten og skatte gevinst samt ejendomsværdiforringelse, og at 
gevinsterne kun tilfalder HOFOR der jo ikke hjemhører i Vesthimmerland kommune. 
 
Der blev i det digitale borgermøde opfordret til, at man kunne melde sig til at få foretaget en visualiseret 
vue fra sin ejendom, jeg vil hermed stille min ejendom til rådighed for dette. 
 
Såfremt Vesthimmerland Kommune og beboerne ikke får fuld valuta i dette vindmølle projekt, skal det ikke 
gennemføres. 
Efter min mening hører projekter af denne størrelse til på havet, hvor det ikke vil genere nogen mennesker 
i hverdagen. 
 
Venlig hilsen 

 
 

 

 
 

1117109321



12) 

 

Høringssvar iht vindmølleprojekt mellem Gundersted og Blære  

 

Vi er en lille familie, der for 2,5 år siden bosatte os på Borupvej mellem Blære og Gundersted. Vi 

købte dette hus på landet med fred og ro. Der er vindmøller omkring huset, men alle i overskuelig 

afstand og størrelse til at dette ikke bekymrede os. Nu er vi til gengæld meget bekymrede. Vi har 

1000 m til nærmeste mølle i projektet. Det vil sige at vi lige netop er 100 meter for langt væk til at 

vi har ret til at blive opkøbt. Jeg har svært ved at forestille mig hvor stor forskel de 100 meter gør ift 

fx lydgener. Vi har på ingen måde lyst til at skulle flytte. Vi elsker vores hus og vi elsker at være en 

del af lokalsamfundet i Blære og Gundersted. 

Vi er meget bekymrede for vindmøllernes påvirkning af vores trivsel. Vi har ligeledes svært ved at 

se hvordan de 4-5000 kr vi er berettiget til årligt skal gøre den store forskel for os og det værditab 

vores hus vil få. Og kan vi være sikret en fair vurdering hvis vi benytter værditabsordning en? . Pas 

på som borgere i kommunen. Pas på vores fantastiske lokalsamfund. Sig nej til møllerne ved 

Gundersted og Blære.  

 

 

Sendt fra min Huawei-telefon 
 

1218110322
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Sendt fra min iPhone 

NEJ TAK TIL KÆMPEVINDMØLLER I BJØRNSTRUP. 

Jeg er en af dem som kommer til at bo tæt på de 6 kæmpevindmøller, der er planer om at 

rejse mellem Gundersted og Blære. Jeg mener det er den største fejl kommunen tager, hvis i 

siger ja tak. I rydder et meget stort område for liv. Hvad tænker i, det gavner vores små lokal 

samfund ? Hvor forsvinder vores naboer hen, hvem vil bo klods op og ned af de store monstre, 

se og høre på dem dag og nat de næste 30 år. Og hvorfor skal vi have trukket dem ned over 

hovedet, det har vi ikke bedt om. Der er givet grøn lys for solcelle anlæg mellem Navnsø og 

Bjørnstrup, skal der så ydermere 6 kæmpevindmøller op ikke langt derfra? Det er meget 

voldsomt for det natur skønne område. Vi er 3. generation på gården og her har vi boet i 24 

år. Vi elsker stedet og naturen omkring os, kan ikke få øje på, at det gør noget godt for vores 

område. Splittelse og nabokrig fører aldrig noget godt med sig. Foreningerne mister 

medlemmer og opbakning til alt der arrangeres og hvad med bosætningen i 

Gundersted/Blære? Der bliver langt mellem Blære og Gundersted når området ligger øde og 

menneske tomt hen. Dyre- og fuglelivet i området vil også lide store tab. Det eneste dyr der vil 

smæske sig er Mårhunden, og den er et skadedyr. Og hvordan kan et vindmølle område 

pludselig over en nat, vende i stik modsat retning? Lokalplanen ligger øst/vest, og nu med de 

6 kæmpevindmøller ligger retningen nord/syd og er 3 gange større. ? 

 

Med venlig hilsen  

1319111323
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Som borger i Blære har jeg yderst vanskeligt ved at få øje på de positive indvirkninger, 

kæmpevindmøllerne vil have på vores lokalsamfund.  

 

En eventuel opførelse af vindmøllerne på den påtænkte placering vil have negative konsekvenser og 

påvirke det store stykke frivillige arbejde, lokale ildsjæle dagligt gør for at Blære og Omegn skal 

være et attraktivt sted for ressourcestærke familier at slå sig ned. 

 

Blære og Omegn er kendt for sit engagement i at øge bosætningen i området, på trods af at denne 

proces til tider vanskeliggøres af Vesthimmerlands Kommune. Så vidt jeg ved er det besluttet at der 

ikke skal udstykkes byggegrunde i Blære, lokale har åbnet op for udstykning af privat jord så Blære 

kan tilbyde byggegrunde. 

 

Byrådet i Vesthimmerland besluttede i sin tid at lukke en velfungerende Blære skole. Uden en skole 

er det svært at tiltrække ressourcestærke børnefamilier så lokale ildsjæle gik imod beslutningen og 

har fået stablet en fantastisk friskole på benene. 

 

Byrådet i Vesthimmerland står nu overfor at træffe endnu en beslutning, der gør det vanskeligt at få 

familier til Blære og Omegn, nemlig kæmpevindmøller. Disse møller vil sætte en stopper for 

udviklingen i Blære og Omegn og lægge et stort område øde. Dertil kommer visuelle og 

støjmæssige gener, vindmøllerne utvivlsomt vil medføre. 

 

Går man i et pengeinstitut i Aars og vil låne penge til at bygge et hus i Blære og Omegn, bliver man 

mødt med spørgsmålet: "Hvorfor vil I ikke bygge i Aars i stedet for?. Det er i forvejen vanskeligt at 

få finansieret sin boligdrøm i lokalområdet og jeg forestiller mig ikke, at det gør det nemmere hvis 

man har udsigt til kæmpevindmøller. 

 

Hvordan mener byrådet i Vesthimmerland, at disse kæmpevindmøller vil være til gavn for det 

lokalsamfund, de evt. bliver opført i? 

 

Får vi gavn af den grønne, billige strøm. som kæmpevindmøllerne producerer? 

 

Tilfalder overskuddet fra kæmpevindmøllerne vores lokalsamfund? 

 

Det vil klæde byrådet i Vesthimmerland at bekymre sig om de konsekvenser, kæmpevindmøllerne 

vil få i området uden for byskiltet til Aars. 

 

Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise os om forskellen på vores område 

og området omkring Malle, hvor et lignende projekt blev skrinlagt af byrådet i Vesthimmerlands 

Kommune. 

 

Jeg synes politikerne i Vesthimmerland Kommunes byråd vil have et kæmpe troværdighedsproblem 

med at stemme anderledes i denne sag. 

 

Med venlig hilsen 

1420112324
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Hørringssvar  

 

kære byråd  

 

For godt 25 år siden, havde vi købt vores dengang drømme ejendom på nr, blærevej – troede 

vi!! 

Der var kun to meget små vindmøller vest for ejendommen, her skulle vi bo for altid – troede 

vi!! 

Så var der nogle driftige landmænd som tænkte at nu skulle de vise vejen for grøn energi, og 

det skulle så være lige i vores og de andre beboere på nr-blærevejens baghave stort set, vi 

protesterede på det kraftigste og det var som om , det var det , opstillerne var forberedte på , 

og så blev der lovet guld og grønne skove, lod vi nu dengang kommende vindmøller opstille 

,ville de kunne lade møllerne blive noget højre en først antaget, så ville der slet ikke være så 

meget støj og lyskast fra møllerne, da de fik for det første en større radius på vingerne ,som 

så ville kunne køre en del langsommere, og derfor ikke frembringe en brøkdel af det støj ,som 

de først antaget møller og slet ikke berør os, men go daw do 

Vores oplevelse var klart , at der stadig var en kraftig susen konstant alle 24 timer i døgnet, 

ved solnedgang, især, der var hver dag en kraftig blinken fra møllerne som stod på en halv 

time daglig. 

Kort efter møllerne var opført solgte den ene lodsejer sin gård og flyttede i naturskønne 

omgivelser, 

Fri for møllernes susen dag og nat. 

Er det det samme som måske kunne ske her med opstilling af 6 nye 150m høje møller i nr-

blære Gundersted området, de moderne landbrug som drives nu om dage kan helt sikkert 

sagtens drives med base fra en dejlig villa i Aars, som skrevet , det er jo set før lodsejere selv 

fordufter, men stadig ejer det lille matrikel som møllerne står på. 

Vi levede selvfølgelig med møllerne i mange år, sagen var jo tabt på forhånd og nu stod de jo 

der  

Men for cirka 6 år siden, solgte vi vores fine nedlagte ejendom til et ungt par med mod på livet 

og klar til at stifte familie, der ønskede det frie liv på landet med udsigt til de ca. 4 små møller 

der nu engang står der, møllernes levetid var jo snart overstået 

Nu bliver deres tilværelse, familie og fremtid totalt tilintetgjort med cirka kun 6 år i dejlige 

landlige omgivelser, sammen med flere i nr-Blære og Gundersted området der har købt deres 

drømme ejendomme inden for få år, de har måske også renoveret deres ejendomme for 

mange hundrede tusinde kroner for at gøre deres steder unikke , nogle tør simpelthen ikke at 

begynde at renovere på deres ejendomme de ved ikke om de er købt eller solgt 

Deres drømme for fremtiden er totalt slået itu med de planlagte kæmpe vindmøller i området, 

nogle med udsigt i lige linje til hele rækken, lige fra syd til nord og med rødt lys. 

Det PEST ELLER KOLERA for de der er tilbage i området, som gerne vil blive, og har etableret 

sig og stiftet familie ,der arbejder og betaler skat til kommunen og som har børn i den meget 

roste og særdeles skønne blære friskole og børnehus ,samt deltager i det lokale foreningsliv 

både i Gundersted og Blære, fraflytter de ;ja så ,så kommer der jo heller ingen penge i 

kommunekassen –er det virkelig det man ønsker fra ”vores” politikkers side ?? 

Jeg skal selvfølgelig her også nævne Gundersted købmandsgård, hvor jeg og min kone sidder i 

bestyrelsen sammen med et hold lokale borgere som har kæmpet inderligt for at holde gang i 

dette lille projekt, det drives som et beskæftigelses tilbud til fysisk og psykiske udfordret 

voksne i Vesthimmerlands kommune, vi har sågar lige bygget en kæmpe hal med fantastiske 

faciliteter til disse borgere, og de driver til daglig vores lille købmands butik til UG, hvis der 

bliver affolket i Gundersted og omegn falder dette livgivende og rørende lille projekt til grund, 

kan man være dette bekendt. 

Kan det virkelig passe at over 130 underskrifter skrevet under i protest fra lokale borgere der 

bor tæt på og i området ikke har nogen relevans, for byrådet, det er jo også folk fra selv 

1521113325



samme område der har stemt nogle fra byrådet ind samt vores borgmester, og da især 

lodsejerne må da også tænke på folk i deres ejet område . 

Det hører så absolut overhoved ingen steder hjemme at den grønne omstilling skal betales af 

et lille lokal samfund som Gundersted og blære, alt for mange steder i vest Himmerlands 

kommune bliver der i disse år opstillet kæmpevindmøller hvor energi selskaber og lodsejere 

kan tjene stort på nedlæggelse af de små samfund, og hvis møllerne kommer op er det helt 

klart at hus priserne falder ,friværdien samme vej.   

Syntes også det usmageligt at HOFOR og opstillerne forsøger at købe folk ud ved at love et 

mindre beløb årligt i lommen på folk hvis de bliver, eller lader sig opkøbe , folk der ikke ved 

om de er købt eller solgt i forvejen, og som er helt rådvilde, og foreninger i området får også 

en lille skærv ,foreningerne skal nok klare sig uden tilskud fra HOFOR, er jeg sikker på. jeg 

betragter det som et ” HOLD KÆFT” bolsje… 

Selvfølgelig har lodsejerne selv budt HOFOR velkommen fordi de er bedst til at løfte, og sikkert 

også den der har kunne levere det bedste afkast for fremtiden, lodsejerne lovpriser jo bare 

HOFOR ,og fortæller rigtigt om hvor gode de vil være for lokalsamfundet. MEN HVAD FOR ET 

LOKALSAMFUND???. er det de små ejendomme som ikke er der mere, og som lodsejerne stille 

,og roligt igennem de sidste mange år ,har opkøbt og affolket, til trods for man har haft sin 

arbejdskraft til at bo på disse ,med stor mislighold til følge, og som flere folk i området syntes 

burde være på grænsen til bevarings værdig. 

Man har helt sikker hele tiden haft i tankerne , at når de mindre vindmøller havde aftjent deres 

pligt og skulle udskiftes, så ville de næste møller være større ,med mere profit og indtjening, 

ja så kan man jo også lige så godt begynde at lave den fornødne plads, det er særdeles 

usmageligt at man fra lodsejerne og HOFORs side prøver at affolke et lille område som nr-

Blære og Bjørnstrup ,og ja nu måske større ved at tage Gundersted og yderkanten af Blære 

med. 

 

Lodsejerne stiller sig også selv det spørgsmål: 

 hvis nu at os to lodsejere, selv havde forsøgt at lave et projekt, ville det så have gjort en 

forskel på holdningen i lokalsamfundet? 

 

”NEJ” det er jo bevist fra underskrifter og protester lokalsamfundet at der ikke er behov for 

flere kæmpe vindmøller i området, heller ikke hvis antal blev reduceret til 3 stk  

det kunne passende være hvis man er så mølle liderlig, at man ønsker så store møller kunne 

man måske bruge sine kræfter og resurser på at investere i møllerne der allerede er sat op 

ved Aggersund/Fjerritslev, eller ved det planlagte projekt med havvindmøllerne ved Øresund   

Vi er selv flyttet til Gundersted og troede her skal vi vel ikke døje med møller så tæt, men igen 

go daw do !!! 

Ud fra de tegninger der er lavet på mølle projektet kommer jeg og min familie, til at bo KUN 

ca. 1000 meter fra den sidste mølle mod nord, det er altså kun 7 gange møllernes højde hvis 

de faktisk kun bliver 150m høje! Efter min overbevisning, hvis navhøjden skal følges i lige linje 

fra første mølle i syd til sidste mølle i nord , vil den nordligste helt sikkert blive noget højre  

 

Jeg håber inderligt at byrådet lytter til de læsebreve,hørringssvar og underskrifter fra den 

bekymrede lokalbefolkning i og omkring Blære, nr-Blære, og Gundersted og forkaster projektet 

om de 6 store kæmpe vindmøller 

 

Der må kunne findes bedre løsninger, end at ødelægge det gode liv ,natur og stærke 

sammenhold i de små lokale samfund,  kære byråd, lad os stå sammen så vi ikke får dette 

syn  

 

Hilsen  

1622114326



Få Outlook til Android 

 

1723115327
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Var det ikke en ide hvis man nu kunne flytte disse vindmøller ud til Nørekæret i Aggersund 

hvor man i forvejen har opkøbt alle huse så der ikke var nogen der kommer til at stå med et 

hus der falder i værdi  

 

Mvh

1824116328



Gunderste d d. 17/1-L

Til Vesthimmerlands kommune.

lndsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære

Bestyrelsen for Gundersted Borgerforening Ønsker hermed at udtrykke vores
bekymring for vores lille landsbysamfund i Gundersted.

Vi er meget bekymret for at boligernes værdi herude forringes og bosætning
vanskeliggøres. Vi så hellere at Vesthimmerlands kommune arbejdede mere for at

øge bosætningen ude i de små lokalsamfund. Vi er ligeledes bange for tomme
boliger og for hvad det er for mennesker der flytter hertil og hvem der bliver
placeret herude i de billige huse.

Vi er en lille forening rned et stort aktivitetsniveau og med stor opbakning til vores
aktiviteter, hvilket rnange i byrådet også har oplevet ved selvsyn. Vi mener vores
arbejde med at sikre sociale aktiviteter er til gavn for området og sikre bosætningen
og lysten til at blive boende herude. Vi bliver indkaldt hvert år sammen med andre
små landsbyer til Landsbyernes årsmØde. Der får vi at vide at vi skal brande vores
samfund - lave små film som Meet the Locals for at skabe opmærksomhed om
området både for for nye tilflyttere og turister. Som borgerforening er det lisres
bekymring, at vindmØllerne vil spænde ben for udvikling i Gundersted og omegn, og
vi ender med en spøgelses by.

Skulle det mod vores forhåbninger ske at projektet bliver stemt videre til næste fase,

vil vi gerne sikre os at VE- midlerne der følger med 6 kæmpe vindmøller vil tilfalde
de berørte lokal områder.

Vi mener også at puljen bør veere meget stØrre end det vi har hørt rygter om, da vi

netop er mange foreninger herude i både Gundersted og Blære.

Vi henstiller til at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur
herude uden store energianlæg og i stedet fortsat kan danne rammen om sociale

aktiviteter og foreningsliv i Gundersted og omegn.

Borgerforen ingens Bestyrelse i G u ndersted

1925

17) 

117329



18) 

 

HØRINGSSVAR VEDR. OPSÆTNING AF 6 NYE VINDMØLLER VED BJØRNSTRUP 

 

 

Vi vil på det kraftigste protestere mod opsætning af ovennævnte møller. 

Grunden er følgende: 

 

FUGLELIV 

- Møllerne ville komme til at ligge på havørnenes rute, når de flyver mellem Halkær Sø og Navnsø. 

- Flokke af gæs og sangsvaner følger samme rute morgen og aften. 

- Der er ynglende rød glente i Vidkær, 1000 meter fra nærmeste projekterede mølle. 

- Der er ynglende rørhøg ved Bjerghedevej, 1500 meter fra evt. møller. 

- Der er flagermus i området. ( Set på hele Bjerghedevej ) 

 

LIVSKVALITET 

- Det vil være visuelt skæmmende for området, og dermed ødelæggende for den livskvalitet, der for 

os er forbundet med at bo på landet. 

Vi nyder dagligt udsynet fra vores panoramavindue. Nu er de eksisterende møller næsten dækket af 

træer i horisontlinien. Men det er rædselsvækkende at forestille sig 150 meter høje møller i 

udsigten, 1500 meter fra vores ejendom.  

-I forvejen er der rigeligt med møller strøet rundt omkring. 

- Huspriserne vil falde. De, der ikke har råd til at sælge med tab, vil blive stavnsbundne, og det vil 

ikke være muligt at få nye resursestærke beboere.  

- Så når der er et faktaark på vej fra Aalborg Universitet, som vil konkludere, at ‘folk ikke flygter’, 

så kan det have mange forskellige grunde!! 

 

GRØN ENERGI 

2026118330



- Det er absurd at opstille flere vindmøller, når man ofte ser mange af dem stå stille pga. 

overproduktion af strøm.  

 
https://www.tvmidtvest.dk/ 

I dag, 16.11. kom vi forbi de 6 i Svoldrupkær. Alle stod stille trods vind på 6 m/s. Ligeledes de 4 

Krogstrupmøller. Møller, der kan ses langt uden for kommunens grænser. 

- Det ville være bedre at satse på andre energiformer, som ikke er vindafhængige. Solceller og 

biogasanlæg, som kan skjules af bevoksning. 

- Profit og CO2-regnskab er HOFORs motivation, på bekostning af os. 

 

FORSLAG TIL FOTOPUNKTER 

- Vi synes, I skal få lavet en visualisering af udsigten med møllerne fra Gundersted kirke/kirkegård. 

En gyser bliver det! 

 

Venlig hilsen 

 

Hvis I har mod på lidt satire om mølleprojektet: https://wwww.youtube.com/watch?v=JXZkocf3KH 

 

2127119331
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 Hornum, den 16. November, 2020 

 

Til 

Vesthimmerlands kommune, 

9000  Aars 

 

 

 

 

HØRINGSSVAR VEDR. Kæmpevindmøller v. Bjørnstrup/Gundersted 

 

Da kommunen i sin tid udlagde området til vindenergi, var størrelsen på møller 

en hel anden. Nu er de højere end pylonerne på Lillebæltsbroen!!, hvorfor 

kommunen må revidere sin plan for området. 

Som supplement til ovennævnte er Bjørnstrup i forvejen belastet af 

råstofudvinding, hvor et stort område nu står tilbage med åbne sår, som aldrig 

kommer i harmoni igen, foruden området på sydsiden af Navnsø, som er udlagt 

til solcellepark. 

Hvis kommunen godkender vindmølleprojektet er resultatet, at huse og 

ejendomme bliver opkøbte. Tilbage står et øde område, hvor lokalbefolkningen 

(dem som er tilbage) efterlades i et ødelagt område med skamferet natur  og 

usælgelige ejendomme. 

Vi nægter at tro, at kommunalbestyrelsen vil vægte de to lodsejeres samt et 

københavnerfirmas (HOFOR) økonomiske interesser højere  end 

lokalbefolkningens. 

Efterfølgende får Vesthimmerlands kommune et kæmpe logo i form af 6 

kæmpevindmøller, som kan ses viden om, i lighed med møllerne i Krogstrup 

Vores unikke natur vil være ødelagt for altid! 

 

 

Venlig hilsen 

2228120332



20) 

 

Hej planlæggere. 

 

Nej tak - vi ønsker ikke vindmøllerne opstillet ved Bjørnstrup. 

 

Vi ønsker ikke påvirkning af naturen deromkring samt risiko for  

fraflytning fra vores lokalsamfund i Gundersted. 

 

Tillige kan vores boliger i området værdiforringes. 

 

Med venlig hilsen 

2329121333
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Hej jeg vil gerne give mit Hørringssvar på vindmølle projektet i Bjørnstrup  

 

Jeg er bosiddende i hornum og jeg ser de grimme naturskæmmere i krogstrup  hverdag og det røde 

lys hver aften og kan ikke begribe hvad vesthimmerlands kommune vil med de Møller ude i 

bjørnstrup. De skæmmer og ødelægger naturen. Ødelægger vildt livet især fuglelivet. 

 

Hvorfor bygge flere Møller og store Møller der kan producere så meget strøm vi ikke kan bruge det. 

Så brug da pengene på og udvid eneginettet i stedet for. En anden ting er at de danske 

vindmølleejerre bliver betalt af Tyskland for at slukke deres Møller her hjemme hvad mening giver 

det så og sætte  Møller op 

2430122334
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Hej mit navn er 

 

Jeg er modstander af at der skal komme vindmøller op i bjørnstrup. Min familie og jeg går tit tur i 

området omkring bjørnstrup. Vi er tit der ude og se naturen der er så skønt der ude. Det ville være 

en synd og skam dette natur skulle ødelægges af disse larmende og grimme kæmper. 

 

Håber ikke dette projekt bliver til noget.  

 

Mvh
 

2531123335



Til byrådet i Vesthimmerlands kommune 

Jeg er mildest talt bekymret for vindmølleprojektet i Bjørnstrup, ved Gundersted og Blære. Mine 

bekymringer handler om hvor slemt bliver støjgenerne? Hvor ofte skal vi døje med lys kast? Hvad 

gør det ved værdien af vores hus?  

Det bekymrer mig især at der næsten kun bliver snakket profit når vi snakker om vindmøller. Hvad 

kan vi få når vi bor så og så lang fra møllerne, hvad kan foreningerne få osv. For mig at se er det 

fuldstændigt lige meget hvad jeg kan få, fordi jeg ønsker ikke vindmøller, og slet ikke kæmpe 

vindmøller uden for mit stuevindue.  

Jeg forstår godt det er hårdt arbejde at være landmand, og selve erhvervet har jeg meget stor 

respekt for. Men jeg har ikke særlig meget tilovers for muligheden for at tjene rigtig mange penge, 

på bekostning af rigtig mange mennesker og lokalområdet. Under den påstand at det er for at 

hjælpe den grønne omstilling og det før nævnte lokalområdet. Hvis dette ikke er tilfældet, forstår 

jeg ikke at ingen kan eller vil fortælle mig hvad lodsejerne præcis kommer til at tjene på møllerne i 

Bjørnstrup.  

Den største af alle bekymringerne handler om vores børn. Hvad får det af konsekvenser for deres 

liv, barndom. Får de problemer som følge af støj og lys fra møllerne. Derudover er det planen de 

begge skal gå i Blære lige fra vuggestue, i børnehave og videre i skole. Skal Gundersted nu være 

byen på den anden side af vindmøllerne? Vi er indstillet på at vi bor på landet, men hvor langt skal 

vi køre for at der bor legekammerater. Vi bor i forvejen i udkanten af kommunen, og for mig vil vi 

blive dem bag muren af kæmpe store vindmøller.  

Der bor en masse gode mennesker i vores skønne område, Gundersted, Blære, Bjørnstrup, som 

bruger rigtig mange frivillige timer i området. Skole, købmandsgård, legepladser, udeområder, 

idrætsuger, osv osv. Rigtig mange tiltag for at gøre vores skønne område attraktivt, både at blive 

boende i, men også at flytte til. Jeg tror simpelthen ikke at kæmpe vindmøller er gavnligt i den 

ligning. Jeg tror kun de vil gavne lodsejerne økonomisk.  

Vi er i området meget presset over de mulige kæmpe vindmøller og håber og beder jer tænke 

meget grundigt over om kæmpe vindmøller i Bjørnstrup er vejen frem for vores smukke område. 

Der er faktisk folk der gerne vil bo på landet. 

Med Venlig hilsen 

2632
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124336
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Til   

Vesthimmerlands Kommune  

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling  

Vestre Boulevard 7  

DK-9600 Aars  

 
Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup. 
 
Da jer er imod og bekymret for de nye kæmpe vindmøller der evt. skal opsættes ved 

Gundersted/Blære. 
Da jeg er selv tilflytter til Hornum, hvor man dagligt kan se de kæmpevindmøller der dagligt 

præger området og ødelægger naturen og udsigten omkring sig og kønne er de ikke. 

 
Derfor er jeg bekymret omkring den planlægning der ny er igangsat, om at der nu skal sættes nye 

kæmpemøller op omkring Gundersted/Blære, da jeg kender flere af dem der bor i og omkring 

Gundersted /blære området, og ved hvor store bekymringer de har omkring kæmpevindmøller der 

kommer til at ødelægge deres naturlige omgivelser og skønne natur der er omkring dem, og ikke 

mindst den larm der kommer fra Møllerne. 
 
Jeg mener jo selv at kæmpevindmøller der er så store i den omfang som de er, ikke hører til i 

vores smukke natur, og er til gene for de indbyggere omkring dem, men at de hører til ved 

vesterhavet hvor de vil yde mere og ikke være til gene for nogen, hverken natur eller mennesker. 

 
M.V.H. 

2733125337



Til Vesthimmerland Kommune, angående høringssvar vedr. ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi vil gerne tilslutte os modstanden mod at opsætte vindmøllerne i Bjørnstrup. 

Vi bor på 6-7 km fra, hvor I overvejer at anlægge vindmøllerne. Så vi kommer ikke til at mærke de fysiske 
gener, MEN vi er meget bekymrede over, hvad det vil gøre ved vores lokalområde: Blære! 

Vi har valgt at flytte fra Aalborg Kommune til Vesthimmerlands Kommune for at være en del af noget lokalt 
og mindre sammenhold, hvilket vi har fundet i Blære. Dette til trods for, at vores arbejdspladser ligger 
udenfor kommunen, og vi kunne have bosat os mange andre steder. Naturen er også en stor faktor for at vi 
flyttede herud. Det samme ved vi, at der gør sig gældende for mange af vores bekendte, som bor nordvest 
for Blære – nemlig i Gundersted området.  

Hvis vindmøllerne bliver placeret her, er vi bange for, at familier fraflytter, og Blære Friskole derved mister 
elever. Dette kan i sidste instans ende med, at Blære Friskole og Børnehus må lukke. Dette vil påvirke vores 
børns skolegang og kan resultere i, at vi kigger på lokale friskoler og landsbyer tættere på Aalborg. Vi har ikke 
lyst til at vælge de store skoler i Aars. 

Hvis det bliver mindre attraktivt at bo i Gundersted og Blære området, hvilke samfundsklasser vil så fravælge 
at bo i kommunen? Ender det med en samling udlejningsejendomme, som ingen vil bosætte sig permanent 
i? Blære og Vegger egnen var de to byer, vi selv kiggede på, da vi boede i Aalborg pga. pendlerafstanden. 
Hvorfor risikere at skade de byer og samfund, som ud for et ”Aalborggensisk” syn, ligger mest attraktivt, når 
man gerne vil væk fra byområder? 

Vi kunne på ”borgermødet” høre, hvilke økonomiske goder, der var til lokalsamfundet ved at få vindmøller i 
nærområdet. Det beløb, der blev beregnet, er slet ikke i samme størrelsesorden, som det lokale har kunne 
få af støtte penge, uden at de skulle ”sælge sig selv” til HOFOR. Det får os til at tænke på, hvad får 
Vesthimmerlands Kommune ud af det økonomisk eller samfundsmæssigt?  

Selve energireduktionen var der meget tvivl om på mødet, hvorvidt det tilfaldt Vesthimmerlands Kommune 
eller de københavnske kommuner. Mon ikke det går til de københavnske kommuner. Jf. HOFORs hjemmeside 
står der: 

”HOFOR opsætter vindmøller i hele landet. Vindmøllerne bidrager til at gøre København CO2-neutral i 2025” 
(https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vindmoeller/) 

Kan i give et præcis svar på, hvem der får energireduktionen?! Og hvis det ikke falder ud til Vesthimmerlands 
Kommunes fordel, hvor skal kommunens egne energiprojekter så placeres?  

Vi går ind for grøn energi, og det er vejen frem for miljøet, men vi forstår ikke, hvorfor I mener, at så store 
vindmøller hører til på landjorden og ikke mindst, at de skal placeres i så naturskønne og velfungerende 
områder som ved Gundersted og Blære. Vi foreslår, at Vesthimmerlands Kommune råder HOFOR til, at de 
finder plads i havmølleparker eller i deres egen baghave. 

Vi håber vores bekymring vil blive lyttet til, og at Vesthimmerland Kommune og de valgte politikere vil værne 
om naturen samt beboerne og dermed droppe projektet. Vi håber, at I vil lytte mere til jeres egne borgere 
og skatteydere end til Hovedstadsområdets Forsyningsselskabs eller nogle få lodsejere som kan få profit af 
vindmøllerne.  

Med venlig hilsen 

2834
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126338
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Vi skal ikke ha flere vindmøller op, de er ødelækkene for vores natur og det fantastisk fugleliv, 

vi har her i vesthimmerland.  

Så stop med at sætte mere af det lort op Nu  

 

Hent Outlook til Android 

 

2935127339
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Gundersted d.17.november 2020 

Til Vesthimmerlands Kommune  

Indsigelse mod vindmøller ved Bjørnstrup  
Hvor bliver jeg ked af det, når jeg læser om jeres og HOFOR’s planer om at opføre 6 kæmpe 

vindmøller lige i min baghave. HOFOR er Hovedstadsområdets forsyningsselskab og har en vision 

om at skabe bæredygtige byer, men hvorfor skal det være på bekostning af vores lokalsamfund og 

natur?  

 

Møllerne skal opføres 700 meter væk fra n ejendom jeg overtog efter mine 

svigerforældre og som min søn og sviger iver videre efter mig. En ejendom som vil miste 

en stor del af sin værdi, hvis ikke de vælger at sælge til HOFOR. Jeg bliver trist ved tanken om, at 

en ejendom, der har været i familien i generationer, skal jævnes ud fra sådan et grundlag.  

Opførelsen af denne vindmøllepark vil få store konsekvenser for huspriserne i området, herunder 

også mit eget i Gundersted. Gundersted er en lille by fyldt med ildsjæle. Vi har kæmpet for at holde 

liv i byen. Vi har sammen fået bygget vores multihus hvor vi mødes på tværs. Min afdøde hustru 

var i 2001 med til at få liv i byens købmandsbutik igen, som en socialøkonomisk virksomhed. Det 

har stor betydning for byen at vi har mulighed for at handle, og jeg er bekymret for, at 

købmandsbutikken ikke overlever, hvis folk flygter fra området som følge af møllerne.  

De 6 vindmøller vil komme til at ligge tæt på Navnsø, som er et fredet område. Jeg frygter at 

vindmøllerne vil have stor påvirkning på det fugle- og dyreliv, der er i området og der ikke vil være 

det samme liv, da de påvirkes af møllerne. Jeg sætter stor pris på den mangfoldige natur vi har i 

området, og kan ikke forstå, hvordan I kan vælge den fra på dette grundlag. Vi mennesker bliver 

også påvirkede. Møllerne vil give store støj- og skyggegener for os mennesker også. Jeg bor ca. 

1200 meter fra hvor HOFOR vil sætte den første mølle, og de vil give skyggekast ind i min stue, 

hvor jeg tilbringer meget af min tid. Også Gundersted kirke vil blive ramt af de mange skyggekast, 

ligesom møllerne vil blive det dominerende når man går en tur på kirkegården. Nogen mener, at 

støj- og skyggegenerne giver stress og søvnproblemer, så er jeres projekt det værd? 

Hvis det er så vigtigt for HOFOR at skabe bæredygtige byer, må de finde nogle andre måder end at 

ødelægge vores lokalområde. De kan sætte møllerne op på Amager i stedet, hvor de selv kan få 

glæde af dem, og lade vores byer være i fred. Eller sætte havvindmøller op i stedet, som faktisk 

giver mere energi uden at påvirke så mange mennesker, som det her projekt vil komme til.  

Det er mit håb, at min indsigelse har indflydelse på den beslutning I, som folkevalgte politikere, nu 

skal tage. Husk på, hvis interesser det er I skal varetage, og hvor store konsekvenser dette projekt 

kan have for kommunen på lang sigt med affolkning af området, lavere skatteindtægt, 

værdiforringelser og mange flere konsekvenser vi slet ikke kender endnu.  

 

3036128340
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Kære Vesthimmerlands Kommune 

 

Vedrørende projektet med at stille 6 store vindmøller op ude i Bjørnstrup ved Gundersted, så har jeg 

meget svært ved at se hvordan det kan gavne området herude samt øge bosætningen.  

Jeg har boet her i 17 år efterhånden og har faktisk haft det godt herude. Jeg har tidligere haft mit hus 

til salg, men har nu valgt at blive boende. 

Jeg har i forvejen 3 møller tæt på hvor jeg bor, så jeg ved at det har en betydning for når man skal 

sælge sit hus - det betyder noget. Jeg har til dato aldrig set en salgsannonce for et hus, hvor det 

bliver fremhævet at der står 6 store vindmøller inden for 1,5 km som så laver strøm til 

Københavnerne. Derfor er jeg også sikker på at mange af mine naboers huse vil miste noget af deres 

værdi hvis de møller kommer op. Jeg er også sikker på at det bestemt ikke kommer til at øge prisen 

på mit eget lille byhus. , 

Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på at de 2 lodsejere som lejer jord ud til projektet faktisk 

har mulighed for at sælge deres ejendomme - og dem har de flere af - til sit eget projekt og dermed 

score en stor gevinst som de kan bruge på at flytte fra området. For jeg er sikker på de ikke gider at 

bo mindre end 7-800 meter fra de nye store møller. For det er der vel ikke lavet nogen garanti i 

projektet for at de skal blive boende her i kommunen bagefter og betale skat? Jeg kan slet ikke 

forstå at kommune hellere vil behage et københavnsk selskab, der ikke betaler skat her i kommunen 

frem for hele byen herude i Gundersted samt landområdet omkring, der trods alt betaler skat til 

kommunen.  

Jeg kan derfor kun opfordre på det kraftigste til at man siger nej til det her projekt.  

 

Hilsen 

 

3137129341
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Sendt fra Mail til Windows 10 

 

Hej 

 

Jeg flyttede her til Vesthimmerland i 2007, da jeg købte huset her i Gundersted 

jeg faldt selvfølgelig for huset, men også for lokalområdet, stilheden, skønne natur 

og ikke mindst dyrelivet. Jeg syntes at det er utrolig synd og ærligt hvis vi skal 

til at have kæmpe vindmøller i Bjørnstrup, da det vil ødelægge både roen, naturen 

og dyrelivet. Vi skal passe på den skønne lokalområde vi har. Hvad med hus priserne  

de vil nok også falde, da der nok ikke er mange der vil bo så tæt på kæmpe vindmøller  

plus der er chance for at de små lokalområder ville blive øde og falde hen.  

Man ser også tit at vindmøller holder stille selvom det blæser meget Kæmpe vindmøller  

på 150m høre ikke til på land, men ude på havet hvor de ikke genere nogle former for liv. 

 

Hilsen 

 

3238130342
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Jeg synes det er skræmmende, man vil placere så store vindmøller så tæt på en velfungerende 

Landsby som Gundersted. 

Jeg har store bekymringer for, at man vil affolke området, ved at placere de store møller så 
tæt på byen. 

Jeg har også fået oplyst, der er ca 20 ejendomme,der er direkte påvirket inden for en radius af 

1 km fra møllerne. 

Vil man total affolke området. 

Der er rigtig mange landejendomme i området, og der er mange m2 tag på de fleste, var det 

ikke bedre at udnytte de arealer til solceller i stedet, hvis man vil lave et grønnere 
Vesthimmerland. 

Venlig hilsen 
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Hej 
Jeg har stor bekymringer om det planlagte vindmøller projekt så tæt på Gundersted. Jeg 
bor i forvejen tæt på nogle gamle vindmøller. Jeg er bange for at de nye planlagte møller i 
mere end dobbelt størrelse vil bliver til stor gene for beboerne i nær området. At der vil 
affolke vores velfungerende landsby.  
 
Med venlig hilsen 
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Til  

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 

  Bjørnstrup den 19. november 2020 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg udtrykker hermed min store bekymring i forhold til de påtænkte vindmøller. 

Min bolig ligger 1200 meter fra vindmølleområdet, og jeg er selvfølgelig først og fremmest dybt 

bekymret for min families sundhed, vores livskvalitet og ejendom.  

Jeg vil derudover rejse følgende spørgsmål, som jeg mener er væsentlige i den politiske vurdering: 

- Stort indgreb i lokalsamfundet: 8 boliger nedlægges og 17 boliger tilbydes en salgsoption.

- Ingen skatteindtægter til kommunen.

- Lokalt ejerskab mangler – behov for mere målrettede ordninger til nærområdet

- Usikkerhed om hvilken vej kommunen vil?

- Klarhed om biogas og solceller?

- CO2 reduktionen?

- Røde glenter overflyver vindmølleområdet.

- Kritik af kommunens Faktaark - beregningerne fra seminariet mangler?

Uddybning 

Affolkning af nærområdet/bosætning:  Vindmøllerne i Krogstrup er i flere sammenhænge blevet 

brugt som sammenligningsgrundlag. Konklusionen er her, at vindmøller ikke skaber affolkning.   

Det faktaark som forvaltningen netop spillet ind i fordebatten forholder sig meget ensidigt til til-og 

fraflytning i forhold til Krogstrup Jeg mener, man har glemt, at vindmølleprojektet i Gundersted/Blære 

rummer en nedlæggelse af hele 8 boliger. HOFOR har desuden oplyst, at der i zonen 600-900 m fra 

de seks påtænkte møller er 17 registrerede boliger. Ejerne af disse 17 boliger har mulighed for at 

opnå en salgsoption. De to projekter er derfor ikke direkte sammenlignelige efter min opfattelse, og 

politikerne kan ikke bruge sammenligningen i den politiske vurdering.  

25 boliger er således i spil i forhold til nedrivning eller salgsoption. Det rejser en række 

problematikker efter min mening.  Borgergruppen har talt 93 boliger i en 2-km zone rundt om 
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vindmølleområdet. Projektet er dermed noget, der virkelig kan forandre situationen i området fra godt 

til skidt. Vindmølleprojektet vil reelt kunne betyde affolkning til skade for foreningsliv, købmand og 

skole. 

Det er underbelyst, hvordan HOFOR vil sælge de boliger, som evt. opkøbes i zonen 6-900 m.. Bliver 

de solgt til spotpris, som kan tiltrække ”Låsby-Svendsen-typer”? River HOFOR disse boliger ned, 

hvis de ikke kan sælges, eller vil man så forsøge at leje dem ud? Ordningen om opkøb inden for 6-

900 m. er ny, og derfor mener jeg ikke, at der politisk har været fokus de negative konsekvenser af 

disse salgsoptioner.  

Min familie og jeg er dybt involveret i foreningsliv og friskolen i området. Min personlige vurdering er, 

at foreninger og skoler har brug for et reelt opland for at kunne opretholde eksistensen på sigt, og 

udkantsudfordringer bliver ikke mindre de kommende år. Familier der fraflytter, familier der ikke vil 

flytte til området pga. generne fra vindmøller og en mindre boligmasse som konsekvens af nedlagte 

boliger ændrer på balancen. Det er ikke til gavn for lokalområdet og kommunen. Dette projekt er 

potentielt et enorm indgreb i et lokalområde, og jeg mener dette bør have større politisk fokus. 

 

Ingen økonomiske gevinster for kommunen 

Hele spørgsmålet om skat blev forbigået ved borgermødet. Af faktaarket kan jeg læse, at HOFOR 

indrømmer, at Vesthimmerlands Kommune ikke får skatteindtægter ind på vindmøllerne. I faktaarket 

får HOFOR lov til at skrive, at de ikke gør det her for at få stort overskud, men ”Tingene skal 

selvfølgelig løbe rundt økonomisk for os”. Det er en udtalelse, som jeg vil betvivle. Jeg vil dermed 

gerne have undersøgt, hvad HOFOR’s reelle indtjening og overskud vil være på dette projekt. 

Selskabet er registreret i København, som derfor vil få skatteindtægterne. Samtidig bør alle politikere 

bemærke, at der ikke kan købes lokale anparter i projektet.  

 

Projektet har ikke gjort forsøg på lokal forankring 

Grundlæggende mener jeg, at der politisk i fremtiden skal stilles større krav til vindmølleopstiller. Det 

bør være et projektkrav, at vindmølleopstiller forpligter sig på et projekt, der styrker nærområdet 

mere. Frem for Den grønne pulje vil det være bedre, hvis husene i nærområdet kunne gøres grønne, 

får billig strøm osv., så det bliver til fordel for dem, der skal leve med vindmøllerne. Jeg oplever, at 

HOFOR ikke har arbejdet med lokalt ejerskab i projektudviklingen. Kommunen bør også være mere 

aktiv her. Kan I som politikere forsvare et projekt, der giver så lidt tilbage til kommunen og 

nærområdet, og er det rimeligt over vores jeres borgere?    

Jeg vil samtidig påpege, at fordelingsprincipperne for Den grønne pulje ikke er på plads, og vi ved 

derfor ikke, hvor mange midler der i realiteten vil tilfalde området.  

 

Hvilken vej vil Vesthimmerlands Kommune? 

En revision af vindmølleplanlægningen samt en ny vision for det grønne område er på vej. Her vil 

jeg gerne appellere til, at alle politikere vurderer dette vindmølleprojekt ved Gundersted/Blære i 

forhold til eventuelle nye tanker om planlægning. Fx en energipark ved Nørrekær Enge, der som i 

Skive Kommune (GreenLab) kan skabe arbejdspladser og store, eksterne investeringer. Hvis man 
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politisk går med sådanne tanker, så mener jeg, man bør overveje, om det er det rigtige at opsætte 

vindmøllerne ved Gundersted/Blære på nuværende tidspunkt. 

Forløbet omkring nedstemningen af vindmølleprojektet i Malle i december 2019 bør også være med 

i vurderingen af denne sag. Det var i høj grad borgernes bekymringer og modstand, der gjorde 

udslaget. Dermed synes jeg beslutningen vedr. Malle burde have været en principbeslutning, som 

også er gældende for vindmølleprojektet Gundersted/Blære.  

 

Udvidelse, elnet, biogas og solceller 

Tæt på vindmølleområdet ved hhv. Kelddalvej og Aggersundvej er der områder, som er udpeget til 

biogas. Der går rygter om det, og I politikere bør derfor skabe tryghed omkring dette. Det bør ikke 

være noget, der først bliver frembragt efter den politiske afgørelse.   

Min bolig får 4-500 m. til solcellerne ved Navnsø, og jeg vil gerne have klarhed over, om der er planer 

om at forbinde dette område med vindmøllerne på sigt? I så fald bør det også bringes frem nu. 

Jeg vil samtidig gerne have klarlagt, hvordan strømmen skal føres væk fra området. 

  

CO2 reduktion? Hvad er der i det for kommunen? 

Min vurdering er, at Vesthimmerlands Kommune og nærområdet omkring Gundersted og Blære 

bliver udnyttet i denne sag. I den dialog jeg har haft med politikere og forvaltning undervejs har det 

været åbenlyst, at man ikke ved, hvem der får CO2 reduktionen. På borgermødet forklarede HOFOR 

CO2 reduktionen på en måde, så reduktionen kan tælle begge steder. Det bekræftes også i det 

faktaark. Hvordan vil kommunen tælle det? 

 

 

Røde glenter, flagermus og kulturlandskab 

Jeg observerer dagligt røde glenter over vindmølleområdet, og en rede skulle være observeret ved 

Navnsø. Det bør tages alvorligt. Havørnen besøger også området. I det hele taget oplever vi store 

træk af svaner og gæs, som krydser vindmølleområdet hver dag i efterårs- og vintermånederne til 

og fra Navnsø, og jeg mener det bør undersøges. På min ejendom 1200 meter væk lever der 

flagermus.  

Kulturlandskabet omkring Navnsø påvirkes også negativt af vindmøllerne. Visualiseringen der blev 

vist på borgermødet viser, hvordan også landskabet ændrer sig markant.  

 

Kritik af faktaarket fra Vesthimmerlands Kommune. 

Jeg har flere gange i dette høringssvar nævnt et faktaark, som Vesthimmerlands Kommune har 

udsendt i forbindelse med fordebatten. Faktaarket er bygget op på den måde, at kommunen stiller 

HOFOR et spørgsmål, som HOFOR besvarer. Svarene er verificeret af Aalborg Universitet, men jeg 

finder formen kritisabel, da HOFOR så at sige har fået muligheden for at ”styre”, hvordan 

spørgsmålene besvares. Et faktaark burde udarbejdes hundrede procent af uafhængig part eller af 
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forvaltningen. Det er ikke et faktaark, men et svarark fra HOFOR. Faktaarket gør desuden brug af 

interesseorganisationen Viden om vind som kilde, som HOFOR blandt andet står bag.  Jeg er stærkt 

kritisk over for den måde at oplyse borgerne på i så afgørende en sag.  

På byrådets seminar den 3. september fik I fremlagt en række beregninger om vedvarende energi, 

Det var sådan set disse beregninger, jeg havde en forventning om, at kommunen ville fremlægge. 

Hvorfor er så vigtige kilder ikke fremlagt i forbindelse med denne fordebat. Det er ikke i orden og 

umuliggør kritik. Som jeg har forstået det, så er der mange knapper at skrue på. Det skal vi 

selvfølgelig have indsigt i. ¨ 

Jeg ønsker afslutningsvis visualiseringer af projektet set fra min ejendom, hvis projektet mod min 

forventning går videre fra fordebatten.  

Med venlig hilsen 
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Til rette vedkommende.. 
 
Det er med stor bekymring at der planlægges etablering af 6 kæmpe vindmøller, så tæt på min 
families og undertegnets elskede hjem. 
Det bekymrer mig især hvilken påvirkninger det vil give os. Både familie-mæssigt og økonomisk.  
Vi har 2 små børn som har hele livet foran sig, og vil for i alt i verden ikke se dem vokse op i larm 
og skygge-blik som vi uomtvistelig vil  
opleve på vores adresse. 
Vil vi nogensinde kunne sælge vores hus, gud forbyde at det skulle ske, pga de møller i baghaven. 
Vil vi kunne beholde den værdi i huset som vi har knoklet os til ved renovering, igennem vores surt 
optjente penge. Det tror jeg ikke på.. 
Jeg er ganske klar over at vi alle skal bidrage til "grøn omstilling" 
Det har vil allerede selv bidraget til, med en hel ny luft-varmepumpe. Og de ikke billige......!! 
 
Og hvad med vores lokalsamfund. Byen hvor jeg har boet i og omkring i hele mit liv (40år) 
Er det samfund til salg fordi kommunen synes at vi kan undværes. Vi nogen som elsker livet på 
landet, med alt dertil høre til. Spillet i  
den lokale fodboldklub, hjulpet med opførslen af byens samlingspunkt Multihuset. Slået 
fodboldbanen, så den var acceptable for vores gæstende fodboldhold, fordi det gør man herude..  
 
Jeg synes grøn energi er en fantastisk ting, især med henblik på fremtiden, men "come on" hvorfor 
skal andre have gavn af vores pinsler, det ikke vores tegnebøger der bliver fede.. 
Vi kæmper nok i forvejen med huse som trænger til et løft. Og det kommer de vindmøller ikke til 
at hjælpe os med, tværtimod.. 
 
Byt de vindmøller ud, en til en, med dem vi har, men ikke større. Alt behøver ikke at være større 
for at være bedre... 
 
Til sidst vil jeg rigtig gerne have et billede fra vores hus. Da vi kommer til at ligge stik vest for 
projektet, og hvor mange dage om året er der ikke lige vestenvind???   
 
Mvh: 
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Til  
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 
  
        

                                 Bjørnstrup den 19. november 

 

 
Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup 
 

Jeg retter henvendelse til Vesthimmerlands Kommune i forhold til Vindmølleprojektet i 

Bjørnstrup, fordi jeg gerne vil udtrykke min bekymring og rette et række tvivlspørgsmål til 

kommunen. 

 

STØJGENER: Jeg deltog i fordebatmødet d. 12.11.20, der blev afholdt virtuelt, og jeg er ret så 

forundret over, at der slet ikke blev nævnt noget som helst om støjgener inden for det 

lavfrekvente lydområde. Vi bor 1200 m væk på den østlige side af de omdiskuterede 

vindmøller. Jeg er usikker på, hvor meget vi kommer til at høre dem, men jeg er også 

allermest bange på den lavfrekvente støj, som nogen mennesker er meget følsomme overfor. 

Jeg vil gerne høre til, om den lavfrekvente støj forventes at række helt ud til os? Og jeg vil 

gerne vide, hvad jeg har af muligheder, såfremt jeg bliver generet i en sådan grad, at det 

kommer udtryk både for mit psykiske såvel som mit fysiske velbefindende. 

 

VÆRDITAB: Vi har købt drømmestedet. Vi ville på landet, nyde freden, friheden og naturen! Vi 

har fundet vores perle, og vi har alle intentioner om at blive gamle her. Vi har brugt årene på 

at renovere, installere jordvarme og anlægge have. Vi har utallige drømme, som vi stadig 

gerne vil realisere, men jeg er bange for, om vi kan få lov til at låne pengene af banken, hvis 

de finder ud af, at der planer om kæmpe vindmøller i vores baghave. Vi skal have 

energiforbedret stuehuset, vores carport skal renoveres, vores stald skal have nyt tag, og jeg 

drømmer om et orangeri. Alt sammen opgaver som lokale håndværkere skal arbejde på, men 

som måske ikke kan blive til noget, hvis banken siger nej. Og hvad med alt det som vi allerede 

har gjort? Kan vi overhovedet holde pengene hjemme på det, hvis vindmøllerne kommer!?! 

FORENINGSLIV OG FRISKOLE: Vores familie er meget engageret i lokalsamfundet omkring 

Blære og Gundersted. Vi lagt mange timer i det frivillige arbejde (Blære Idrætsforening, 

gymnastikudvalget i Blære, Friskolen; foruden de mange timer, vi har brugt i byen), og vi har 

arbejdet aktivt for at promovere vores dejlige område – for at øge bosætningen til vores 

kommune, og især vores lokalområde og friskole. Kan I virkelig garantere, at vindmøllerne 

ikke kommer til at skade dette området? At Gundersted ikke bliver en spøgelsesby? At 

friskolen ikke mister elever? Det giver virkelig et meningstab i vores hverdag, at vi arbejder så 

hårdt på at skabe de gode forhold for vores børn og vores naboers børn, og så straffes vi med 

kæmpe vindmøller i baghaven. Det er ikke god stil!! 

 

NATUREN: Vi forelskede os hovedkulds i området omkring Bjørnstrup. Vi var ude og kigge på 

mange ejendomme, men vi blev ved vende tilbage hertil. Her er dejligt. Heden omkring 

Navnsø er helt fantastisk. Vi hører dagligt alle fuglene, der flyver ind over vores ejendom for at 

komme ned til søen, og vi glædes over musvågerne, den røde glente og sangsvanerne - og jeg 

kan godt frygte, at det komme til at gå ud over fuglelivet, såfremt vindmøllerne bliver en 

realitet. Jeg forventer at kommunen forholder sig til, om fuglene bliver generet af 

vindmøllerne!! Det er min klare overbevisning, at Navnsø er blevet udpeget som et 

Natura2000 område af en årsag, og at det blandt andet er på grund af fuglelivet!! 
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NAVNSØ: Vi bruger aktivt Navnsø henover hele foråret, sommeren og efteråret. Vi fisker, gå 

ture og bader, og vi mødes med vennerne på lune sommeraftener. Jeg blev meget ked af det, 

da jeg så visualisering-billeder på fordebatsmødet d. 12.11.20. Det er den helt forkerte 

baggrundsscene for Navnsø, som skulle forestille at være et særligt kulturlandskab for 

Vesthimmerlands Kommune. Intet i kommunen er åbenbart helligt mere, når det gælder den 

grønne omstilling. Jeg synes, at det sender et helt forkert signal omkring kommunens 

naturopfattelse, eller også gør det ikke. Den lader jeg stå i det åbne!!!    

 

Mvh  
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Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

  
Med 910 meter til dette projekt bliver det NEJ til hovedstadens 150 meters vindmøller i mellem 
Blære og Gundersted
  
Skal Vesthimmerlands Kommune lægge jord til hvilket som helst vindmølleprojekt? Det er svært at 
støtte i dette tilfælde, hvor hovedstadskommunerne vil placere deres grønne løsning i 
Vesthimmerland. Co2 aftrykket vil i dette tilfælde ikke tilfalde Vesthimmerlands kommune tænker 
da helt bestemt HOFOR nok skal tage deres del af kagen. Når så de eksisterende områder er brugt 
af andre udefrakommende selskaber. Er der så en langsigtet plan for hvordan kommunen selv når 
2030 målene eller 2050? Eller udvider man bare lige de eksisterende områder og fjerner endnu 
flere husstande. Ville det ikke være et godt tidspunkt at begynde at fremtids planlægge lidt. 
  
Man kan som borger i Vesthimmerland ikke købe andel i disse møller så der vil ikke være nogen 
skatte indtjening på dette projekt for kommunen! 
  
Vi har selv valgt at bo ude på landet for at skabe en tilværelse som familie med åbne vidder, 
dyreliv, natur, stilheden og landbruget alt sammen noget vi holder af. Det vi kan og har her i 
Vesthimmerland. Her i Blære og Gundersted, har vi jo alt det, som tiltrækker børnefamilier og 
skaber bosætning. Ildsjæle der kæmper og arbejder for at lave og holde alle disse ting kørende i 
vores lokalsamfund. Vi vil have børnefamilier til de mange aktiviteter i foreninger mm. Ikke de 
sukkerknalder HOFOR lover.  
  
Derfor er det meningsløst for os at have udsigt til 150 meter høje vindmøller der vil fjerner vores 
udsigt til eks. Gundersted kirke 3,7 km over det ellers smukke landskab.  
lavfrekvent Støj bliver slet ikke nævnt i for debatten. Her er det meget bekymrende som en af de 
nærmest naboer hvad det har af indflydelse på vores drenges helbred og vores eget. Har dette 
ikke nogen betydning i forhold til flagermus eller fugle der har stoppet mange andre 
lignende projekter.  
  
Disse nye møller har vi ikke selv valgt da vi købte ejendommen. Havde de stået her havde vi ikke 
købt den. Og hvem bliver vores nye naboer. Hvem kommer ind. Chargerne er store for det ikke er 
ressourcestærke familier. Man kan jo selv lege med tanken om at bo måske 750 meter fra 6 
kæmpe vindmøller. Ville i det hvis det var jeres drømmebolig? Vi ville ikke. 
  
Visualisering fra Gundersted kirkes indgang,
  
 Venlig hilsen
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Til 

Vesthimmerlands kommunes byråd 

Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg kan kun opfordre jer til at nedstemme projektet med større vindmøller i området ved Bjørnstrup.  

Jeg er sikker på at hvis der kommer 6 store vindmøller vil det blive dårligt for vores område og gøre 

at folk vil flytte væk fra både Gundersted og Blære. 

Det vil betyde at der med tiden ikke vil være nogen til at købe vare hos købmanden i Gundersted og 

på sigt heller ikke i den nye der kommer i Vegger. Der kommer heller ikke nye til for hvem gider 

bo ved siden af sådan nogle kæmpe mastodonter i et ellers flot naturområde? 

Som tæt nabo til Jenle plantage, ved jeg at det bliver brugt af mange ikke blot lokale men også inde 

fra Aars ja hele kommunen.  

Hvorfor skal så dejligt et område, hvor folk tager hen for at finde ro og nyde naturen ødelægges 

med 6 kæmper lige op af?  

Når der efter nogle få år ikke bor nogen i området ja så vil det ikke være nødvendigt med en friskole 

i Blære. Det vil ikke være basis for at holde gang i alle de små foreninger. Området affolkes og det 

er nu nok ikke alle der så flytter fra Jenle, Gundersted, Bjørnstrup og Blære som bliver boende i 

kommunen. For hvorfor dog det, når man kan komme ud for at det næste sted man køber eller bare 

flytter til også bliver udlagt til vindmøllerprojekter. Har i overhovedet lavet en overordnet plan der 

gælder langt ud i fremtiden ?  

Helt ærlig kære politikkerer, er det virkelig det i ønsker for kommunen, at blive husket for at være 

dem der nedlagde de små landsbyer ??? 

Har i tænkt over at dem der ligger jord til møllerne også tjener på de ejendomme de allerede har 

købt og dermed får frigivet kæmpe summer til at købe noget helt nyt - en anden kommune måske?  

Jeg synes helt klart at i som et ansvarligt byråd skal stemme nej til vindmøllerne i Bjørnstrup og så 

heller invitere i projekter på havet hvor sådan store vindmøller høre til! 

 

Venlig hilsen 

-- 

Sendt fra Outlook Email App til Android 
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Til Vesthimmerlands kommune 

 

Indsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i  Bjørnstrup mellem Blære og Gundersted  

 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård ønsker hermed at udtrykke vores store bekymring og 

modstand mod at der opsættes 6 kæmpe vindmøller mellem Blære og Gundersted. 

 

Vi mener klart at dette vil medvirke til en forringelse af vores lokalområde med frygt for boligflugt 

til følge.  

 

Heraf medført mindre kundegrundlag for vores lille butik i Gundersted, der til dagligt huser 

aktivering og indflydelses rigt arbejde for ca. 15 person på kanten af arbejdesmarkedet grundet 

enten fysiske og psykiske udfordringer.  

 

Et projekt som Vesthimmerlands kommune selv er en stor del af og gennem årene har høstet - og 

stadig gør - megen ros for.  

 

Vi frygter at det i længden få negative konsekvenser for vores basisgrundlag og omsætning og 

dermed også muligheden for en fortsættelse af det gode sociale projekt, i Gundersted 

Købmandsgård. 

 

Vi håber derfor inderligt at dette vil blive taget med i politikkernes overvejelser. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård f. M. B. A 

har sendt for købmangårdens bestyrelse  
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Til Vesthimmerlands kommune. 

 

Jeg bor indenfor 900 meter til de nye kæmpe vindmøller man har planer om at opføre. Jeg har 

frivillig udtaget dyrkbar landbrugsjord og sået vildtblanding i, plantet nye grantræer for netop at 

imødekomme natur og de herligheder vi bor midt i. Det skræmmer mig hvis kommunen kan finde 

på at ødelægge denne smukke natur som jeg er opvokset i, ved at påtænke kæmpe vindmøller oveni 

jeg skal bo nabo til solcelleanlæg og Dangrus som efterlader et ugenetableret landskab. Hvor meget 

skal vores smukke natur i Bjørnstrup stå model til?Jeg er bekymret for de undersøgelser man har 

lavet omkring vagabondstrøm,som kan afledes af de store vindmøller,konkret har jeg læst om 

eksempel oppe i Nordjylland hvor en gård er meget plaget,både mennesker og dyr. Jeg har grise her 

på gården,og ønsker ikke at få ødelagt den gode dyrevelfærd med strømstøj hvis det skulle komme 

og slet ikke mit eget helbred.  

Vesthimmerlands kommune har lagt op til man ønsker flere unge på landet for at forsætte den gode 

udvikling i landdistrikterne, det vil kæmpe vindmøller ikke hjælpe positivt på.  

Jeg bor på slægtsgården og vil så nødig opleve hvordan disse kæmpe vindmøller vil dominere på 

flere fronter,de skaber kun glæde for de to lodsejere der vil score millioner på hele områdets 

bekostning. 

 

Mvh

4551143355
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NEJ TAK TIL KÆMPE VINDMØLLER  
  
  
Jeg kan kun bakke op omkring de bekymringer der bliver belyst, om man stadig prøver at ødelægge de 
små lokalsamfund, idet man igen udpeger områder i og omkring disse, som egnet til vindmøller. Hofor 
opkøber 8 huse og tilbyder yderligere 17 på sigt. Er det sådan man forsøger, at få flere borgere til 
Vesthimmerlands Kommnune??   
Det er tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for lokalkendskab.!!! 
I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, da pladsen er 
enormt og de kommer ikke til at genere nogle. Hvad mener i?? 
Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m høje vindmøller op i en afstand af 

1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor???? Det er der, hvor mine børn skal vokse op og 
familielivet skal trives især begrundet af den storslåede natur i området. Hvorfor skal vores trivsel nu 
ødelægges??  
Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid på det. Vi har 

Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af den skønne 
natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare høre - ja stilheden i 
sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af det 
sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som er 
et stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst 
kommunen. Ønsker man ikke og bevare dette?? 
 
 
Jeg ser helt klart forslaget om at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost effektivt 
sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af natur 
da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse konstruktioner komme til at lide tab, som 
værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og det 
visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og 
trækfugle. Kan det være rigtig.? 
 
                                                                                                                                                      
 Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR 
komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en 
hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den sidste ende Vesthimmerlands Kommune der 
vil blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra 
Vest kan I rigtig mange gange se kæmpe vindmøller stå fuldstændig stille netop der, hvor der skulle 
produceres grøn energi. Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i 
stedet kæmpe summer af penge for at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en 

god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!??   
                                                                                                 
  
I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis 
det vi gør i Gundersted. Jeg appellerer til, at I gør det samme, så vi kan se, at I vil/hører os borgere, 
som bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt politikere om at tage 
aktion, og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund. Der findes jo 
andre og mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker eller finde steder, hvor 
det er mindre ødelæggende for lokalsamfundet. 
   
  
  
 
 

4652144356



Ideoplæg 

Solcellepark. 

Jeg har set oppe i Thy, at der er kæmpe solcelleanlæg, som er lavet som en natur perle. Man beplanter omkring 
solcelleanlæggene så man ikke kan se dem, forstået på den måde, at de simpelthen ligner en remis. 
Dernæst er det hegnet op og der går får inde imellem solpanelerne, hvilket der holder vigationen ned. 

fordele. 
laver grøn energi 
holder naturen grøn 
nem og vedligeholde 
larmer ikke 
Ingen blink fra reflektionerne af vingerne 
Ingen negative effekt af stand- og trækfugle 
Ingen værdiforingelse på boliger 
Ingen ødelæggelse af visuelle skue af naturen (måske bedre da det er en remis) 
Laver stadig grøn energi, når det ikke blæser (så ledningsnettet stadig kan modtage strøm) 
Jeg kunne blive ved med at finde fordele. ! 

mvh. 

4753145357
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jeg skiver til jer fordi jeg er maget bekymret for fremtiden for vores lokalsamfund nå 6 
kæmpestore vindmøller skal præge udsigten de næste 30 år. 
Støj lyd lys fugle huspriser. folk gider da at flytte ud til denne del af kommune mere vores huse 
bliver værdiløse bare for at næve de helt store problematikker ved at bygge 6 kæmpestore 
vindmøller ved Bjørnstrup ! 

Der må simpelhed findes en anden løsning på den grønne omstilling for Vesthimmerlands 
kommune. 
Solfanger på alle hustage, biogas jordvarme ,havvindmøller noget som ikke ødelækker 
lokalsamfund! 

Der vindes ikke noget ved at opføre de 6 kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup for Vesthimmerlands 
kommune det er en afskrives af kommunes værdier! 

Hilsen 

4854146358
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Vesthimmerlands kommune 

Høringssvar 

Gundersted 21.11.20. 

Vindmølleområde Bjørnstrup 

Som borger i Gundersted med ca. 1100-1200 m. til nærmeste mølle af 6 er bekymring støj og 

ikke mindst udsigten til samtlige 6 møller. Dog har flere fordele været nævnt, blandt andet 

fjernelse af eksisterende møller i området.  

Kan det være en fordel at skrotte mindre møller og så få 6 stk.  møller på  150 m  !!! 

Endvidere kan man få mellem 5000,- til 6000,- årlig som et boost til lokalområdet,  det er 

mellem 13,- kr. og 16,- kr.  om dagen, for hvem er det en formue ?? 

Ligeledes KAN lokale foreninger søge en pulje, hvem siger de bliver brugt lokalt ?? 

Det som ingen nævner er de ejendomme der bliver fjernet/opkøbt, hvad med de skatteborgere 

der forsvinder, måske ud af kommunen. Er det bedre med møller end skatteborgere. 

Grundlaget for foreninger, skoler, kirker  og mindre butikker kan ikke eksistere når 

befolkningsgrundlaget forsvinder. Er det ikke noget der tæller i regnskabet  ?? 

Hvad med fremtiden, hvem har ansvaret og omkostningerne  når der skal ryddes op efter 

vindmøller, solceller osv  i Vesthimmerlands kommune , har man tænkt over det inden 

projekter sættes i gang , det bliver måske ikke i min/vores tid, men man skylder vel eftertiden 

at have det i tankerne – eller  det problem kan vi måske  bare  give videre til vores børn og 

børnebørn. 

En stor bekymring for  et område der bare forsvinder i klimaets navn. 

4955147359
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Jeg finder det meget bekymrende at Vesthimmerlands Kommune ønsker at opsætte 6 store 

vindmøller i det udpegede energiområde mellem Gunderstedvej og Borupvej. Ud fra de fortegnelser 

jeg kan se på diverse kort, vælger Vesthimmerlands kommune at ligge projekter nær 

kommunegrænserne for at minimere eventuelle bekymringer fra nabokommunernes borgere. Dette 

finder jeg direkte uetisk og umoralsk da disse borgere jo potientielt kunne være nye tilflyttere til 

kommunen. 

Yderligere kan jeg have store bekymringer for om der ved godkendelsen af et sådan projekt som det 

i Bjørnstup, vil kunne danne mulighed for en fremtidig udvidelse af området, idet konsekvenserne 

fra et evt. foreløbigt projekt kan føre til økonomisk ruin for områdets tilbageværende borgere og 

som følge heraf presse disse til at fraflytte kommunen og sælge deres ejendomme til eksempelvis 

HOFOR som så kan udvide projektområdet uden nogen skattemæssig gavn for Vesthimmerlands 

kommune og blot til gene for nabokommunens borgere. Hertil ligger jeg min bekymring at enkelte 

byrådspolitikkere har ytret tanker om at skulle samle energiprojekterne i kommunen, hvorfor denne 

bekymring for en eventuel fremtidig udvidelse af området er meget begrundet. 

Derfor håber jeg Vesthimmerlands kommunes nuværende byråd har fornuft nok til IKKE at stemme 

projektet videre og i stedet tænke på at bevare de små lokalsamfund i egen kommune frem for at 

udvikle grøn energi til andre kommuner på bekostning af lokalsamfundene i egen kommune. 

Med bekymrende hilsen 

5056148360
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Gundersted 21/11 2020 

Til byrådet i Vesthimmerlands Kommune. 

Når man færdes i de områder, hvor man møder store vindmøller, er det 
bemærkelsesværdigt, at de næsten altid står stille, når det blæser så meget, at 

der virkelig kan laves strøm i større mængder. For mig antyder det, at der allerede 
er store møller nok. 
Når man har sin daglige gang i Gundersted - Bjørnstrupområdet, observerer man 

i en del af vinterhalvåret store gåseflokke og flokke af sangsvaner, der flyver frem 
og tilbage. I sommerhalvåret ses ofte rød glente, som jager over markerne i 

området. Det harmonerer ikke med møller, der når op i de højder, hvor fuglene 
færdes. Har man tænkt dette ind i planerne? 
På det såkaldte ”borgermøde” d. 12/11 blev det nævnt, at der i andre 

mølleområder ikke havde været nogen nævneværdig fraflytning. Kan det skyldes, 
at de ramte simpelthen ikke kan sælge deres ejendomme? 
Udover det allerede nævnte, tror jeg, at HOFOR skal bruge de påtænkte møller til 

at pynte på hovedstadsområdets klimaregnskab og ikke for at gøre gavn i 
Vesthimmerland, hvilket det heller ikke vil komme til, så vidt jeg kan se. 

Det skal også bemærkes, at når man vælger at bosætte sig i et område som vores, 
er det ikke fordi man ønsker at få udsigt til et stort, skæmmende ”industrianlæg”. 
At opføre kæmpemøller er derfor en forringelse af en del af vores livskvalitet. 

Jeg er ikke generel modstander af at bruge vindmøller til energifrembringelse, 
men jeg mener, at møller af den påtænkte størrelse hører hjemme på havet. 

Jeg håber, at byrådet af hensyn til de mange bekymrede borgere og af hensyn til 
ovennævnte argumenter vælger at sige nej til projektet. 

Med venlig hilsen 

5157149361
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Til  

Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk 

Gundersted dem 21. november 

2020 
 Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup: 
For 2 år siden søgte vi efter et nyt hjem, som vi gerne ville bosætte os i, sammen 

med vores lille søn. Dette hjem og lokalområde skulle danne ramme for vores families 
liv i de næste mange år. Vi boede i forvejen i Vesthimmerlands kommune, hvilket vi 
var og er glade for, så vi ønskede derfor at blive i området, hvor der især er masser af 

flotte naturområder og mange små gode landsbymiljøer. Efter lang tids søgen, fandt 
vi det skønne landsted på,  Her er vi tæt på naturen, de 

himmerlandske heder, bor mtidig er vi tæt på en lille landsby som 
er kendt for sit gode lokalsamfund og foreningsliv. 
Vi frygter nu at med forslaget om de 6 nye kæmpevindmøller, vil tynde ud i det 

lokalsamfund vi forelskede os i og at de vil ødelægge den ro og natur vi elsker ved 
området. Vi synes det er skræmmende at HOFOR allerede har købt 8 boliger til ren 

nedlæggelse og har tilbudt yderligere opkøb af 17 boliger. Hvad sker der med de 17 
boliger? Hvem skal bo der? Bliver de solgt til billigste pris og får vi naboer som ikke 
ønsker at styrke lokalsamfundet, og dermed skabe et dårligt miljø til vores familie at 

bo i.  
Vi har i forvejen 3 vindmøller i baghaven, som generer med skyggekast ind i vores 

stue om aften. Vi blev informeret ved købet, at de ville blive taget ned inden for 10 år, 
og vurderede at med de mange år vi har i hensigt at bo her, godt kunne leve med den 
støj de giver i en kort periode. Men med udsigt til 30 nye år med støj og skyggekast, 

er vi blevet i tvivl om vi har placeres os det rigtige sted, til at skabe et barndomshjem 
for vores børn og som vi skal blive gamle i.  

Vi frygter ligeledes værditab af vores ejendom, så vi i fremtiden er ringere stillet og 
måske ikke har de samme økonomiske muligheder til at lave ændringer ved boligen, 
som andre steder i kommunen.  

Vi har mange flere bekymringer og vi håber derfor inderligt at Vesthimmerlands 
kommunens byråd frafalder tankerne om at etablere flere nye vindmøller, og i stedet 

lader lokalsamfundet og det gode foreningsliv vokse. 

Med venlig hilsen 

5258150362
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Til 

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7. 9600 aars 

 Gundersted 21 November. 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup. 

Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. Det bekymrer os meget at 

man vælger at sætte disse 6 mega vindmøller op 

så tæt på os. Vi har i forvejen 3 vindmøller under en kilometer fra vores hus, så støjen og blinkene 

kender vi kun alt for godt. Vi har også udsigt til de 4 

store vindmøller i hornum som man tydeligt ser lysene fra i vores stue. HOFOR siger man ikke kan 

se disse lys to km væk ? Hornum møllerne kan ses min 25km væk.  

Vi vil gerne have et visuelt billede af de 6 mega vindmøller set fra brusåvej. 

Vi forstår ikke vesthimmerland vil have møllerne op ? På HOFOR´s hjemmeside står der : HOFOR 

opsætter vindmøller i hele landet. Vindmøllerne bidrager 

til at gøre KØBENHAVN Co2-neutral i 2025.  Altså bidrager møllerne ikke til vesthimmerlands 

co2 regnskab ! 

Hvis de 6 mega vindmøller kommer op, så har man senere mulighed for at udvide området og 

opsætte flere møller, dette afviser HOFOR ikke, så det er  

bare et spørgsmål om tid.  

Kender i Gundersted? Vi har et utroligt sammenhold som ikke ses andre steder, der er fx bygget nyt 

klubhus/multihus ved fodboldbanen og en stor hal  

ved Købmanden som drives af udviklingshæmmede fra hele vesthimmerlands kommune.  Vi har 

allesammen været med til at bygge og betale disse bygninger, og 

har lagt mange timer i projekterne. Vi har gjort det med glæde for at holde gang i byen. Vi ønsker 

ikke at området bliver affolket på denne måde, som det ser ud nu  

bliver 8 boliger nedlagt og 17 boliger tilbydes opkøbt hvis møllerne opsættes. Vi er også bekymret 

for staudeengen som er noget af en lokal attraktion i byen, her er  

altid mennesker på besøg, og dette smitter selvfølgelig af på vores Købmand. Staudeengen ligger 

tæt på vindmøllerne og det vil gøre så ondt at se dem miste deres  

livsværk.  

Vi går tit ture omkring byen med vores to børn Anna og Jasmin, fx ud til navnsø som er et 

fantastisk sted, og har man ikke været der, ja så kør derud en dag og gå en tur omkring søen. Her er 

så meget liv og natur, så flot og stille, det næsten ikke til at bære at sådan et sted skal have 

Vindmøller og solcelleanlæg ! 

5359151363



Kære Byrådspolitikere, stem NEJ til de 6 mega vindmøller i bjørnstrup 

så vi kan bevare dette lille lokale samfund i gundersted.  

Mvh 

5460152364
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Til  
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk 

Borup d. 21 november 2020 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da jeg er meget bekymret for forslaget om, at vi 
skal have sat 6 ´´kæmpe vindmøller´´ op i vores ellers rigtig skønne naturområde. 
Som udgangspunkt synes jeg, vi mangler en ordentlig visualisering af projektet. Med dette tænker jeg et 3D kort, hvor vi kan 
se hvor berørte de forskellige ejendomme bliver af vindmøllerne. Fordi der er ingen tvivl om at noget, der rager 150 meter 
over jorden vil kunne ses og høres fra rigtig mange af de omkringliggende ejendomme.  
Med de oplysninger vi har været i stand til at finde er det ikke en reel DB måling af støjniveauet men en teoretisk beregning, 
der i øvrigt er lavet ud fra at det skulle blæse hhv. 6 & 8m/s. Vi er da rigtig interesseret i at vide hvor generet vi skal regne 
med at blive når det blæser mere?. 
Jeg må indrømme, at jeg er rigtig bange for at få skygger over mit hus hver gang et vingeblad går forbi solen, når den står i 
syd. Jeg vil bestemt ikke bryde mig om at skulle sidde for nedrullede gardiner en flot vinterdag fra middag fordi der skal stå 
vindmøller i ´´vores baghave´´. 
Vi er her i huset fortalere for grøn energi, og er helt med på, at det er godt for vores miljø, men når vi så kører forbi nogle 
vindmøller, der i perfekt møllevejr står stille fordi der er nogle tyskere, der har købt sig ind på dem, bliver vi da også bange 
for at alt dette påstyr ender med at vi kan se på nogle møller der af og til står stille fordi det er bedre betalt end det strøm det 
måtte lave ved at køre... Hvis vi skal gøre hvad vi kan med den grønne omstilling, synes jeg vi skal starte med at holde de 
møller i gang, der allerede er rejst. 
Vores næste bekymring er alle de huse og ejendomme Hofor vil opkøbe i forbindelse med projektet. Som vi ser det, kan der 
kun ske 2 ting med dem.  
Scenarie 1 er de væltes med jorden, hvilket bestemt ikke vil gavne lokalsamfundet. Vi gør hvad vi kan og mange ildsjæle 
kæmper en brag kamp for at holde gang i vores lokalsamfund og få flere unge mennesker til at flytte her ud for at sikre sig en 
ny generation uden for de større byer. 
Scenarie 2 er de på så dårlig en geografisk placering i forhold til møllerne, at de kun kan sælges eller lejes ud for et symbolsk 
beløb, og statistikkerne siger at denne type huse og ejendomme tit ender med at blive bosat af socialt belastede familier, som 
hverken vil gavne vores lokalsamfund eller Vesthimmerlands pengekasse.  
Vores sidste bekymring går på vores ejendoms værdi- Vi købte selv stedet grundet det skønne lokalsamfund og den 
fantastiske natur, vi har omkring os. Hvis det bliver en realitet med møllerne er vi bange for, at begge dele vil lide under 
projektet og derfor vil vores ejendoms værdi unægtelig falde, og det har vi selvfølgelig ingen interesse i.    

Med venlig hilsen 

5561153365
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Hej. Vi er en lille familie der skriver til Jer i et høringssvar ang. de omtalte kæmpe vindmøller som 
nogen ønsker opsat udenfor vores dejlige lille by. 
Vi bor i g vi består af  har 
nærme  har meget familie her, jeg har boet i Aars inden jeg mødte 

Da vi fandt ud af vi skulle blive sammen stod vi med et hus hver, og skulle beslutte hvor vi 
skulle bo. Jeg var ikke et sekund i tvivl - Gundersted! 
Vi elsker at være her og nyder roen, naturen, vores mange gåture ud over åbne heder og skov. Her 
er højt til loftet, menneskerne er rare og vi kender alle sammen hinanden. Vi har alt hvad vi 
behøver herude og så er vi heldige at vi tilmed har en købmandsbutik i byen! Her er mange 
ildsjæle som gør mange ting for fællesskabet, udsmykning i byen osv. og folk er flinke til at hjælpe 
hinanden. 

Da vi hørte om vindmøllerne første gang troede vi blot det var rygter, men det må siges at være 
sandt nok. Vi har igennem de sidste 3 år givet huset en gennemgribende renovering. Vi har skiftet 
ALT ud indvendigt, udnyttet overetagen, lavet nyt fyrrum, installeret ny varmekilde og valgt en 
masse energi rigtige (og dyre) løsninger. Alt sammen fordi det er HER vi ønsker at bo. Da vi lånte 
penge i banken til vores projekt var vi godt klar over at husene ikke er meget værd ude på bøh-
landet i forhold til et hus på en klemt adresse i Aars by. Men igen, hvis vi kan li' at være her og 
elsker stedet, betyder det ikke noget hvad vi sætter pengene i. 

Det bekymrer os hvad det får af konsekvenser for huspriserne herude og ikke mindst vores eget. Vi 
har planer om at bygge en stor garage og værksted inden for de næste par år, men kan vi 
overhovedet få lov at tage lån til noget som helst hvis først der står 6 vindmøller i baghaven og 
suser? 
Som det er nu, er der allerede opkøbt ejendomme i det område hvor møllerne skal stå, der bliver 
et stort tomt område. Unge børnefamilier ytrer utilfredshed og er usikre på om det er her de 
alligevel vil bo og deres børn skal vokse op. Ender vi med at være de eneste tilbage herude fordi 
folk flygter? Med tiden vil opbakningen til det sociale liv forsvinde. Så er det ikke længere meget 
ved at tage til ålegilde, julefest, sommerfest osv., hvor der ellers kan møde alt mellem 40 og 80 
mennesker op.  

Vi er også bekymrede for det fantastiske dyreliv der er herude, at harer, ræve, rådyr, kronhjorte, 
fugle osv. bliver "viftet" væk hvor de ellers plejer at færdes. Vi har et rørhøge par  tæt ved hvor vi 
bor vi kan følge med kikkert hvis man er heldig. Tænker på deres ve og vel hvis de skulle blive ramt 
af én af de store vinger på deres flyvetur efter mad til deres unger hjemme i reden.  

En anden ting er, at det i mine øjne er en øjebæ og en skændsel for landskabet at stille en stor 
grim jern/glasfiber skabning op som lyser op i himlen, men også vil komme til at lyse ud til os på 
landjorden. og så tilmed hele 6 stk.! 
Jeg synes at er et par griske bondemænd der ikke kan få nok. de siger JA! til grøn 
energi. så kan jeg ikke forstå at de kører rundt i nogle store dieselslugende firehjulstrækkere. De 
burde vælge en  lille miljøvenlig el bil de kan lade op med deres vindmøller. Nej det eneste det 
handler om for deres vedkommende er at få nogle penge i kassen, koste hvad det vil, også selvom 
lokalbefolkningen vil kigge skævt til dem resten af deres dage. Og jeg synes det er bekymrende at 

5662154366



to mænd og et selvskab som HOFOR kan have så meget magt. De skulle have et stort rungende 
NEJ og så kan de sætte de vindmøller op i København. Det er alligevel der, de ønsker at være CO2-
neutral i 2025 som de skriver på deres hjemmeside, og så lade os i, og omkring Gundersted være 
og lade sammenholdet, fælleskabet og tilknytningen til stedet for evigt overleve!      

Det er blevet oplyst, at man kan bede om et visuelt billede fra vores matrikel, det kunne vi godt 
tænke os, så vi har et minde om hvordan det KUNNE ha' set ud. Da det i manges øjne er en håbløs 
dårlig ide, og KUN handler om profit for nogle få ikke menneskelige mennesker. 

Med venlig hilsen 
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48) 

Til Vesthimmerlands Kommune 

Vi er bekymrede for det vindmølleprojekt som planlægges. 

- Vi kan se, at projektet kan udvides mod vores ejendom på et senere tidspunkt, hvis nogen

ønsker det.  Det vil være muligt med opkøb af få ejendomme. Vi er bange for værditab.

- Vi er bekymret for om der kommer et biogasanlæg i forbindelse med projektet,

da Kelddalvej er udpeget til biogas.

- Vi er bekymret for støjgener og at vores ejendoms udsigt skæmmes.

- Det kan blive svært at tiltrække nye beboere til området, hvilket vi har behov for.

Med venlig hilsen
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49) 

Høringssvar vedr. nye vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er stærkt bekymrede over, at 

man politisk vil udsætte os for ulemperne ved endnu flere vindmøller i området for at tjene billige 

klimapoint uden reel handling.  

Opsætning af vindmøllerne vil med sikkerhed betyde, at området vil blive fravalgt som bosætningssted, 

hvilket helt naturligt vil få stor betydning for byen - herunder skole, børnehave, vuggestue, hal mv.  

Støjgenerne fra så store vindmøller er ikke undersøgt tilstrækkeligt og afhænger desuden enormt af de 

konkrete møller samt af vindretningen. Vindretningen er ofte direkte mod vores bopæl og mod Blære, 

hvorfor hele byen vil blive påvirket af møllerne. 

Personligt bekymrer vi os dels, da vi forudser faldende huspriser; og da vi har dyr. Der er adskillige 

eksempler på store følgevirkninger hos dyr, når der er vindmøller i nærheden. 

Med venlig hilsen 
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50) 

Kære Byråd 

Vi har følgende bekymring vedrørende planer for en vindmøllepark ved Bjørnstrup. Jeg bor ca. 1000 meter 
fra den sydligste planlagte vindmølle. I dag er der placeret 3 møller i samme område. De er dog kun halvt så 
høje og med en meget mindre kapacitet. De er placeret længere væk end de planlagte møller, og trods 
dette, kan vi i visse situationer høre møllerne, når de er i drift. Desuden har vi de sidste 20 år bestræbt os 
på, at omdanne vores ejendom til en ”Natur-perle”, hvor vi anvender vores 8 Ha i meget stor grad – 8 Ha, 
som vi færdes i dagligt og som ligger indenfor de grænser, som er anvist af HOFOR. 

Ifølge HOFOR´s beregninger, er vores bebyggelse uden for den støjgrænse, som de har beregnet, og vi er 
således ikke i betragtning vedrørende ekspropriering af de bebyggelser, som er inden for støjgrænsen.  

Hvad vil I gøre vedrørende den øgede støjbelastning, som vi sandsynligvis vil blive generet af grundet 
større, højere og tættere møller? 

Med venlig hilsen 

Kære Byråd 

Vores beboelse er placeret ca. 1.000 meter fra den sydligste vindmølle, som er planlagt for 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. Vores ejendom strækker sig med 8 Ha op imod vindmølleparken. Vi har 
netop gennemrenoveret vores beboelse, således vi har store vinduespartier mod nord, ud over vores 
anlagte sø og med beplantning i baggrunden. Om aftenen og natten har vi ligeledes udsigt til en horisont og 
himmel, som er helt uoplyst af kunstigt lys, og kan til tider se nordlys om vinteren. Denne udsigt sætter vi 
stor pris på.  

Vi priser os lykkelige for, at vi ikke på vores bopæl kan se belysningen på de 4 vindmøller, som er placeret 
vest for Hornum. Disse møller kan ellers ses fra Halkær til Ullits og fra Nørager til nord for Limfjorden.  

Ved etablering af en vindmøllepark på min. 6 vindmøller på 160 meter i højden, vil vores udsigt blive 
skæmmet i væsentlig grad. Vores beboelse er netop uden for den 900 meters grænse, hvor HOFOR tilbyder 
kompensation, selvom størstedelen af vores ejendom ligger inden for denne grænse. 

Hvordan forholder Byrådet og Aars Kommune sig til den gene, som vil blive os påført ved opførslen af 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. 

Med venlig hilsen 
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Kære Byråd 

Vores beboelse er placeret ca. 1.000 meter fra den sydligste vindmølle, som er planlagt for 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. Vores ejendom strækker sig med 8 Ha op imod vindmølleparken. Vi har 
netop gennemrenoveret vores beboelse, således vi har store vinduespartier mod nord, ud over vores 
anlagte sø og med beplantning i baggrunden. Om aftenen og natten har vi ligeledes udsigt til en horisont og 
himmel, som er helt uoplyst af kunstigt lys, og kan til tider se nordlys om vinteren. Denne udsigt sætter vi 
stor pris på. Værdien af vores ejendom består derfor – udover en totalt gennemrenoveret bebyggelse af 
den omgivne natur, hvor vi har anlagt en sø samt beplantet vores arealer med en mangfoldighed af træer 
hvori et stisystem giver mulighed for at gå en uforstyrret tur i naturen. Dette har bl.a. bevirket, at vi har en 
fast bestand af rådyr og kronvildt der ofte frekventerer vores skovarealer.  

Ved etablering af en vindmøllepark umiddelbart nord for vores ejendom er der stor risiko for, at 
værdisætningen af vores ejendom vil falde betydeligt. Vores beboelse ligger udenfor den grænse, som 
HOFOR tilbyder kompensation, hvilket placerer vores ejendom på et meget uheldige sted. Vi er udenfor alle 
kompensationsmuligheder, men har alle de gener, som vil være indenfor de angivne grænser. 

Hvordan stiller byrådet og Aars Kommune sit til, at vi kan se frem til et betydeligt værditab på vores 
ejendom? 

Med venlig hilsen 

Kære Byråd 

Vi bor i nærheden af den planlagte vindmøllepark ved Bjørnstrup. 

Vi overværede den virtuelle for-debat, hvor Vesthimmerlands Kommune ville oplyse om projektet. Vi finder 
det uheldigt, at Aars Kommune vælger at åbne op for spørgsmål vedrørende vindmølleprojektet, men ikke 
vælger at invitere en repræsentant fra interesseorganisationen til at fremlægge disse spørgsmål. Aars 
Kommune kommer således til at fremstå meget subjektivt i valg af spørgsmål til Borgmesteren og til 
HORFOR. Således var der heller ikke mulighed for opfølgende spørgsmål eller kommentarer til de svar, som 
blev givet på de indsendte spørgsmål.  

Vi håber meget, at der vil komme et opfølgende debatmøde, hvor naboer til vindmølleprojektet samt 
interesseorganisationerne kan få svar på de mange spørgsmål, som stadig florerer iblandt os. 

Som nabo til projektet er vi klar over, at vi er oppe imod en meget stor spiller samt naturligvis 
Vesthimmerlands Kommune, som vi også er en del af. Vi har nok heller ikke den store tiltro til, at vi kan 
gøre så meget, når vores modpart har ubegrænsede midler til deres rådighed, og at Kommunen har en 
stram økonomi grundet Vesthimmerlands placering i yderområdet af Danmark.  
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Det ville dog være befriende, hvis vi kunne få indsigt i de perspektiver, som giver grobund for ønsket om at 
placere en vindmøllepark nordøst for Bjørnstrup. Hvis det hele hviler på et ønske om at gøre ”Danmark 
Grønt” ville velviljen i området måske være større. Skyldes det derimod, at der ligger en betydelig 
økonomisk gevinst til grund for idemændenes tilbud om at lægge jord til vindmøllerne, en økonomisk 
gevinst for HOFOR de næste 30 år samt en økonomisk gevinst for Vesthimmerlands Kommune, er det 
forbandet svært som nabo til projektet, at skulle se frem til en værdiforringelse af sin ejendom samt en 
forringet livskvalitet ved at leve som nabo til en vindmøllepark. 

Vil Vesthimmerlands Kommune give en transparent gennemgang af de økonomiske perspektiver, som 
driver vindmølleprojektet ved Bjørnstrup? Dermed mener jeg, at HOFOR oplyser, hvad der betales for 
placeringsrettighederne, hvad betales der for de omkringliggende ejendomme, og hvad vil der blive tilført 
Vesthimmerlands Kommune i årene fremover? Jeg forstår naturligvis, at det drejer sig om oplysninger, som 
dem der ”høster” af projektet ikke ønsker offentliggjort, men det må være hensigtsmæssigt, at der bliver så 
lille en margen mellem dem der har fordel af projektet og dem der har ulemper ved projektet.  

Med venlig hilsen 
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51) 

Kæmpe vindmøller i Bjørnstrup - NEJ TAK 

Vi er en familie på to voksne og et barn. Vi flyttede til Gunderstedvej 35 for snart 23 år siden, 

vi er meget glade for at bo i noget af Danmarks smukkeste natur, vi flyttede til dette området 

grundet denne skønne uspoleret natur og de  

fantastiske rolige omgivelser. Vi har med købet af vores huset, støttet vores lokal -samfund. Vi 

er så  

heldige at bo her i denne skønne natur! Det er derfor chokerende og 

skræmmende på engang, at selv samme kommune, som tidligere har værnet om vores natur i 

Gundersted - står bag dette vindmølleprojekt! 

Vi er yderst bekymret for at kæmpevindmøllerne vil ødelægge vores natur og  

dyreliv i Gundersted. Vi er ligeledes yderst bekymret for de gener som kæmpevindmøller 

påfører mennesker, som er bosiddende i nærheden af disse produktionsmaskiner,  

som på ingen måder hører til på landjorden. 

Vesthimmerland kommune bør tage ansvar! 

Vi protesterer på det kraftigste mod kæmpevindmøller i Bjørnstrup. 
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52) 

Jeg er en ung kvinde på 21 år, som skriver vedr. bekymringer omkring opsætning af 

vindmøller mellem Gundersted og Blære.  

Jeg bor sammen med mine forældre på ndenfor de skelsættende 900 meter fra det 

område, hvor vindmøllerne skal sættes 

Det der bekymrer mig mest er den indflydelse, som vindmøllerne vil få for lokalområdet. Jeg er 

vokset op på et lille landbrug. Et landbrug, som min far overtog fra sin far, som i sin tid 

overtog det fra sin svigerfar. En vaskeægte slægtsgård. En gård, jeg selv eller min søster, altid 

har haft planer og drømme om at overtage. Men den drøm er muligvis ikke længere aktuel.  

Da forslaget om vindmøllerne første gang blev fremlagt, vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle 

reagere. Jeg tænker meget på miljøet og ønsker, at vi som land står sammen om bedre og 

grønnere løsninger mod klimakrisen. Dog synes jeg ikke at kæmpe vindmøller så tæt på 

befolkede områder, er vejen frem. Hvis vindmøllerne skal opsættes, bliver samtlige 

ejendomme opkøbt af HOFOR, og vil derefter komme til at stå tomme eller huse socialt udsatte 

borgere. Dette vil få store konsekvenser for lokalområdet. Et lokalområde, jeg som barn 

virkelig har nydt godt af. Et lokalområde med en livlig borgerforening, som står for samtlige 

arrangementer, hvilke indrager voksne som børn, samt en idrætsforening som skaber liv og 

sammenhold for lokalbefolkningen og folk vidt omkring. Det er foreninger som disse, der 

skaber et miljø som samler folk, og får nye borgere til at bosætte sig i en lille landsby som 

Gundersted. Denne stemning og følelse af fælleskab fåes nemlig ikke hvorsomhelst. Det er 

netop denne følelse af fælleskab, jeg ønsker at vende tilbage til, når jeg er færdig med at 

udleve studiedrømmen i Aalborg. Når jeg en gang er klar til at slå mig ned og få børn, ønsker 

jeg, at de skal have samme trygge opvækst som min egen. De skal vokse op med luft under 

vingerne. De skal vokse op med en mor, som arrangerer sig med hud og hård i den lokale 

borgerforening. Opleve stemningen på Gundersted stadion under idrætsugen og sidst men ikke 

mindst elske den del af Vesthimmerland, som jeg er vokset op i lige så meget som jeg selv.  

Dette ser jeg desværre ikke muligt, hvis HOFOR får gennemtrumfet deres vision om kæmpe 

vindmøller i mine forældres baghave. Vindmøllerne vil få for stor negativ betydning for 

lokalområdet og dets sammenhold, og min del af Vesthimmerlands kommune vil ikke længere 

være den jeg altid har holdt så meget af. 

Derfor beder jeg byrådet om at tænke sig godt godt om, når beslutningen tages. Tænk på de 

små samfund som Gundersted og Blære. Tænk på byernes fremtid, og de nystiftede familier, 

som ønsker at deres børn skal vokse op i et lille lokalsamfund, og lære alle dets værdier. Tænk 

på de ældre, som hele deres liv har boet samme sted og dermed har været med til at udvikle 

lige netop denne lille plet i Vesthimmerland til deres. Husk at denne beslutning er ikke uden 

betydning.  

Dette var mine simple ord, håber i tager den rette beslutning. 

Mvh 

Sendt fra min iPhone 

6470162374



53) 

Jeg er bestemt ikke imod grøn energi, men når det går ud over mange menneskers trivsel, økonomi 

og helbred og over mange dyrs velfærd og liv at sætte endnu flere vindmøller op, og så endda i en 

størrelse som kan ses og generer over adskillige kilometer, så er jeg absolut imod det.  

Der findes efterhånden mange undersøgelser som dokumenterer at mennesker som bor i nærheden 

af vindmøller klager over søvnbesvær, svimmel, hovedpine, depression og andre lidelser og at dyr 

bliver urolige, ja endda aggressive. Der bliver skrevet flere og flere artikler, ja endda hele bøger, om 

emnet og alligevel skal der spredes vindmøller, som bliver større og større, over hele kommunen. 

Det kan man efter min mening ikke være bekendt og jeg vil derfor foreslå at man enten samler 

vindmøllerne et sted i havet eller går over til bedre alternativer. 

Vindmøller redder ikke vores planet, men vores måde at leve på. 
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54) 

Min kone og jeg, samt vores lille datter, kommer til at være nogle af de tætteste naboer til de 6 

mega vindmøler på 150m, som umiddelbart ikke kommer til at blive opkøbt, uden vurdering af 

huset som vi i øvrigt selv skal betale for. Vi kommer til at få vinden lige ned til os (altså vi kommer 

til at bo bag møllerne) , da det meget tit blæser i den retning, det skulle efter sigende give mest støj. 

Det vil sige at vi kommer til at få betydelige støjgener dag og nat, og når nu kun at møllerne skal 

overholde støj krav ved 6-8 m/s så tør jeg slet ikke tænke på hvor meget det til tider vil larme nede 

ved os.  

Vi har jo 3 møller i forvejen, som står ca hvor de andre skal stå, dem ligger vi sjælden mærke til pga 

deres ret så lille størelse, ca halv størelse af de nye som jeg har forstået det.  

De nye mega møller på 150 meter kan vi ikke gøre meget ved med afskærming, så som læbelt og 

bygninger. Vi kommer til at se dem hver evig eneste dag når man går ud af hovedøren, eller sætter 

sig på terrassen i gårdspladsen. Vi kommer både til at se dem og hører dem suse i vinden, se skygge 

kast ved solnedgang i køkkenet, se lyset Om natten. Alt sammen noget vi føler er et kæmpe 

problem, et problem som vi ikke har nu. De små møller lægger vi sjældent mærke til.  

Vi er også særligt bange for den lavfrekvente støj. Vi har læst en del om tidligere opsætning af 

møller og naboers reaktioner herpå. Et faktum er, om det kan bevises eller ej, at den lavfrekvente 

støj giver dårlig eller søvnløse nætter for rigtig mange naboer som er blevet tvunget nabo til de høje 

giganter  

Vi føler iøvrigt heller ikke at der er nok oplysning om evt opkøb af vores ejendom.  

Hvis vi bliver vurderet til 2% under ejendomsvurderingen (som giver os ret til opkøb af hus), hvor 

meget taber vi så reelt på det her? Er det kun huset der bliver købt? Hvad med vores marker rundt 

om huset? Er det hele vores grund der bliver købt? Hvad med alle de timer og penge der er brugt på 

bla. Energi forbedringer, renoveringer med mere? vi havde udsigt til at skulle bo her i mange år 

frem.  

Jeg synes iøvrigt ikke at man har brugt meget tid på at informere lokalt om at området er udlagt til 

grønenergi. Det er som om at den information (med mindre man ved hvor man skal lede) er blevet 

godt gemt under gulvtæppet.  

Havde vi kunne finde information på dette havde vi ikke købt vores landejendom. 

Vi frygter ved opstilling af 6 nye kæmpe vindmøller at: 

Folk vil flygte fra lokalområdet.  

Ingen vil købe huse 

For få vil starte på Blære friskole.  

Et lokalsamfund vil uddø om få år. 
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Vi er indforstået med at meget få vil have vindmøller i deres baghave, men hvis I alligevel 

ødelægger et helt lokalt samfund så gør det dog ordenligt, og ikke kun med 6 møller, lav nogle 

mega parker og ødelæg så få lokalsamfund som muligt eller bedre endnu lav flere møller hvor lokal 

samfundet allerede er ødelagt. Mit drømmescenarie er at man betaler det ekstra og flytter 

vindmøllerne ud på havet, men så er der nok ikke så mange penge i det mere?  

Jeg bliver iøvrigt trist af at læse gang på gang, og iøvrigt selv se på en god blæsedag, at rigtig 

mange vindmøller står stille pga af for lidt forbrug, som tyskerne så efter sigende betaler danske 

mølle ejere for at slukke. Hvor er det grønne tiltag i det henne. Nej vi skal nok hen i en helt anden 

boldgade PENGE for det er jo hvad det her egentlig handler om. Ren og skær profit. Hvis ikke der 

var en rigtig god forretning så var der ikke så mange møller, grøn energi eller ej, så er det bare en 

ekstra fortjeneste at det oven ikøbet skulle forestille at være grøn.  
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55) 

Hvorfor jeg er imod kæmpevindmøller mellem Blære og Gundersted. 

Mit hus ligger med siden til de planlagte vindmøller, så det betyder at udsigten fra min 

have/terrasse, køkken, stue og 3 værelser er direkte til de 2 sydligste møller. Desuden vil der 

blive skyggekast ved aftensol. Støjgener vil jeg heller ikke kunne undgå, jeg kan jo allerede 

høre dem der står her i forvejen. 

Jeg er ikke den eneste der bliver generet. Hvad sker der så med området? Huspriser falder, 
fraflytning, skolelukning? 

Jeg er også bekymret for dyrelivet. Her tænker jeg især på fugle og flagermus. Der er en del 
rovfugle i området, og flagermus ser jeg af og til om aftenen. 

Vesthimmerlands kommune er ikke en køn kommune at køre igennem, der er mange 

vindmøller spredt tilfældigt i landskabet. Nu vil I så ryde op, med "små" lige rækker af kæmpe 

vindmøller, stadigvæk spredt ud over hele kommunen, så uanset hvor man står vil man kunne 
se møller. 

Kan man ikke samle dem 1 eller 2 steder, eller endnu bedre finde andre alternativer? 
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hvorfor skal blære - gundersted plastres ind i vindmøller for at nedbryde københavns co2 ? 

hvordan med hofor som bygherre? jeg troede da ikke en kommune som vesthimmerland 

ville have noget med et firma at gøre som overtræder arbejdsmiljøloven bevidst i deres  

andre byggeprojekter og laver deres egne sikkerhedsregler hentyder til BIO4 

der brugte de også udenlandske stilladsarbejdere til mindre løn og uden stilladscertifikat. 

hvem er vinderne i det her forløb? københavn får nedbragt deres co2 udledning hvorfor skal vi 

betale det herovre? 

lodsejerne der ligger jord til får vel en stor gevinst men de skal jo heller ikke se på møllerme. 

man kan jo sige man håbede på et hus med lyden af vinden i piletræerne og et hus der hed 
solglimt. 

hvad får man så et hus med vingesus og solreflekser i møllevingerne 

hilsen meddemonstrant" 
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57) 

Høringssvar i forbindelse med planlagt vindmølleområde ved Gundersted/Blære for ejendommen: 

Det er med stor alvor at jeg og min familie ser på at man ønsker at opstille kæmpe vindmøller i umiddelbar nærhed at vores ejendom. Der er, 

med vores øjne set, en række dybt kritisable punkter som jeg vil fremhæve i dette høringssvar: 

 Vesthimmerlands Kommune vil, i samarbejde med HOFOR, opsætte kæmpevindmøller i vores lokalområde som udløser et stort

CO2-aflad til København. I denne sammenhæng planlægges opkøbt og nedlagt en stor mængde boliger. Hvordan kan dette være i

Vesthimmerlands tarv? Og forestiller man sig at disse borgere stadig ønsker at blive boende i en kommune der reelt set har gjort

dem hjemløse?

 Lokalområdet ved Blære og Gundersted er et yndet bosætningsområde for børnefamilier og familier som ønsker at bo på landet.

Lokalt er der et blomstrende foreningsliv og en relativt ny friskole. Hvis kommunen tillader HOFOR at opsætte vindmøller, er det

min frygt at det ikke længere vil være attraktivt at bosætte sig i området pga.en frygt for at vindmølleområdet kan udvides.

Kommunen og HOFOR skaber med dette projekt en utryghed i lokalområdet som vil ende med at affolke en ellers velfungerende

del kommunen.

 Området omkring Navnsø er et relativt stort, sammenhængende, fredet område med store natur- og herlighedsværdier. Hvis

kommunen og HOFOR gennemtrumfer opsætningen af kæmpevindmøller i området øst for Navnsø, så er det endegyldigt slut med

den ellers uspolerede naturoplevelse.

 Vi bor i en del af kommunen hvor der er meget lidt eller næsten ingen lysforurening. I området imellem Blære, Hornum og

Gundersted er der intet gadelys og nattehimlen er kulsort. Det er derfor med stor bekymring at jeg ser og hører at der skal etableres

rødt lys på møllerne. Dette vil ødelægge vores nattehimmel. Når man ser på at andre dele af landet er så tilpas fremsynede at de

har fredet områder for at undgå lysforurening, så undrer det mig at man hos Vesthimmerlands Kommune vil tillade en række

skæmmende lys på nattehimlen.

 Jeg finder det DYBT kritisabelt at Vesthimmerlands Kommune tillader sig at afholde et digitalt borgermøde

pga.coronasituationen. Jeg mener at dette møde burde være afholdt senere, og at den form man valgte er under al kritik! Set med

mine øjne, lykkedes det at afholde et møde hvor borgerne blev opfordret til at spørge løs, men hvor kommunen selv censurerede

spørgsmålene. Det er direkte udemokratisk og dybt forkasteligt at man heller ikke kunne se hvad der blev spurgt om. Oven i købet

var lydsiden meget dårlig, og først kl.20.50 fik man rettet op på dette. Samtidig kan og bør det nævnes at man valgte at afholde et

digitalt borgermøde i en del af kommunen hvor bredbånds- og mobildækningen er yderst sparsom, ligesom der bor en del ældre

borgere som måske ikke er helt med på den digitale bølge.

Med stor forhåbning om at Vesthimmerlands Kommune kommer på bedre tanker og begynder at tænke på, og varetage borgernes tarv 
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Høringssvar vindmølle projekt Bjørnstrup  

Som en af de nærmeste naboer til vindmølle projektet i Bjørnstrup, vil vi gerne dele lidt vores 
tanker om projektet.


Vi bor på Nørre blærevej og vi er rigtig glade for at bo på vores lille landsted, hvor vi kan nyde roen 
og den friske luft. Vi bor midt i en mark godt trukket tilbage fra vejen, med et par 100 m til 
nærmeste nabo og alligevel tæt på alle daglige fornødenheder. Vi bor lige som vi godt kan lide 
det. Tæt på busser som køre til Ålborg, Nibe, Farsø. Skolebus både til Hornum og Års. Et dejligt 
lokal samfund med idræt og sociale aktiviter.  For os er det et helt unik sted som der desværre 
ikke findes mange af længere. 


Vi har kendt til projektet siden sommeren 2018 og har haft flere positive dialoger med Hofor. De 
har været gode til at svare på vores spørgsmål og dem har der været mange af. 


At vælge Hofor til evt. at opsætte møller, ser vi positivt på, da vi oplever Hofor som en positiv 
samspiller. Selvom firmaet er hjemhørende i København. 

Vi skal alle i Danmark være med til at bidrage til den grønne omstilling og vores fælles fremtid.  
Som vi ser det, er det bedst at vælge et dansk firma som ønsker at drive og vedligeholde møllerne 
og ikke et firma, en fond eller et ejer lau,  der opsætter møller for at sælge dem videre og tjene på 
det.  Hofor er et firma som har forpligtelser i forhold til den grønne omstilling. Vi ser det som 
positivt at Hofor vil rydde op i alle de ubeboede huse som ikke ligefrem pynter på landskabet og 
egnen. 


Men når nu det er sagt, syntes vi også at vindmøller af den størrelse som påtænkes der skal stå i 
Bjørnstrup området høre til på havet. De pynter ikke ligefrem i landskabet, og støj fra dem kan nok 
heller ikke helt undgåes. Vi høre tydeligt støjen fra de nuværende Møller. 


Vi er bekymret for hvad de store Møller vil gøre for lokal samfundet, bliver det svært at få nye 
familier til området, hvad med hus priserne - kan det overhovedet lade sig gøre at sælge husene 
den dag det ønskes, vil kredit foreningen lukke kassen i, i forhold til friværdi til forbedringer af 
boliger og vil området blive øde og forladt? 


Den grønne pulje som følger med hvis møllerne bliver opført, bør øremærkes til projekter i Blære 
og Gundersted området og ikke til projekter rundt i hele Vesthimmerlands kommune. Da det er 
området og beboerne i Blære og Gundersted området der vil blive påvirket af møllerne og deres 
evt. gener. 


Vores ønske til den fremtidige proces, er at der hurtigst muligt tages stilling til om der skal 
opsættes nye større møller i Bjørnstrup. Besluttes det, at der på nuværende tidspunkt ikke skal 
sættes Møller op har vi et STORT ønske om at mølle område 301 fjernes helt fra lokalplanen så vi 
alle kan få ro i sindet og nyde det dejlige liv på landet og ikke gå og frygte for et nyt projekt. Med 
mange tanker og usikkerhed om fremtiden. 
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Som lodsejer (men ikke bosat) i Vesthimmerlands kommune ,

beliggende mindre end 3 km. fra den nærmeste kommende vindmølle, vil jeg hermed udtrykke min 

utilfredshed med det påtænkte projekt af flere grunde.  

1) De meget høje møller vil påvirke og forstyrre landskabet i en meget stor afstand. Den store

rekreative værdi, der findes i ikke bare min, men også de andre større plantager , som tilsammen

udgør et ret stort samlet fredskovsområde, vil blive forringet på gr. af visuel forurening,støj, blink

og røde afmærkninger i toppen af møllerne efter mørkets frembrud.

2) Mere generelt set, er det efter min mening vandaliserende for den danske natur at fortsætte med

at opsætte så store landvindmøller, da vores naturområdder i forvejen er belastet af fortsat

udbygning af vej- og elnet samt af råstofudvinding og byudvikling.

3) Jeg forstår ikke, at man ikke undersøger muligheden for at udbygge vindmølleparken i Nørrekær

Enge (ligger jo i kommunen) i stedet. Her er naturen i et større område allerede gjort uegnet til

beboelse for mennesker.

Ligesom man flere steder søger at lade store el-master ligge tæt på store hovedveje og motorveje,

burde man også tænke på at samle land-vindmøller i nogle få , allerede eksisterende , parker.

Men den optimale løsning vil være at foretage den kommende udbygning af vindkraften på havet, 

så man undgår at forulempe en større og større del af befolkningen med kæmpevindmøller i 

nabolaget. 

Med venlig hilsen 
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Kære byråd i Vesthimmerlands kommune. 

Hermed ønsker jeg at udtrykke mine meget store  bekymringer.og modstand Vedr Mølleprojektet i 

Bjørnstrup. 

Jeg bor  med godt 1 km i luftlinje til den nærmeste af de påtænkte nye 

industr

Jeg er født og opvokset her og har tilbage i 2008 erhvervet denne min fødegård. Min bekymringer 

vedrørende dette projekt er mange - rigtig mange! 

Jeg er overbevist om, at min ejendoms værdi vil blive forringet merkant, hvilket også vil gælde de 

øvrige ejendomme i området. Flere af min naboer og venner i Gundersted taler om at de enten 

ønsker at sælge eller udleje deres ejendomme, hvis ikke salg er muligt, skulle projektet blive 

gennemført. Det nære og trygge naboskab vil derfor uden tvivl forsvinde, når der efterfølgende blot 

kommer beboere, som er på farten, hvis overhovedet nogen.  

Yderligere vil den grundlæggende basis for en videre drift af de lokale foreninger, der er her og 

dermed vil de naturlige samlingspunkter forsvinde, når husene er ubeboede eller beboet af familier 

på farten, der ikke har lyst til at arrangere sig i lokal området. 

Selv Gundersted by ligger generelt meget tæt på projektområdet. Når jeg tæller lidt på antallet af 

beboelser herude så kommer jeg frem til følgende. 

Ud fra de fakta der er på bordet nu så vil 8 ejendomme helt forsvinde (600 meter) yderligere 19 

inden for de næste 900 meter vil potentielt kunne forsvinde (heri inkl. lodsejerne). Tager man en 

radius på blot 1,5 km, (hvori centrum af Gundersted vil være) så er der yderligere Ca 65 tilbage - 

uden mulighed for at komme væk. Det vil være svarende til at mellem 25 og 30% af de ejendomme 

der ligger i området vil kunne forsvinde - og 9% vil definitiv blive fjernet. Det synes jeg er 

skræmmende fakta!  

Lad os prøve at omformulere det til et villakvarter inde i Aars - Kjeldgården for eksempel!  

Her vil der med et blive fjernet 8-9 huse; yderligere 17-19 vil blive revet ned og yderligere en 5-6 

stykker sat til salg sikkert til under markedværdi og resten vil opleve en værdiforringelse på 10-15% 

lavt sat.  

Hertil ligges så en støjgene samt monomenter der kan ses flere kvarterer væk. Vejfesten bliver 

aldrig den samme igen - er det i orden for at skabe grøn energi til fordel for Københavnske borger 

?? 

Jeg finder det endvidere meget besynderligt, at Vesthimmerlands kommune, kan synes et projekt, 

der årlig kaster 168 millioner af sig i omsætning (21.000 husstande x 4000 kWh x 2 kr gns pr kwh) 

til skatteindrivelse i Københavns kommune mod sølle 126000 kr i VE godtgørelse til vores 

kommune er et super regnestykke????  

Jeg har lige siden jeg flyttede tilbage til Gundersted været utrolig aktiv i Borgerforeningen, 

Købmandsgården, Multihuset, ja selv pensionistforeningen har jeg hjulpet og seneste er jeg kommet 

i Meninghedsrådet. Jeg har ofte skrevet små historier om vores lille dejlige landsby til diverse aviser 

samt  TV2Nord. Alt sammen for at gøre omverden opmærksom på det unikke landsbysamfund vi 

har herude i Gundersted. Et sammenhold der også gør at børn- og oldebørn af både tidligere og 

nuværende borgere herude stadig kommer retur og spiller fodbold for den lokale klub - endda så 

godt at man til tider har det førende hold i hele kommunen - fra lille Gundersted. 

Vi evner at samle folk til store og små arrangemter - Skt Hans er her altid sikkert; selv Coronaen til 

trods.  
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Inden for de sidste 6-7 år har byen oplevet en meget positiv tilgang af børnefamilier - enten 

etablerede eller nogen der arbejder godt på sagen. Generationsskiftet er faktisk i fuld gang. Hertil er 

det lykkedes at integrer de nydanske familier som også har fundet Gundersted et rart og trykt sted at 

være. Vi er generel ret rumlige herude og vi bryster os af det med vores Købmandsgård, hvor 

mange skæve eksistenser omfagnes og inkluderes i byens daglige liv - et projekt i samarbejde med 

kommunen og som man også har høstet stor ros og anerkendelse for - helt ind på Christiansborg.  

Det er næsten helt Morten Korch, men nu om lidt kan her meget vel blive stille - meget still!  

Med mindre man i byrådet ser efter at få stemt et for lokalområdet alt ødelæggende 

industrivindmølleprojekt dort direkte tilbage til København og i stedet bevare grundlaget for den 

aktive landsby Gundersted  

Kort sagt: Nej tak til flere kæmpe industrivindmøller på land og slet ikke i Gundersted 

Med venlig hilsen den aktive 

"Landsbytosse"  
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Jeg vil give indsigelse mod opførelse af 6 havvindmøller ved Bjørnstrup.Jeg vil komme til at bo 800 

meter fra den nordligste mølle.Jeg er bekymret for den lavfrekvente støj sådanne møller udsender. 

Der er ingen undersøgelser der viser at lavfrekvent er uskadelig .Vedr, måling af støj er der kun 

undersøgelser som vindindustrien har stået for og betalt .Man måler ved 6 ms og ved 8 ms. Hvorfor 

måler man ikke ved 4 ms. ved 10 ms. ved 12 ms, er det fordi det ikke passer ind i fortællingen om at 

vindmøller ikke laver støj .Jeg ved godt at området er udpeget til vindmølle område . Der står idag 4 

møller på området, de er placeret øst vest.De planlagte møller ønskes placeret nord syd. Ikke nok 

med at man vender området 180 grader, man laver også området 3 gange størrer.Kære politikerer 

området er udlagt til vindmølle område,men der ingen der siger der skal bygges nye møller på det. 

Vesthimmerland ender med at blive stedet hvor andre kommuner kan parkerer deres dårlige 

samvittighed .  

 

Venlig
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Kære Byråd 
 
Et af de emner, som blev drøftet på det virtuelle oplysnings-møde var den undren der er i store dele af 
befolkningen vedrørende vindmøller, som står stille selvom det blæser. Forklaringen er, at der produceres 
mere strøm, end forsyningsnettet kan transporteres. Denne disharmoni bliver yderligere forstærket af, at 
der i Nordtyskland også er etableret mange vindmøller, således det ikke er muligt at ”sælge” strømmen til 
Tyskland.  
 
Alternativet med at benytte vindmøllestrømmen i form af ”Power to X” giver selvsagt god mening, når der 
nu er overproduktion af el. En el, som umiddelbart kunne transformeres til brint, som efterfølgende kan 
anvendes på flere forskellige måder. Dette skridt er dog meget afhængig af den afgiftspolitik, som føres i 
Danmark, og der vil selvsagt ikke blive etableret flere ”Brint-fabrikker” så længe, at prisen på el er på det 
nuværende niveau. Der er således lange udsigter til, at der vil kunne afsættes den el, som kan produceres 
med danske vindmøller når vinden blæser. 
 
Derfor vil jeg hermed opfordre Vesthimmerlands Kommune til at afvente de politiske beslutninger som skal 
til, for at kunne anvende den overproducerede el til ”Power to X”. Ligeledes vil jeg foreslå, at 
Vesthimmerlands Kommune afventer, at forsyningsnettet er tilstrækkeligt udbygget til, at kunne aftage og 
nyttiggøre den el, som vindmøllerne i Vesthimmerland kommer til at producere.  
 
Jeg ser frem til at høre Jeres mening om mit forslag. 
 
 
Med venlig hilsen 

 

Kære Byråd for Vesthimmerlands Kommune 
 
På det virtuelle for-debat møde, som Vesthimmerlands Kommune afholdt for nyligt, fremgik det, at 
Kommunen som udgangspunkt så det for formålstjenligt, at placere så mange vindmøller samlet på ét sted. 
Vesthimmerlands Kommune har allerede placeret en del vindmøller langs Limfjorden, hvor placeringen 
skaber mindst mulig gene, da hele nordsiden af oplandet består af Limfjorden. Selve området er et 
lavtliggende strandområde, hvor der i forvejen ikke er mange bebyggelser. Med hensyn til gener 
vedrørende det visuelle, er ”skaden” allerede sket, da der på nuværende tidspunkt er placeret flere 
vindmøller i området. Der vil således ikke blive tale om en spolering af et nyt naturområde med gene for 
naboer til følge. Jeg skal ikke gøre mig klog på støjmålinger, men man kunne formode, at dobbelt så mange 
møller ikke larmer dobbelt så meget. Hvis dette alligevel er tilfældet, vil den øgede støj alene have 
indflydelse på naboer syd for vindmølleparken, hvorimod hele den nordlige del ikke vil kunne generes, da 
dette netop består af Limfjorden. Således indskrænker Vesthimmerlands Kommune alle generne med 50%, 
hvilke må siges at være en betydelig lettelse. 
 
Jeg opfordrer således Vesthimmerlands Kommune til at placere eventuelle nye vindmøller i Kommunen ved 
Nørrekær Enge eller syd derfor.  
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Med venlig hilsen 
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Til Vesthimmerlands  Kommune 

 

Vi er bekymrede for hvordan møllerne vil påvirke vores hverdag afhængig af årstiderne. Vi har 

oplevet med de Møller der ligger mellem Brusåvej og Doverhøjvej stor irritation når solen om 

efteråret gik mellem vingerne - så havde vi blinklys indenfor. Vi oplevede også at når vinden var i 

den rigtige retning lød det som en halm presser der stod ude foran. 

Nu bor vi længere nede af vejen og har ikke de gener længere. Vi tænker på hvor meget  vi kan se 

de nye møller fra hvor vi bor nu og om de røde lys vil være generende og lyden. 

Vi bor på 

Vi tænker da også meget på om bosætning vil fortsætte eller om vi bliver til en spøgelses by. Eller 

om vi kan sælge vores huse til en ordentlig pris. 

For Gundersted området vil det nok være mere spiselig med solenergi, da de godt nok fylder meget 

areal massiv men forstyrrer ikke vores dejlige naturområde på samme måde. Man må da give os 

medhold i , 

at kæmpe vindmøller ikke pynter i landskabet. 

 

Mvh 
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Til   

Vesthimmerlands Kommune  

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling  

Vestre Boulevard 7  

DK-9600 Aars  

kommuneplan@vesthimmerland.dk  

   

   

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                     

        Blære dem 22. november  

   

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup  

   

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da    

Det er noget af det værste der kan ske for lokalsamfundet omkring Blære og Gundersted.  

Hvem vil bo i nærheden af store møller med genere til følge?  

Jeg tænker ikke at det er folk med en hjemkomst der kommer til at bo i området om 10 år.  

Jeg er bekymret for dyrelivet i området, Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering April 

2017 af Vindmøller ved Nørrekær Enge II. Er i kommet dejligt let over jeres vurdering af påvirkningen af flagermusene. 

Der skrives følgende ”I forhold til vindmøller menes især habitattab og kollisioner at kunne påvirke flagermus. Der 

foreligger ingen undersøgelser vedrørende tab af habitat som følge af opsætning og drift af vindmøller, men det 

formodes generelt at være uvæsentligt i forhold til et områdes økologiske funktionalitet (Brinkmann et al. 2011). 

Kvaliteten af et levested for flagermus kan dog forringes betydeligt, hvis vigtige nøglebiotoper som f.eks. yngle- og 

rastekvarterer og jagtområder ødelægges, hvilket på sigt potentielt vil kunne påvirke et områdes økologiske 

funktionalitet negativt.”  

Hvis der ikke forlægger undersøgelser vedrørende tab af habitat som følge af opsætning og drift af vindmøller, så kan 

der jo ikke vurderes på det. Er det ikke netop det i skal gøre i en VVM?  

 Den lavfrekvente støj fra vindmøller må ifølge beregningerne ikke overstige 20 dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 m/s ved 

indendørs beboelse. Jeg vil gerne have en gennemgående beskrivelse af hvordan en eventuel måling fortages, hvor 

tages den henne? Hvad er fejlmargen? Hvem betaler for støjmålingen? Hvilke påbud har kommunen tænk sig at 

påbyde vindmøllerne, når det viser sig at db(A)’en er oversteget?  

   

Hvis politiker nu vælger at godkende projektet så vil jeg gerne have dem til at se den visualisering af hovedforslaget 

med 6 nye 150 meter høje vindmøller fra isualiseringen skal være med påsatte lys 

ligesom det er påtænkt om natten. Derudover vil en visualiseringen om sommer og om vinteren, give en meget 
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bredere billede af projektet. Da læhegn en del stedet vil dække for vindmøllerne om sommeren, vil jeg gerne se 

læhegnene om vinteren når de mister bladene.  

  

Derudover har vi flere høje punkter i kommunen hvor man via en visualisering kan se vindmøllerne. Så vis gerne 

visualiseringen fra Hornum, Ejdrup, Skørbæk Navnsø og De himmerlandske heder.  

  

Med venlig hilsen  
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                                                                                            22. november 2020 

 

 

Høringssvar i forhold til kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup 9600 Aars 

 

 

 

Nej tak til flere kæmpe vindmøller i Vesthimmerland 

 

 

 

Det havde klædt vores to naboer i Bjørnstrup/Gundersted/Blære, hvis de fra start havde 

indviet os i deres mølleplaner, inden de sendte bud til HOFOR og havde travlt med at aftale, at 

der skal bygges kæmpe møller i vores nærmiljø. 

 

For os at se, handler det ikke om at tænke grønt for vores 2 lodsejere – men mere at tænke 

penge. De har opkøbt en masse jord medhørende bygninger og det er her, der påtænkes at 

opstille møller. Så det lufter langt væk af pengespekulation – at sælge jord til HOFOR 

møllerne, samtidig med at HOFOR opkøber bygningerne – det er da en vind vind – men ikke 

for os, der kommer til at se og lytte til møllerne dag og nat. 

 

Hvis så den grønne energi gik til Vesthimmerland – kunne vi måske bedre forstå det – men det 

kommer ikke os til gode. Vi får intet ud af dette – kun gener. 

 

Et er at vi er “Udkants Danmark”, men nu påtænkes der, at vi skal dekoreres med kæmpe 

møller til den ene side og en solcellepark til den anden side. Det var ikke det, vi havde regnet 

med, da vi bosatte os her i Bjørnstrup og skulle nyde naturens stille ro. 

 

Vi elsker vores lille lokal samfund – men beklædt med møller kan udsigten blive tomme huse, 

der står og forfalder, fordi man vælger at ødelægge vores natur og tvinger os til at fraflytte. 

 

Der er planer om at HOFOR vil nedlægge 8 boliger og tilbyde yderligere 17 boliger opkøbt. 

 

Her på  ligger vi lige udenfor den indtegnede Zone til møllerne og udenfor 

den indtegnede zone til solcelleanlægget. Det kan blive et meget ensomt sted at bo, hvis alle 

vores naboer vælger at sælge. 

Vi skal tiltrække nye borgere til Vesthimmerland – det mener vi bestemt ikke er måden – 

tvært imod – så vil der blive et område i Vesthimmerland, som kommer til at stå ubeboet og 

øde. 

 

Vi håber at I politikkere vil tænke jer rigtig godt om, inden I siger ja tak til dette mølletilbud. 

Tænk på vores lille lokalsamfund – vi håber at I vil være med til at bevare dette. 

 

Vi vil på det kraftigste opfordre til at I siger nej tak til møllerne. 

 

På forhånd tak 
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8389

68) 

181393



8490182394



8591183395



8692184396



8793185397



8894186398



69) 

 

Gundersted 22-11.2020 

 

Til Vesthimmerlands kommune. 

 

Indsigelse omkring vindturbiner. 

 

Jeg udtrykker hermed min store bekymring for projektet. 

 

Der er mange spørgsmål fra min side omkring det omtalte energianlæg, som jeg mener I bør 

inddrage I jeres beslutning: 

 

1. Hvad gør man for at bevare de små landsbyer? Hvordan vil man øge bosætning herude? 

Hvordan vil I have, at vi skal sælge vores lokalområde? 

 

2. Hvad gør man for at sikre sig, at folk kan låne i deres hus/ ejendomme, fx til 

energiforbedring? Det er svært nok i forvejen!  

 

3. Hvad gør man for at opretholde den dejlige natur i Vesthimmerland? Her tænkes der jo 

særligt på vores dejlige lokalområde! Planter man mere skov? 

 

Eller opsætter man bare 6*150 meters vindturbiner? 

 

4. Hvilken hensyn tager man til vores padder i området og vandsalamander- mv? Flytter man 

dem ind til Aars ? Eller er det helt uden betydning? 

 

5. Hvilken hensyn tager man i projektet til den røde glente i området? Rørhøgen og Kærhøgen, 

der yngler i området? Havørneparret i området? De mange trækfugle der kommer ind over det 

berørte område? Tænker man over, at det faktisk er her ude på landet at dyrelivet er? Tænkes 

der over biodiversiteten? 

 

6. Tænker man på lokalbefolkningen i området? Det er et industrianlæg, der vil står her de 

næste 30 år! Vil i gerne vores børn bliver i Vesthimmerland ? Eller ser i gerne de alle fraflytter? 

 

7. Hvem betaler skatten i kommunen? Er det HOFOR? 

 

8. Hvem gavner CO2 regnskabet? Er det Vesthimmerlands kommune ? 

 

9. Det omtales som grøn omstilling, men ofte handler det mere om en god forretning for 

lodsejerne. 

 

10. Vil I gerne, at man opkøber og udlejer de billige huse/ ejendomme, der sælges billigt 

videre af HOFOR - til socialbelastede familier til yderlige belastning for kommunekassen? 

 

11. Jeg vil gerne, at der kommer nogle flere visualiseringer af projekter, fra min egen 

matrikkel. 

 

12. Jeg tror, vi i Vesthimmerland skal prøve at arbejde noget mere målrettet på et projekt, 

som faktisk vil gavne vores kommune, og ikke mindst borgerne og skatteyderne. Det aktuelle 

projekt vil i min overbevisning ødelægger det for lokalområdet, hvor ildsjæle dagligt kæmper 

for en fælles indsats til gavn for udvikling og bosætning i området - generationskiftet er igang.  

 

13. Har man tænkt over hvilken omkostninger det vil have for vores flyveplads? Vil den 

nødvendige sikkerhed være der ved ind-og udflyvning ? Er der taget højde for elever der er 

8995187399



ved at erhverve sig flycertifikat? Vil Bjørnstrup området ikke blive et farlig område for fly og 

svævefly? Vil det begrænse flytrafikken, og skabe stor risiko for kollision ved en eventuel 

nødsituation særlig for de mange svævefly?  

 

14. Hvor meget tænker byrådet over i dette projekt, at I er folkevalgte af borgerne i 

Vesthimmerlands kommune, til at varetage vores interesser og ligeledes skabe vækst og 

tryghed for borgerne? Der er mange der er bekymret ved det omtalte projekt.  

 

15. Har man med i sine overvejelser, hvad det vil betyde for vores nærtliggende 

campingplads? Tænker man at det vil øge besøgende af turister, som vil komme til at campere 

i et område med kæmpe vindturbiner? Campingpladsen ligger placeret imellem Krogstrup 

vindturbiner og det omtalte Bjørnstrup projekt.  

 

16.Man sætter ikke sådan noget op i et område hvor der bor mennesker, så finder man er 

område der er egnet og allerede affolket til sådan et projekt, hvis man nu er blevet SÅ 

overbevist om det er den rette vej. TÆNK jer nu lige godt om inden i bider på krogen, der er 

ingen fortrydelsesret! Det er en beslutning der for mange vil betyde rigtig meget de næste 30-

40 år...  

 

 

Sendt fra min iPhone 
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Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. 

 

 Hvorfor vælger man at sætte kæmpe vindmøller på land og ikke ude på havet?  

 Har vi ikke nok på land? Er det ikke på tide at tænke solceller frem for kæmpe vindmøller 
når nettet ikke kan følge med?  

 Hvorfor bliver Vesthimmerlands kommune valgt? Er det økonomien, så man kan lave en 
god forretningsplan, idet man kan opkøbe det hele billigt her i Vesthimmerland?  

 Hvordan kan I tro at borgere vil acceptere kæmpe vindmøller i en afstand af 1,2km, når 
grænsen fra vestkysten var 5km, dette blev kraftig nedstemt og forslaget hertil var min. 
20km fra land.?  

  Hvorfor skal Nordjylland være den førende indenfor vindenergi, når vi ikke er den Region 
som har flest borgere?  

 Hvordan kan man lave alle de fine beregninger på, at en vindmølle laver grøn energi når de 
ikke kører når det blæser? 

 Er det ikke for tidligt at sætte kæmpe vindmøller op når nettet ikke kan tag det? Skal man 
ikke lave det i modsat rækkefølge?? 

 Hvor meget af virksomheds vindenergi bliver produceret i Øst Danmark nu? Her tænker jeg 
udelukkende vindenergi. 

 Hvorfor har man drænet jorden ved mosen i år? Er det fordi der skulle fjernes 
vandsalamandere inden alle undersøgelser skal opstarte??  

 3.125.000 er jo ingenting ift. hvad Vesthimmerlands kommune vil miste, da dette vil få folk 
til at udflytte fra sådan et område. ?   

 Har i beregnet hvad det vil koste Vesthimmerland.? 

 hvordan skal vi kunne ramme målet for Grøn energi, når tyskerne betaler danske 
vindmøller for at stoppe, hver gang det blæser.? 

 tager man hensyn til flagermus, vandsalamander, trækfuglene og rovfugle som havørnen 
osv.??  
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Hej..... 
I sommers købte jeg en byggegrund på grundersted uvidende om planer om 

vindmøllerne, som vil komme til at fylde det meste af udsigten fra grunden henover natur 

området.  Så mit spørgsmål og forventning er, at i den kompensations ordning der er lagt op til står 

er til beboelsesejendomme, det regner jeg også med gælder for ubeboet byggegrunde, da det jo 

falder voldsomt i værdi pludseligt og ikke er salgbart. 

 
Jeg har købt grunden for at plante træer som klimakompensation for mig selv og havde tænkt mig 

med tiden at bygge et fritidshus og opkøbe markerne omkring for at dyrke skov på og få mere 

dyreliv derude og så det samtidig som en økonomisk investering - det bliver det ikke hvis der 

kommer vindmøller derude. 
Jeg er bange for vindmøllerne kommer til at ødelægge mine natur planer ved at skræmme insekter 

væk, slå insekter ihjel, forstyrre fødekæderne i området, så jeg ser meget frem til at læse den rapport 

der kommer omkring påvirkningen af nærmiljøet fra vindmøllerne.  
Hvis denne rapport viser sig ikke at have en negativ indvirkning på plante og dyreliv, så synes 

jeg, at det er vigtigt, at kommunen er med på at opkøbe markerne omkring Gundersted og 

dyrker offentlig skov og så vilde blomster på det, så det skærmer beboerne i Gundersted 

både for støj og gør udsigten bedre, samt giver et bedre natur område og en skov går jo hånd 

i hånd med hele ideen om vedvarende energi til fordel for vores klima.  

 
Mvh.
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Mine bekymringer er lyd og støj gener ved så store møller, samt lysskygger når møllerne kører.  

 

Ligeledes hvordan vil det påvirke mine ejendomme, som er ed et evt. salg. 

Min bekymring er at der vil blive en værdiforringelse på ejendommene. 

 

Desuden vil jeg gerne bede om et visuelt billede fra mine 2 ejendomme, og i forhold til 

møllerne,  min bekymring er at det visuelle vil blive meget påvirket. 

 

Med venlig hilsen 
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Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup. 
 
Det var med mange blandede følelser, at jeg læste de mange læserbreve i Aars avis den 2. 
september.  
Jeg kan kun bakke op omkring de bekymringer der bliver belyst, om man stadig prøver, at ødelægge de 
små lokalsamfund idet man igen udpeger områder i og omkring disse, som egnet til vindmøller. Det er 
tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for 
lokalkendskab.                                  
I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, men kan 
konstaterer, at mange heller ikke vil have de store vindmøller der tæt på land. Da forslaget kom om, at 
møllerne skulle stå 5 km fra Hvidesande, blev det kraftigt nedstemt og et nyt forslag blev 20km fra land i 
stedet, så man ikke kunne se dem. Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m 
høje vindmøller op i en afstand af 1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor????  
Jeg selv er fra Thyborøn med skøn natur og frisk luft, og det er vigtigt for mig, at bevare den. Jeg ledte 
længe efter et hus, hvor valget blev Gundersted for cirka 15 år siden. Det er her, hvor mine børn skal 
vokse op og familielivet skal trives især begrundet af den storslåede natur i området. Hvorfor skal vores 
trivsel nu ødelægges?? Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid 

på det. Vi har Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af 

den skønne natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare høre - 
ja stilheden i sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af 
det sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som 
er et stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst 
kommunen. Jeg ser helt klart forslaget om, at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost 
effektivt sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af 
natur da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse konstruktioner komme til at lide tab, 
som værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og 
det visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og 
trækfugle.  
  
Grøn 
energi???                                                                                                                                                   
   
  
Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR 
komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en 
hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den sidste ende Vesthimmerlands kommune der vil 
blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra vest 
kan i rigtig mange gange se kæmpe vindmøller står fuldstændig stille netop der, hvor der skulle 
produceres grøn energi. Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i 
stedet kæmpe summer af penge for, at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en 
god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!??   
  
  
Lokal politiker!!!!                                                                                                    
  
I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis 
det vi gør i Gundersted. Jeg appellere til, at i gør det samme, så vi kan se, at i vil/hører os borgere, som 
bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt politiker om at tage aktion, 
og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund. Der findes jo andre og 
mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker - tættere på storbyen hvor 
energien skal bruges.   
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tilslut ønsker jeg visuelle billeder fra min matrikel.  
  
BEVAR LOKALSAMFUNDET OG NATUREN.  
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Til  

Vesthimmerlands kommune 

Erhverv, Turisme, Plan & Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars  

                                                                                                                                                 

Ejdrup d. 22/11-2020 

 

Hermed høringssvar på Vindmølleprojektet Bjørnstrup. 

Vi er meget bekymrede over at der er projekt i gang, vedr. vindmøller med tårn højde på 150 

meter i Bjørnstrup. 

Vi har nu været naboer til vindmøller i Ejdrup, som er rejst på , og 

har jævnligt været gereneret af støj, især når vinden er fra sydvest, som den jo ofte er. Der er 

også kraftige skyggegener i vintermånederne, da solen står lavt. 

Derfor frygter vi at det med vindmøller i 150 meters tårn højde, også vil komme til at genere 

os yderligere.  

Vi har en skøn natur og nyder området og vil være meget kede at det vil forværres yderligere 

med flere vindmøller. Vi er absolut ikke imod vindenergi, men mener at de hører til på havet. 

Vi frygter at beboere flygter fra området og at det vil blive et mere udkantsområde, da det jo 

ikke vil være særligt attraktivt at flytte hertil med de yderligere gener, som vindmøllerne vil 

give. 

Vi har vores dejlige område, en god friskole som sikkert også vil få svært ved at få nye elever, 

da det ikke vil blive unge mennesker der vil flytte hertil, men sikkert folk som vil få svært ved 

at sælge deres huse. 

 

Mvh  
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Bekymringsbrev fra 

 
Jeg er bekymret for, at vi bliver stavnsbundet som nabo til et projekt af denne størrelse. 
Alle huse i området vil bliver ramt og man vil ikke kunne sælge et hus, i hele perioden indtil enten 
projektet er afvist eller møllerne er rejst. Jeg ville i hvert fald ikke investere i et hus, hvor jeg vidste 
man indenfor en årrække, vil blive nabo til 150 m høje vindmølle, med den usikkerhed der ligger i 
det. Så ville jeg søge bolig i et andet område.  
Vi er jo ramt af affolkning på landet og i hele kommunen og vil mene dette for en negativ 
indflydelse på at tiltrække folk til området omkring vindmøllerne. 
Hvis møllerne bliver rejst vil det have en negativ indvirkning på huspriserne i området, også dem 
der ligger mere end 1200 m væk.  
 
Vi er også bekymret for den lavfrekvens støj dB(c) der max må være 20 indenfor. Jeg ved det er 
noget der kan genere meget og er svær at gøre noget ved, når først vindmøllerne er rejst.  
Man kan have svært beregne sig frem til det og det er netop det, man gør og man bruger nogle tal 
der er gunstige for vindmøllerne. 
Jeg kunne godt tænke mig, at man stillede en garanti for at man overholder de 20 dB(c) 
 
Jeg går ind for grøn energi, og mener det er nødvendigt, men man bør lave en større samlet plan 
og samle det i større parker og ikke små grupper placeret rundt omkring, Jeg undre mig også over, 
at man netop nu vil rejse yderlig vindmøller, da der er overproduktion af el fra vindmøllerne. Vi ser 
mange af de nye opsatte vindmøller der stoppes pga. overproduktion, yderlig bør man måske 
kigge på lagring af energi fra møller inden man rejser nye. 
 
Jeg har selv investeret t i luft til vand varmepumpe, samt solceller sidste år - til trods for man har 
fjernet alt tilskud og lavet reglerne for lagring på el nettet meget ringe. 
 
Dette har jeg gjort også for at fremtidssikker mit hus, den dag jeg skal sælge det.  
Jeg ved godt at selve investeringen ikke står mål med den værdiforøgelse, jeg får for mit hus - tror 
faktisk ikke den overhovedet vil øge den. 
 
Vores hus er nok et af de sværeste huse at sælge i Gundersted pga. prisen, da den ca.  
er 1,75 mill kroner (vurderet i 2016), og min umiddelbar vudering er, at det bliver ikke nemmere 
med en vindmølle på 150 meter ca. 1200 m væk - og det vil uden tvivl gå ud over prisen, den dag 
jeg skal sælge huset. 
 
Jeg mener også man bør gøre ligesom man gjorde i Thorup Sletten vindmøllepark, der blev 20% 
af vindmøllerne solgt som anparter til dem der boede inden for en radius af 4,5 km.  
Jeg vil mene, at på den måde vil man få en mere positiv tilgang til vindmøller, hvis man er en del af 
det og føler man får en del af kagen. Jeg tror at mange føler, at det er noget der bliver trukket ned 
over hovederne på os, uden at andre kommer og stille vindmøller op i vores baghave og de tjener 
på dette uden vi er en del af det.  
 
Jeg ved at der en god økonomi i at opstille vindmøller, både for lodsejere og opstiller i dette 
tilfælde HOFOR. 
Ifølge regnskabet for vindmøllepark Thorup-Sletten Park er der forventet min. overskud på ca. 7% 
eller 221 mill. for et projekt på ca. 600.000.000 kroner og lodsejerne får ca. 89.000.000 kr. 
Projektet omfatter 18 vindmøller af 4,3 MW. 
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Yderlig er det aftalt, at man laver en årlig betalingsforpligtelse på 30.000 kroner pr. mølle til 
lokalområdet i hele møllens levetid. Denne pulje tilgår også lokalbefolkning inden for 4,5 km  radius 
fra møllerne. 
 
Yderlig bør man også kigge på hvad kan man gøre for området hvis møllerne bliver rejst. Kunne 
man lave en natursti, MTB spor, fiskesø, eller andet der kunne trække folk til området, der ville 
gøre det attraktivt at bosætte sig i området. 
 
Man bør også sætte krav til lyset på møllerne, da jeg ved det virker generede. Var det muligt at 
afskærme det kraftige lys, så man ikke kunne se det fra jorden? 
 
Håber virkelig vesthimmerlands kommune vil overveje dette meget grundigt! 
 
Med venlig hilsen 
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Vedrørende Vindmølleprojekt Bjørnstrup 
 

Vi er tilflyttere i Vesthimmerlands Kommune og har selv valgt at 
bosætte os på landet, hvor vindmøller er en del af landskabet. Vi 
har vindmøller som nærmeste nabo, og det har ikke haft betydning 
for vores valg om at flytte til området.  
Vi har altid vidst, at møllerne før eller siden ville stå for en 
udskiftning, og med tanke på klimaproblematikken, er det for os 
svært at se, hvorfor de ikke skal erstattes af nye og forbedrede 

møller, hvis rammerne tillader det.  
Vi har fulgt projektet længe, både gennem HOFOR og dækningen af 
projektet i medierne.  
Til det online borgermøde oplevede vi en meget fin gennemgang af 
projektet bygget på fakta. Her kom afklaring på bekymringsemner 
som skyggekast, støjgener, virkninger på lokalsamfundet med 
mere.  
Det var en fin opsamling og behandling af borgernes spørgsmål, og 
at afholde borgermødet online var en god løsning, der fungerede 
upåklageligt herfra.  
Vi mener ikke, at klimakrisen kan afværges inden for 

kommunegrænsen, fordi der er opstillet X antal vindmøller, og 
derfor bør Vesthimmerlands Kommune deltage aktivt for at 
nedbringe CO2-udledningen, ikke kun kommunalt, men også 
regionalt, nationalt og globalt.  
Vi glæder os over, at store dele af byrådet går ind for, at der skal 
føres en ambitiøs klimapolitik i Vesthimmerland, og herfra skal lyde 
stor opbakning til jeres grønne tiltag.  
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Kære Vesthimmerlands Kommune,  

 

Dette er min indsigelse mod godkendelse af Hofors påtænkte opførelse af kæmpevindmøller ved 

Bjørnstrup: 

 

 Vi har i vores kommune (Vesthimmerlands) i forvejen et stort antal vindmøller. I Hornum stor 4 

prægtige eksemplarer. Med røde lys i toppen. De ses med lethed fra de fleste steder i kommunen - 

og de ses også tydeligt fra flere nabokommuner. 

Som jeg forstår det, bliver de nye møller ved Bjørnstrup markant større, end dem ved Hornum. 

 

Vi har store fredede hedearealer, vi har den smukke vesthimmerlandske vestkyst og den 

naturbeskyttede Halkær  Ådal, som der for øjeblikket netop pågår seriøse drøftelser mellem 

kommunen og lodsejere om at genoprette.  

Hvorfor i alverden skal dette og mere til forurenes af udsigt til vindmøller? 

 

Kæmpevindmøller hører ganske enkelt ikke til på landjorden! Sæt dem dog op de i det store hav! 

 

Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi nu skal have endnu større møller, som vi ikke kan undgå at skal 

se på i døgnets 24 timer! 6 nye “stjerne” skal lyse i nattemørket. Vi er ganske vist blevet informeret 

om, at det røde lys på møllernes top ikke længere er så stærkt, men det skal jo være stærkt nok til at 

kunne ses, ellers ville det jo slet ikke være nødvendigt at have lyset i toppen af møllerne. Og så er 

det bare, at jeg har ganske svært ved at tro, at lyset ikke kan ses på lang afstand. 

 

Hvorfor vi skal have så store møller på land, hvor de er helt enormt generende for folk og fæ i 

nærheden af dem og grimt at se på for alle andre, og ikke i havområder, hvor de dog kun ses fra den 

ene side, er mig meget svært at forstå. 

 

Det ville klæde vores kommune, at tage hensyn til de mange føromtalte fredede og naturbeskyttede 

områder, der er i vores kommune ved ikke at tillade opførelsen af disse enorme vindmøller, som vil 

være en sand øjebæ at leve med for alle os, der bor her. 

 

Og så er det ikke kun borgere i vores egen kommune, der rammes af øjebæen! Eftersom møllerne i 

Hornum tydeligt ses fra de omkringliggende kommuner, mener jeg, det vil være overordentligt 

uansvarligt at tillade at opføre 6 kæmpemøller, som store dele af Himmerland så må døjes med 

synet af.  

 

Jeg bor på g er stærkt bekymret for, hvad min udsigt fra min ellers 

liebhaveru msmæglere og kommunens egne vurderingsfolk - de vil jo gerne 

hente skattekronerne!) fremover bliver. Jeg bor her netop pga af min udsigt. Selvom jeg henter 

skattekronerne i Aarhus hver dag, har jeg valgt at blive boende på denne fantastiske matriket - der 

kunne sagtens tænkes, jeg vælger at flytte, hvis jeg kommer til at se på 6 kæmpevindmøller fra min 

stue og have. Hvis jeg da så ellers til den tid kan sælge. 

 

Kan jeg bede om en visualisering fra min adresse, tak. 

 

I håber om at min indsigelse imødekommes, 
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Med venlig hilsen 
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Kære vesthimmerlands kommune 

Vi er et ungt par fra Ukraine der nu har boet her i Gundersted i 9 år. 

Vi synes det godt at bo her og vi har fået en del nye venner og bekendte imellem dem som bor her.  

Her er rart at bo og det er godt og trykt for vores lille datter på 4 år at vokse op.  

Vi synes det er en meget dårlig ide, hvis der kommer store vindmøller lige uden for vores hus. De er 

måske langt væk, kun ca. 2 km, men vi er sikker på de vil blive meget store at se på fra vores 

vindue til haven. Vi er sikker på at vi vil komme til at høre dem også når de drejer rundt. Så vil det 

ikke være rart at sidde i haven og grille om sommeren. Vi ved fra mange undersøgelser at det ikke 

er sundt for børn og voksne med sådan lavfrekvent støj. Derfor er vi meget bekymret for dette i 

forhold til vores datter og vores måske kommende børn.  

Vi håber man i kommunen finder andre løsninger og stemmer nej til vindmøllerne i Bjørnstrup.  

Med venlig hilsen 
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Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan  
og miljøvurdering 

 
 

Planens nr. KP17-301-023 

Planens titel Vindmølleplanlægning ved Bjørnstrup 

Dato 19.03.2021 Planlæggere 

Jakob Hasselgreen/ 

Kim Stadsvold/ 
Gitte Østergaard 

Sørensen 

 
 

  
  

KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN 
OG MILJØRAPPORT 

TIDSPLAN A TIDSPLAN B TIDSPLAN C 

Internt opstartsmøde/ideindsamling (hvis 
ikke der har været afholdt fordebat) 

   

Høring om screeningsafgørelse/ indhold i 
miljørapport ved andre relevante 
myndigheder 

Indhentet som del 
af fodebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

Deadline for endeligt udkast 16. april   

Intern høring i kommunen, evt. screening (3 
uger) 

19. april – 10. maj   

Introduktionsmøde (afholdes i starten af 
intern høring – indkald relevante teams*) 

   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast 

   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 

  

Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 

  

202414



 2 

 

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

Klagefrist (4 uger)    
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Byrådet 
behandler 
udkast til 
planforslag 
og beslutter 
om 
planforslag 
skal 
udsendes i 
offentlig 
høring 

PLANPROCESSENS 

FORLØB 

Planforslage
t sættes i 
offentlig 
høring i 8 
uger 

Økonomiudva
lget /Byrådet 
behandler 
hørringssvar 
og beslutter 
om 
planproces 
for tillæg til 
kommunepla
n og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes 

Fordebat 
afholdes i 2-
4 uger 

Økonomiud
valget 
præsentere
s for 
projektet, og 
beslutter om 
der skal 
igangsættes 
en fordebat 

Forvaltninge
n/ansøger 
udarbejder 
udkast til 
planforslag 

Forvaltninge
n behandler 
høringssvar 
og 
udarbejder 
det endelige 
udkast til 
planer 

Byrådet 
behandler 
høringssvar, 
og beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt 

Endelig 
vedtagelse 
af planer 
offentliggøre
s. Herefter 
følger 4 
ugers 
klagefrist 
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Fra: Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]

Cc: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk];Ida Iversen
Engelund [iden@hofor.dk];Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];Christian Achermann [cha@urland.dk]

Sendt dato: 26-03-2021 20:33
Modtaget Dato: 26-03-2021 20:33
Vedrørende: Vindmøller ved Bjørnstrup - første udkast til plandokumenter og miljøundersøgelser
Vedhæftninger: image001_1509.png

Hej Jakob
 
Vedr. planproces for Vindmøller ved Bjørnstrup.
Iht. den udsendte tidsplan fra Vesthimmerlands Kommune sender jeg her første udkast til:

Lokalplanforslag
Forslag til kommuneplantillæg
Miljørapport for planerne

 
Lokalplanforslag og kommuneplantillæg er udarbejdet i Umbraco og bør være tilgængeligt på DKPLAN.
 
Desuden fremsendes:

Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørnstrup
Visualiseringsrapport
Ikke-teknisk resumé

 
Følgende dokumenter kan hentes via følgende link til WeTransfer:
https://urland.wetransfer.com/downloads/cec00dd7d56576c2aa7e78e6e7e73d4620210326193102/cd3da532d1654da6a630cc0e6362807f2021032
6193102/2a4119
 

Første udkast til lokalplanforslag
Første udkast til miljørapport for planerne
Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørnstrup
Visualiseringsrapport
Ikke-teknisk resumé

 
 
 
Jeg kan fanges på telefonen mandag-onsdag i næste uge.
 
God weekend,
 
De bedste hilsner
Emilie Sonne Uhlott
Projektleder og rådgiver
Tl f.: 28 71 70 60 | esu@urland.dk   

Urland Aps.|Otto Busses Vej 5, 2. sal | DK - 2450 København SV | www.urland.dk

 

205
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Fra: Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]

Cc: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk];Ida Iversen
Engelund [iden@hofor.dk];Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];Christian Achermann [cha@urland.dk]

Sendt dato: 26-03-2021 20:33
Modtaget Dato: 26-03-2021 20:33
Vedrørende: Vindmøller ved Bjørnstrup - første udkast til plandokumenter og miljøundersøgelser
Vedhæftninger: image001_1335.png

Hej Jakob
 
Vedr. planproces for Vindmøller ved Bjørnstrup.
Iht. den udsendte tidsplan fra Vesthimmerlands Kommune sender jeg her første udkast til:

Lokalplanforslag
Forslag til kommuneplantillæg
Miljørapport for planerne

 
Lokalplanforslag og kommuneplantillæg er udarbejdet i Umbraco og bør være tilgængeligt på DKPLAN.
 
Desuden fremsendes:

Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørnstrup
Visualiseringsrapport
Ikke-teknisk resumé

 
Følgende dokumenter kan hentes via følgende link til WeTransfer:
https://urland.wetransfer.com/downloads/cec00dd7d56576c2aa7e78e6e7e73d4620210326193102/cd3da532d1654da6a630cc0e6362807f2021032
6193102/2a4119
 

Første udkast til lokalplanforslag
Første udkast til miljørapport for planerne
Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørnstrup
Visualiseringsrapport
Ikke-teknisk resumé

 
 
 
Jeg kan fanges på telefonen mandag-onsdag i næste uge.
 
God weekend,
 
De bedste hilsner
Emilie Sonne Uhlott
Projektleder og rådgiver
Tl f.: 28 71 70 60 | esu@urland.dk   

Urland Aps.|Otto Busses Vej 5, 2. sal | DK - 2450 København SV | www.urland.dk
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Fra: Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk]

Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk];Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];Søren Nordahl Hansen
[sorh@vesthimmerland.dk]

Sendt dato: 08-04-2021 15:46
Modtaget Dato: 08-04-2021 15:46
Vedrørende: Flagermusundersøgelse Bjørnstrup
Vedhæftninger: Bjørnstrup 2019 flagermusrapport ver. 24-03-2021_0.pdf

image001_1508.png

Hej i tre
 
Hermed flagermusundersøgelse for Bjørnstrup, som lovet.
 
Jeg forsøgte at fange dig på telefonen Søren, men uden held.
Vil du ringe til mig, når det passer dig?
 
 
Bh
Emilie Sonne Uhlott
Projektleder og rådgiver
Tl f.: 28 71 70 60 | esu@urland.dk   

Urland Aps.|Otto Busses Vej 5, 2. sal | DK - 2450 København SV | www.urland.dk
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Forekomst af flagermus ved Bjørnstrup 2019 

 
Udarbejdet for HOFOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udarbejdet marts 2021 

Dansk Bioconsult ApS, Jan Durinck og Thomas W. Johansen 

 

 

 

Dansk Bioconsult ApS 
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Metoder 
 

Detektormetoden er valgt til denne undersøgelse med det formål at få det bedste billede af 

flagermusaktiviteten i mølleområdet samt nærmeste naturområder [1].  Foruden stationære 

detektorer blev der anvendt ruter med håndholdt udstyr for at opnå en bedre geografisk dækning [2]. 

 

Dataindsamling 
Stationære automatiske flagermusdetektorer af mærket Wildlife Acoustics Song Meter, blev 

placeret på udvalgte steder i området, som kan ses af kort neden for. Data blev opsamlet på SD kort 

og er efterfølgende analyseret og artsbestemt på computer ved hjælp af særligt bio-akustik software. 

Artsbestemmelserne er foretaget efter forskrifterne fra bestemmelseslitteraturen [3] [4] [5] [6] [7]. 

Foruden identifikation af art blev det fra lydene bestemt om flagermusen brugte sociale lyde eller 

var i færd med at jage; sidstnævnte fourageringslyde kaldes også for ”feeding buzz”. 

 

Alle optagelser er splittet op i sekvenser af maks. 5 sekunders længde, hvilket betyder, at en 

optagelse, der måtte være længere en 5 sekunder bliver splittet op til flere. Det skal understreges, at 

antallet af optagelser ikke et udtryk for antallet af individer, da et enkelt dyr kan have opholdt sig i 

længere tid og derved genereret mange optagelser. På flere af lydfilerne er der registreret flere arter 

samtidigt, hvilket øger det samlede antal identifikationer af flagermus. Antal af optagelser skal 

opfattes som et indeks over flagermusenes aktivitet og man kan således se hvilke områder der 

betyder mest for dyrene. 

 

Indsats 
Undersøgelsen blev udført ved 14 flagermusdetektorer var placeret på udvalgte detektorplaceringer. 

Hver enkelt detektor var programmeret således, at den påbegyndte optagelserne ved solnedgang og 

afsluttede ved solopgang. Fire gange blev der også gået en undersøgelsesrute med håndholdt udstyr. 

For alle detektorerne er samtlige optagelser analyseret. Undersøgelserne fulgte retningslinjerne fra 

den nationale forvaltningsplan for flagermus [8]. Svigtende teknik gjorde at detektoren på station 3 i 

sommer 1 ikke virkede og ved efterår 1 fungerede detektoren på station 12 ikke. 

 

Valg af detektorplaceringer 
Der blev placeret 14 stationære flagermusdetektorer ved hver delundersøgelse i nærområdet. Disse 

stationære flagermusdetektorer blev fordelt på så forskellige naturtyper som muligt, samt på de åbne 

marker hvor vindmøller planlægges placeret. Detektorer blev placeret ved en skovkant, i haver, på 

åben mark samt vedlæhegn, bæk og mose. 

 

Området blev gennemgået fire gange med stationære og håndholdte flagermusdetektorer. To gange 

i sommerperioden og to gange i efterårsperioden i henhold til forvaltningsplan for flagermus:  
1. 19. – 20. juli 2019 (sommer 1) 

2. 26. – 27. juli 2019 (sommer 2) 

3. 30. – 31. august 2019 (efterår 1) 

4. 7. – 8. september 2019 (efterår 2) 

 

Der blev kun indsamlet data i nætter med svage vinde, moderate til høje temperaturer og ingen eller 

kun lidt nedbør, så der var gode forhold for flagermus. 
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Indsatsen og de anvendte metoder levede op til de officielle anbefalinger [8]. 

 

 
 

Figur 1. Fjorten detektorplaceringer ved undersøgelserne sommer og efterår 2019. De røde 

trekanter indikerer planlagte møller med seks stk. iflg. Hovedforslaget. 
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Resultater 
 

Tabel 1. Antal optagelser af flagermus fra alle stationære detektorer. Station 3 virkede ikke sommer 

1 og station 12 virkede ikke efterår 1. 

Station Type Sommer 1 Sommer 2 Efterår 1 Efterår 2 Sum 

1 Mose 202 79 22 35 338 

2 Bæk 110 6 11 8 135 

3 Skovkant   37 390 40 467 

4 Læhegn 15 71 7 12 105 

5 Læhegn 8 272 7 8 295 

6 Mark 6 37 2 5 50 

7 Have 117 62 54 102 335 

8 Have 12 48 16 17 93 

9 Have 21 104 4 69 198 

10 Have 14 17 8 27 66 

11 Have 36 25 25 92 178 

12 Have 8 55   6 69 

13 Have 216 325 219 70 830 

14 Have 204 136 28 140 508 

Sum   969 1274 793 631 3667 

 

 

Tabel 2. Antal optagelser af alle arter fra både stationære og håndholdte detektorer. 

Art Sommer 1 Sommer 2 Efterår 1 Efterår 2 Sum 

Vandflagermus 358 164 123 65 710 

Damflagermus 8 21 5 4 38 

Brandts flagermus     5   5 

Myotis sp. 58 13 8 4 83 

Sydflagermus 345 949 56 108 1458 

Brunflagermus   8 1 6 15 

Skimmelflagermus 6 20   1 27 

Syd/brun/skimmelflagermus 68 70 9 120 267 

Dværgflagermus 118 114 397 292 921 

Troldflagermus 3 1 192 19 215 

Langøret flagermus     2 14 16 

Uidentificeret 20 4   6 30 

Sum 984 1364 798 639 3785 

 

 

 

En del optagelser kunne ikke identificeres til art, oftest fordi det var svage optagelser af fjerne dyr. I 

83 tilfælde kunne vi ikke skelne mellem Vandflagermus, Damflagermus og Brandts flagermus, så 
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de blev kategoriseret som Myotis sp. På samme måde kunne vi i 267 tilfælde ikke skelne mellem 

Sydflagermus, Skimmelflagermus og Brunflagermus.  

 

Der blev fundet ni arter i alt, syd-, dværg-, og vandflagermus udgjorde tilsammen næsten 82% af 

alle artsidentifikationer. I realiteten kan man ikke skelne Brandts flagermus, Skægflagermus og 

Bechsteins flagermus fra hinanden på lydoptagelse. Indtil videre er Bechsteins- og Skægflagermus 

dog kun dokumenteret fra Bornholm, mens Brandts flagermus er fundet over det meste af Danmark, 

så vi tillader os derfor at behandle sådanne registreringer som Brandts flagermus i denne rapport.  

 

De fem optagelser af Brandts flagermus stammer sandsynligvis fra ét enkelt individ. Alle optagelser 

er fra samme sted, fra samme nat og inden for 4 minutter. De 38 optagelser af Damflagermus 

indikerer højst 20 tilfælde af arten, set ud fra de sammenfaldende tidspunkter. 

 

 
Figur 2. Mosen med en lille sø hvor lyttestation 1 var placeret i nærheden. 
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Figur 3. Fordeling af alle optagelser af flagermus ved de 14 stationære detektorer sommer og 

efterår. 
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Figur 4. Fordeling på naturtyper af alle optagelser af flagermus ved de stationære detektorer. De 

fleste ”naturtyper” var dækket med én detektor, men læhegn havde 2 og haver var dækket med otte 

detektorer. Data er ”vægtet” dvs. et gennemsnit af den variable dækning. 

 

Figur fire viser den relative vigtighed af de forskellige ”naturtyper” ikke de faktiske antal optagelser 

som ses på Figur 3. For eksempel var der detektorer nær otte forskellige haver i området, så 

haveresultaterne er divideret med otte.  

Mose 20,6%

Bæk 8,2%

Skovkant 38,0%

Læhegn 12,2%

Mark 3,1%

Have 17,9%
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Sommer 1 og 2 

 
Figur 5. Antal optagelser af flagermus ved de stationære detektorer i sommerperioden. Station 3 

med 37 optagelser er kun underbygget af én nat. 
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Figur 6. Antal arter i sommerperioden ved de 14 lyttestationer. 
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Figur 7. Flagermus fundet med håndholdt detektor ved sommerundersøgelserne. 
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Efterår 1 og 2 

 
Figur 8. Antal optagelser af flagermus ved de stationære detektorer i efterårsperioden. Detektoren 

ved placering nr. 12 nær Skråvejen 4 virkede kun én gang i efteråret.  
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Figur 9. Antal arter i efterårsperioden ved de 14 lyttestationer.  
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Figur 10. Flagermus fundet med håndholdt detektor ved efterårsundersøgelserne. 
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Yngle/rastekolonier 
 

Ved at analysere tidspunkterne for de enkelte lydoptagelser, kan man se hvor længe efter 

solnedgang de optræder og dermed få en indikation, om der er kolonier i nærheden af en detektor. 

Jo længere tid der går jo længere afstand kan man groft regnet sige, at flagermusene havde fra en 

koloni/rastested til en lyttestation. 

 

Tabel 3. Forekomst af tidlige optagelser ift. solnedgang af flagermus, der kan indikere yngle- eller 

rasteområder. 

Art/tidlig forekomst Sommer 1 Sommer 2 Efterår 1 Efterår 2 

Brunflagermus     Station 3   

Dværgflagermus     Station 3 Station 3 

Dværgflagermus     Station 13   

Skimmelflagermus   Station 1     

Skimmelflagermus   Station 2     

Skimmelflagermus   Station 10     

Sydflagermus       Station 7 

Sydflagermus   Station 9   Station 9 

Sydflagermus     Station 13 Station 13 

Sydflagermus     Station 14 Station 14 

Vandflagermus     Station 1 Station 1 

Vandflagermus     Station 7 Station 7 

Vandflagermus     Station 10   

Vandflagermus Station 13 Station 13 Station 13   

Vandflagermus Station 14 Station 14     

 

I yngletiden kan det ikke afvises, at der har boet Skimmelflagermus ved station 1, 2 og i bygninger 

ved 10.  På samme måde kan der have boet Sydflagermus i bygninger ved station 9 og 

Vandflagermus i bygninger ved station 13 og 14. Se Figur 1. 

I efteråret kan der have boet Brun- og Dværgflagermus i den lille skov mod vest ved station 3 og 

ved station 13. I efteråret var der mange sociale lyde fra Dværgflagermus ved station 13 hvilket 

underbygger, at arten kan have boet i bygninger der. Der kan også have boet sydflagermus ved 

station 7, 9, 13 og 14 og Vandflagermus ved station 1, 7, 10, 13 og 14. Se Figur 1. 

De fleste steder var der ingen eller kun få sociale lyde (Tabel 4) der ofte forekommer nær dyrenes 

yngle- eller rastesteder, men ved station 13 var der mange sociale lyde fra Dværgflagermus. Derfor 

skal der inden nedrivning undersøges for flagermus, og udarbejdes en plan for skånsom 

nedrivning/udslusning 
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Tabel 4. Antal optagelser af sociale lyde fra stationære detektorer. Station 3 virkede ikke sommer 1 

og station 12 virkede ikke efterår 1. 

Station Type Sommer 1 Sommer 2 Efterår 1 Efterår 2 Sum 

1 Mose 1 3 4 5 13 

2 Bæk         0 

3 Skovkant   1   19 20 

4 Læhegn         0 

5 Læhegn         0 

6 Mark         0 

7 Have 2 1 2 5 10 

8 Have   2     2 

9 Have         0 

10 Have         0 

11 Have         0 

12 Have         0 

13 Have 6 3 100 41 150 

14 Have 11 4   9 24 

Sum   45 75 52 29 201 

 

 

Fourageringsområder 
Foruden ynglelokaliteter og de steder hvor flagermus raster om dagen er de vigtigste områder der 

hvor dyrene fouragerer dvs. finder føde (Tabel 5).  

 

Tabel 5. Antal optagelser af fourageringslyde fra stationære detektorer. Station 3 virkede ikke 

sommer 1 og station 12 virkede ikke efterår 1. 

Station Type Sommer 1 Sommer 2 Efterår 1 Efterår 2 Sum 

1 Mose 14 2   1 17 

2 Bæk 3       3 

3 Skovkant     13 2 15 

4 Læhegn   7     7 

5 Læhegn 1 16     17 

6 Mark   2     2 

7 Have 4 1 6 2 13 

8 Have   2 1   3 

9 Have 1   1 6 8 

10 Have   1     1 

11 Have 1 2   1 4 

12 Have   6     6 

13 Have 12 27 31 5 75 

14 Have 9 9   12 30 

Sum   45 75 52 29 201 
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Brandts flagermus 
De fem optagelser af Brandts flagermus stammer sandsynligvis fra det samme individ, som må 

betragtes som en tilfældig strejfer i området. 

 

Damflagermus 
Ingen af de 38 optagelser af damflagermus forekom tidligere end ca. 1½ time efter solnedgang, 

hvilket indikerer, at der ikke var yngle- og rastekolonier i nærheden af projektområdet. Station 1 

ved mosen havde flest optagelser af Damflagermus med 13 stk. Tiderne på optagelserne indikerer 

dog, at der kun var Damflagermus fire gange med få minutters aktivitet ved mosen. Det eneste 

andet sted med mere end tre optagelser var ved station 13 hvor der var otte optagelser. Af disse otte 

optagelser forekom de syv inden for fem minutter på en eneste nat. Alt i alt er projektområdet ikke 

væsentligt for Damflagermus. 

Samlede resultater og vurderinger 
Der blev fundet ni arter af flagermus ved en meget omfattende undersøgelse. Resultatet er det 

maksimale man kan forvente for området, da de registrerede arter alle er fundet i landsdelen før [8]. 

 

Forekomsten af flagermus var betydeligt større i yngleperioden om sommeren end i træk-

/strejfperioden om efteråret.  

 

Sydflagermus, dværgflagermus og vandflagermus var de dominerende arter målt på antal 

optagelser.  

 

Den største artsrigdom pr. lyttestation i yngletiden var ved mosen og ved station 13. Om efteråret 

var det ved skoven, mosen og flere ejendomme. 

 

Mosen, skoven, haverne og læhegn var de vigtigste ”naturtyper”, mens flagermus kun i ringe grad 

benyttede de åbne arealer uden læhegn hvor kun ca. 3% af optagelserne fandtes (Figur 4). 

Observationer med håndholdt udstyr viste også, at åbne markområder kun havde få optagelser af 

flagermus Figur 7, Figur 10. De planlagte møller skal stå på åben mark, bortset fra den nordligste 

mølle. Da skoven, mosen, læhegnene og haverne ikke beskadiges eller reduceres som følge af 

vindmølleprojektet, vil områdets økologiske funktionalitet for flagermus opretholdes. Der 

ødelægges ikke yngle- og rasteområder for flagermus ved projektets realisering. 

 

Observationer med håndholdt udstyr indikerede, at flagermus på gode sommernætter bruger 

læhegnene ved de tre sydlige eksisterende møller Figur 7. 

 

De flagermus der blev registreret med håndholdte detektorer, blev overvejende fundet på steder, 

hvor det var forventeligt, at flagermus har fourageringsaktivitet i større eller mindre grad i 

nattetimerne. Det vil sige langs levende hegn, ved mose og haver.  

 

De planlagte vindmøller, bortset fra den nordligste, vil derfor ikke blive stillet op ved de vigtigste 

steder for flagermus, dog med det forbehold at de to sydligste møller holder en respektafstand til 

læhegn. Som en foreløbig vurdering kan man sige, at hvis dette ikke er muligt bør de to sydligste 

møller have et flagermus-stop som foreskrevet i den nationale forvaltningsplan for flagermus. Ved 

sådanne placeringer er den eneste sikre måde at undgå kollision med vindmøller at indføre et 
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møllestop, i perioden 15. juli til ca. 15. oktober, som beskrevet i Forvaltningsplanen for flagermus 

[8]. 

 

De fire lokale eksisterende møller, samt yderligere en til to vil blive taget ned i forbindelse med 

realisering af dette projekt. Fem af de gamle møller står direkte i eller meget nær levende hegn og 

udgør dermed en reel og væsentlig risiko for flagermus, som ofte anvender de levende hegn til 

flugt-ledelinjer og til fourageringsområder. 

 

Samlet set kan det ikke udelukkes, at der kan ske lejlighedsvise tab af individer. Vindmøller der 

placeres på dyrkede arealer og med passende afstand til de naturarealer, hvor størsteparten af 

flagermus forekommer, vurderes dog ikke at påvirke flagermus væsentligt. Vindmøllen der 

planlægges tæt ved ejendommen ved station 13 eller de to sydligste møller nær læhegn vurderes at 

kunne udgøre en vis risiko for flagermus. Hvis den nordligste mølle tages ud af planen eller får 

møllestop og de to sydligste møller får møllestop vil den samlede vurdering være at de planlagte 

møller ikke vil medføre en væsentlig fare for flagermus. Nedtagning af seks eksisterende møller, 

hvoraf fem er uheldigt placerede mht. flagermus, vil bidrage væsentligt til at reducere risici for 

flagermus. 

 

Status for flagermusarter 
 

Alle danske flagermus er på EU’s habitatdirektiv bilag IV [9].  

  

Tabel 6. Beskyttelsesstatus for de ni fundne arter af flagermus. VU = sårbar, NT = næsten truet, LC 

= livskraftig. [9], [10]. 

Art Latinsk navn Hab.Dir. Annex II Hab.Dir. Annex IV Rødliste status 

Vandflagermus Myotis daubentonii 
 

X LC 

Damflagermus Myotis dasycneme X X VU 

Brandts flagermus Myotis brandtii  X NT 

Sydflagermus Eptesicus serotinus  X LC 

Brunflagermus Nyctalus noctula 
 

X LC 

Skimmelflagermus Vespertilio murinus 
 

X LC 

Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus 
 

X LC 

Troldflagermus Pipistrellus nathusii 
 

X LC 

Langøret flagermus Plecotus auritus 
 

X LC 

 

Ifølge Naturstyrelsens forvaltningsplan for flagermus [8], er alle de her fundne arter tidligere 

registreret i det pågældende kvadrat eller i et kvadrat i nærheden.  
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Hej Henrik,
 
Som vi kort talte om, har Kim og jeg finpudset tidsplanen for vindmølleprojektet i Bjørnstrup (se vedhæftede).
 
Der er blot tale om mindre justeringer i forhold til milepæle i tidsplanen. Der er ikke sket ændringer i det overordnede projektforløb. Dvs.
deadlines for politiskbehandlinger og høring mm. er stadig de samme.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Udviklingskonsulent
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN 
OG MILJØRAPPORT 

TIDSPLAN A TIDSPLAN B TIDSPLAN C 

Internt opstartsmøde/ideindsamling (hvis 
ikke der har været afholdt fordebat) 

   

Høring om screeningsafgørelse/ indhold i 
miljørapport ved andre relevante 
myndigheder 

Indhentet som del 
af fordebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

Introduktionsmøde (afholdes i starten af 
intern høring – indkald relevante teams*) 

8. april   

Forvaltningens interne bemærkninger 30. april   

Jakob & Kim opsamling på interne 
bemærkninger 

1. maj – 6. maj   

Overlevering af interne bemærkninger til 
Urland 

7. maj   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast hos Urland 

7. maj - 14. maj   

Dagsordenspunkt 14. maj – 19. maj   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 
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Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 

  

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

Klagefrist (4 uger)    
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Byrådet 
behandler 
udkast til 
planforslag 
og beslutter 
om 
planforslag 
skal 
udsendes i 
offentlig 
høring

PLANPROCESSENS 
FORLØB

Planforslage
t sættes i 
offentlig 
høring i 8 
uger

Økonomiudva
lget /Byrådet 
behandler 
hørringssvar 
og beslutter 
om 
planproces 
for tillæg til 
kommunepla
n og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes

Fordebat 
afholdes i 2-
4 uger

Økonomiud
valget 
præsentere
s for 
projektet, og 
beslutter om 
der skal 
igangsættes 
en fordebat

Forvaltninge
n/ansøger 
udarbejder 
udkast til 
planforslag

Forvaltninge
n behandler 
høringssvar 
og 
udarbejder 
det endelige 
udkast til 
planer

Byrådet 
behandler 
høringssvar, 
og beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt

Endelig 
vedtagelse 
af planer 
offentliggøre
s. Herefter 
følger 4 
ugers 
klagefrist
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Hej alle,
 
Som opfølgning på mødet i går får i her den reviderede tidsplan for projektet.
 
Som vi talte om i går er der ikke sket ændringer i de overordnede deadlines, men blot mindre justeringer/ udpensling af milepæle i
forbindelse med den interne høring af planer og rapporter.  
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Udviklingskonsulent
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Planens titel Vindmølleplanlægning ved Bjørnstrup 
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Kim Stadsvold 

 
 

  
  

KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN 
OG MILJØRAPPORT 

TIDSPLAN A TIDSPLAN B TIDSPLAN C 

Internt opstartsmøde/ideindsamling (hvis 
ikke der har været afholdt fordebat) 

   

Høring om screeningsafgørelse/ indhold i 

miljørapport ved andre relevante 
myndigheder 

Indhentet som del 

af fordebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

Introduktionsmøde (afholdes i starten af 
intern høring – indkald relevante teams*) 

8. april   

Forvaltningens interne bemærkninger 30. april   

Jakob & Kim opsamling på interne 
bemærkninger 

1. maj – 6. maj   

Overlevering af interne bemærkninger til 
Urland 

7. maj   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast hos Urland 

7. maj - 14. maj   

Dagsordenspunkt 14. maj – 19. maj   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 

  

237449
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Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 

  

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

Klagefrist (4 uger)    
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Byrådet 
behandler 
udkast til 
planforslag 
og beslutter 
om 
planforslag 
skal 
udsendes i 
offentlig 
høring 

PLANPROCESSENS 

FORLØB 

Planforslage
t sættes i 
offentlig 
høring i 8 
uger 

Økonomiudva
lget /Byrådet 
behandler 
hørringssvar 
og beslutter 
om 
planproces 
for tillæg til 
kommunepla
n og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes 

Fordebat 
afholdes i 2-
4 uger 

Økonomiud
valget 
præsentere
s for 
projektet, og 
beslutter om 
der skal 
igangsættes 
en fordebat 

Forvaltninge
n/ansøger 
udarbejder 
udkast til 
planforslag 

Forvaltninge
n behandler 
høringssvar 
og 
udarbejder 
det endelige 
udkast til 
planer 

Byrådet 
behandler 
høringssvar, 
og beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt 

Endelig 
vedtagelse 
af planer 
offentliggøre
s. Herefter 
følger 4 
ugers 
klagefrist 

239451



Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til:
Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];Jan Flindt [jfl@vesthimmerland.dk];'Emilie Sonne Uhlott (esu@urland.dk)'
[esu@urland.dk];Søren Nordahl Hansen [sorh@vesthimmerland.dk];Knud Erik Hansen
[keh@vesthimmerland.dk];Gitte Østergaard Sørensen [goso@vesthimmerland.dk];Anders Gade
[agad@vesthimmerland.dk]

Sendt dato: 09-04-2021 09:26
Modtaget Dato: 09-04-2021 09:26
Vedrørende: Revideret tidsplan for vindmøller i Bjørnstrup
Vedhæftninger: Revideret tidsplan-08-04-2021_2.pdf

image001_12274.gif

Hej alle,
 
Som opfølgning på mødet i går får i her den reviderede tidsplan for projektet.
 
Som vi talte om i går er der ikke sket ændringer i de overordnede deadlines, men blot mindre justeringer/ udpensling af milepæle i
forbindelse med den interne høring af planer og rapporter.  
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Udviklingskonsulent
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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miljørapport ved andre relevante 
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af fordebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

Introduktionsmøde (afholdes i starten af 
intern høring – indkald relevante teams*) 

8. april   

Forvaltningens interne bemærkninger 30. april   

Jakob & Kim opsamling på interne 
bemærkninger 

1. maj – 6. maj   

Overlevering af interne bemærkninger til 
Urland 

7. maj   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast hos Urland 

7. maj - 14. maj   

Dagsordenspunkt 14. maj – 19. maj   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 
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Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 

  

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

Klagefrist (4 uger)    
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behandler 
udkast til 
planforslag 
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planforslag 
skal 
udsendes i 
offentlig 
høring 

PLANPROCESSENS 

FORLØB 

Planforslage
t sættes i 
offentlig 
høring i 8 
uger 

Økonomiudva
lget /Byrådet 
behandler 
hørringssvar 
og beslutter 
om 
planproces 
for tillæg til 
kommunepla
n og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes 

Fordebat 
afholdes i 2-
4 uger 

Økonomiud
valget 
præsentere
s for 
projektet, og 
beslutter om 
der skal 
igangsættes 
en fordebat 

Forvaltninge
n/ansøger 
udarbejder 
udkast til 
planforslag 
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høringssvar 
og 
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det endelige 
udkast til 
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Byrådet 
behandler 
høringssvar, 
og beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt 

Endelig 
vedtagelse 
af planer 
offentliggøre
s. Herefter 
følger 4 
ugers 
klagefrist 
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VEJLEDNING

Dette er en vejledning til lokalplanens opbygning og proces. Afsnittet indeholder også

information om dine muligheder for at give din mening til kende i den offentlige høring

eller at klage til Planklagenævnet. Afsnittet beskriver også de retsvirkninger, som

lokalplanen har som forslag og som endeligt vedtaget. Det hele er bestemt i planloven

(Lovbekendtgørelsen nr. 1157 af 01/07/2020 med senere ændringer).

Vigtige datoer
Lokalplanforslaget og miljøvurderingen er i offentlig høring

i perioden xx.xx.20xx til xx.xx.20xx .

Høringsperioden er dermed fastsat til XX uger. 

Begrundelse. 
Du har i høringsperioden mulighed for at give din mening til kende. Det kan være

bemærkninger, indsigelser, ændringsforslag eller andre bidrag. Høringssvar

skal indsendes senest den xx.xx.20xx til kommunen via kommunens lokalplanportal her:

XX

Klagefrist for klage over en endelig vedtagelse af lokalplanen er xx.xx.20xx. Klagen

sendes til Planklagenævnet via nævnets klageportal. 

Sådan behandler vi dine oplysninger, hvis du indsender
et høringssvar
I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inklusiv

vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse,

telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i dit høringssvar, vil

blive offentligt tilgængelige. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og

du indsender høringssvar, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.

Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved

modtagelse af høringssvar. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og

adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen

informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens

bestemmelser om aktindsigt.

Kommunen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager

om dig.
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Lokalplanens opbygning og proces 
Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden og formål samt

indeholder en beskrivelse af planens bestemmelser og baggrunden for disse.

Redegørelsen indeholder også oplysninger om den øvrige planlægning for området.

Herefter følger selve lokalplanens bestemmelser, som er den bindende del af

lokalplanen, og sidst kortbilag, som har til formål at understøtte de bindende

bestemmelser.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastlægger de fremtidige fysiske forhold inden for lokalplanens område. En

lokalplan kan for eksempel indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes

til, hvordan vej- og stisystem skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og

udformes, hvor meget der må bygges, hvordan friarealerne skal disponeres og en lang

række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. 

Hvornår udarbejdes en lokalplan?

Der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større udstykninger, bygge- og

anlægsarbejder eller nedrivninger. Desuden når der skal ændres zonestatus fra og til

byzone, landzone eller sommerhusområde. Kommunen har ret til på ethvert tidspunkt at

beslutte at udarbejde en lokalplan.

Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, og til tider udarbejdes

der samtidig med lokalplanen et kommuneplantillæg for at sikre overensstemmelse. Er

det tilfældet, vil det fremgå af lokalplanens redegørelse. 

Hvordan behandles en lokalplan?

En lokalplan skal behandles efter planloven. Blandt andet skal borgerne og andre

myndigheder have mulighed for i en offentlig høringsperiode at tage stilling til

planforslaget og komme med et høringssvar med bemærkninger, indsigelser og

ændringsforslag. Planforslaget annonceres på plandata.dk og på kommunens

lokalplanportal.

Høringsperioden er beskrevet i planloven (§24) og er som udgangspunkt 8 uger, men

hvis kommunen vurderer det, kan høringsperioden reduceres til 4 uger. I tilfælde hvor

lokalplanforslaget er af mindre betydning kan høringsfristen reduceres ned til 2 uger. I

alle tilfælde skal kommunen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid for

offentligheden til at komme med indsigelser til planforslaget.

Efter høringsperiodens udløb tager kommunen endelig stilling til planforslaget.
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Høringssvarene kan medføre ændringer i forslaget. Hvis kommunen vil foretage så

omfattende ændringer i et planforslag, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter

processen forfra med en fornyet høring. Hvis der er indkommet høringssvar, skal der gå

4 uger inden lokalplanforslaget kan vedtages endeligt.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget, annonceres dette på plandata.dk, og herefter er

lokalplanen bindende for grundejere inden for området.

Miljøvurdering af lokalplanforslag

Kommunen har vurderet, at planforslaget skal miljøvurderes i henhold til

miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete

projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 25/06/2020). Der er derfor udarbejdet

en miljørapport, som er i høring sammen med lokalplanforslaget.

Miljørapporten er en samlet rapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg

og er sammenfattet i Miljørapport for forslag til kommuneplantillæg KP17-301-023 og

lokalplan nr. 1112 for Vindmøller ved Bjørnstrup. Miljørapporten er offentliggjort sammen

med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Derudover er der udarbejdet en

miljøkonsekvensvurdering for projektet Vindmøller ved Bjørnstrup.

Miljøkonsekvensvurderingen er sammenfattet i en selvstændig rapport

Miljøkonsekvensrapport for Vindmøller ved Bjørnstrup.

Klageadgang når lokalplanen er endeligt vedtaget

Når en lokalplan og en tilhørende miljørapport er endeligt vedtaget, kan du klage til

Planklagenævnet. Klagenævnets hjemmeside indeholder mere information om

klageregler: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Klagenævnet kan kun behandle

retlige spørgsmål. Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har nævnet ikke mulighed for

at behandle klager over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen

er hensigtsmæssig eller rimelig.

Retlige spørgsmål er for eksempel:

Om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om

borgerinddragelse.

Om der er uoverensstemmelser mellem lokalplan og kommuneplan.

Om planloven og kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt.

Om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt.

Om et anlæg eller en plan forudsætter miljøkonsekvensvurdering eller miljøvurdering.

Om en dispensation fra en lokalplan er lovlig.

Om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring eller

ligebehandling er fulgt.

Om kommunen har vurderet høringsfristen til at være passende.
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Hvordan kan du klage?

Du skal sende klagen til klagenævnet via Klageportalen, som du finder på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/, www.borger.dk eller

www.virk.dk.

Hvornår kan du klage?

Du kan klage inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er annonceret på plandata.dk.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den

følgende hverdag. Hvis afgørelsen ikke er annonceret, regnes fristen fra den dag, hvor

klager er blevet bekendt med afgørelsen.

Hvilken betydning har det, at du klager?

En klage har normalt ikke opsættende virkning. Afgørelsen og lokalplanen træder

dermed i kraft med det samme, også selvom der klages over den. En udnyttelse sker på

eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

Hvad koster det at klage?

Det koster et gebyr at klage, og klagenævnet opkræver gebyret via Klageportalen. Læs

mere om gebyrets størrelse på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Gebyret

betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, hvis klagen bliver afvist,

fordi klagefristen er overskredet, hvis du ikke er klageberettiget eller hvis klagenævnet

ikke har kompetence til at behandle klagen.

Kan du lægge sag an?

Du kan indbringe klagenævnets afgørelse for domstolene. En sådan retssag skal være

anlagt inden 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt eller offentliggjort.

Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter nævnets

afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Lokalplanforslagets retsvirkninger er beskrevet i planloven (§ 17). Når et lokalplanforslag

er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt

udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Efter udløbet af høringsfristen kan kommunen tillade, at en ejendom bebygges eller

udnyttes efter forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der

ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv. Tilladelse kan ikke meddeles,

hvis en overordnet myndighed har gjort indsigelse mod forslaget til lokalplanen.

De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt godkendte lokalplan er

annonceret på plandata.dk, dog ikke længere end et år efter annonceringen af
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planforslaget.

Lokalplanens varige retsvirkninger - når lokalplanen er endeligt
vedtaget

Lokalplanens varige retsvirkninger er beskrevet i planloven (§ 18) og i øvrigt også

indskrevet i lokalplanens bestemmelser. Efter den endeligt vedtagne lokalplan er

annonceret på plandata.dk må ejendomme inden for lokalplanens område kun

udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i

planen.

Kommunen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens

bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere

væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan.

Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1, i planloven ekspropriere fast

ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når

ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller

byplanvedtægt og for varetagelse af almene samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske

ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en

ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt

aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet. Herudover skal ekspropriationen

være rimelig i den konkrete situation.
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REDEGØRELSE

I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens

hovedindhold. I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for

udformning af lokalplanen og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens

forhold til kommuneplanen og til anden lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller

miljølovgivningen. Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de

forhold, der er gældende ved lokalplanens udarbejdelse.
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BAGGRUND OG INDHOLD
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Lokalplanens baggrund og område

Lokalplanens baggrund og område

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere seks vindmøller

med en totalhøjde på 150 meter på en lige række med ensartet indbyrdes afstand ved

Bjørnstrup syd for Gundersted.

Økonomiudvalget besluttede den 26. oktober 2020 at igangsætte en fordebat med

henblik på at indsamle viden, idéer og meninger om projektet og området. I løbet af af

høringen har Vesthimmerlands Kommune modtaget 78 høringssvar. Disse høringssvar

blev behandlet i forbindelse med Byrådsmøde den 18. februar 2021, hvor udvalget

besluttede at igangsætte planarbejdet for projektet.

Formålet med denne lokalplan er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for opstilling

af vindenergianlæg indenfor lokalplanområdet med henblik på at fremme en CO2-neutral

energiproduktion.

Realisering af det ansøgte projekt vil bidrage til at opfylde regeringens energipolitiske

målsætning om, at hele landets energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i

2050.

Eksisterende forhold og omgivelser

Det foreslåede lokalplanområde ligger i den nordøstlige del af Vesthimmerland

Kommune, syd for Gundersted i den østlige del af Vesthimmerlands Kommune. Området

ligger i et fladt område i landzone og arealerne benyttes i dag til landbrug. Selve

lokalplanområdet ligger mellem Grundestedvej mod vest, Skråvejen mod nord og Nr.

Blærevej mod syd og udgør et areal på ca. 39 ha.

Det omkringliggende landskab er, ligesom lokalplanområdet, primært karakteriseret ved

åbne marker og er udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde. Landskabet er i

øvrigt kendetegnet ved enkelte landbrugsbygninger, spredt beplantning og læhegn, samt

flere eksisterende vindmøller i nærområdet, der i forbindelse med projektet tages ned i

et antal svarende til antal opførte møller.

Lokalplansområdets terræn er jævnt med et fald mod nord og er klassificeret som

lavbundsareal uden risiko for okkerudledning. Lokalplanområdet overlapper med delvist

med 3 mindre, beskyttede moseområder, overlapper helt med et mindre beskyttet

område med sø, samt skærer ind over en kort del af et beskyttet vandløb.

Afstand til nabobeboelser

Bekendtgørelse nr. 923 af 6. september 2019 om planlægning for og tilladelse til
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opstilling af vindmøller fastsætter blandt andet, at der ikke må planlægges for opstilling

af vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde.

Lokalplanen giver mulighed for opstilling af op til 150 meter høje vindmøller, hvilket

svarer til et afstandskrav på op til 600 meter. Dette vil være overholdt i forhold til alle

nabobeboelser, såfremt vindmøllerne idriftsættes, da alle beboelser, hvor afstandskravet

ikke er overholdt, vil blive nedlagt.
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Lokalplanens indhold

Formål, områdets anvendelse og zonestatus 

Formålet med lokalplanen er at sikre, at arealer til opstilling af seks vindmøller på en

måde, der udnytter det egnede område til vindmøller bedst muligt, samt at sikre, at

vindmøllerne fremtræder ensartet og harmonisk i landskabet. I forlængelse heraf er det

lokalplanens formål at sikre arealer til vejanlæg, arbejdsarealer, nettilslutning og

transformerstation.

Det skal endvidere sikres, at vindmøllerne er til minimal gene for naboer, blandt andet

ved overholdelse af gældende støjregler og vejledende antal skyggetimer på max 10

timer årligt, samt at landbrugets interesser tilgodeses ved at vindmøller og adgangsveje

bliver placeret, hvor de generer landbrugsdriften mindst muligt.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanen erstatter

de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone, jf. Planlovens §35, Stk. 1,

som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse på betingelse af, at arealet

reetableres, når det ikke længere er i brug som vindmølleområde.

Ved reetablering skal vindmøllerne, herunder fundamenter indtil en meter under terræn,

tekniske anlæg og installationer fjernes af mølleejer inden ét år efter, at driften er ophørt.

Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden et år, kan kommunen lade arbejdet

udføre for grundejerens regning.

Udstykning
Vindmøllerne kan udstykkes i selvstændige parceller, og det fastsættes, at hver parcel

skal have et grundareal svarende til minimum vindmøllens fundament. Dvs. at

møllevingerne godt kan overskride parcellernes skel.

Trafik

Lokalplanområdet vejforsynes fra Nr. Blærevej og Skråvejen. Begge er kommuneveje.

Der vil derudover anlægges interne adgangsveje, enten som nye veje eller som

forstærkning af eksisterende markveje. Kørebanebredden vil være op til 6 meter.

Lokalplanen muliggør opstilling af seks nye vindmøller og af hensyn til efterfølgende drift

af møllerne, og under størst hensyntagen til landbrugsdriften på markerne, vil vejene

blive anlagt permanent. Der anlægges desuden arbejdsarealer med grus i forbindelse

med transformerstationen.

Ledningsanlæg og belysning
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Ved anlæggets opførelse tilsluttes vindmøllerne el-forsyningsnettet. I den sydøstlige del

af planområdet placeres en transformerstation, som etableres på en af de ejendomme,

der nedlægges ved opstilling af nye vindmøller i området. Selve stationen vil bestå af en

række udendørs mindre kabel- og el-anlæg, samt en lukket teknikbygning, omgivet af

køre-, service- og parkeringsarealer. Transformerstationen forbindes til det øvige

elnetværk til nærmeste transformerstation uden for lokalplanområdet, via nedgravede

kabler.

Herudover skal hver mølle markeres med lavintensitet fast, ikke blinkende, lys.

Bebyggelsens omfang og placering

Lokalplanområdet fastlægger et område, hvori der kan opsættes vindmøller, samt et

byggefelt til en transformerstation. Stationens maksimale højde må ikke overstige 7

meter. Undtagelsesvist kan etableres en lynafleder med maksimal højde på 12 meter.

Transformerstationen skal indhegnes og omkranses af afskærmende beplantning.

Bebyggelsens udseende

For at indpasse anlæggets visuelle fremtræden i landskabet skal teknikbygninger og

transformere opføres i afdæmpede neutrale farver og omkranses af afskærmende

beplantning.

Udformning, anvendelse m.v. af ubebyggede arealer

Lokalplanens område ligger i landzone og planlægger for store dele af landbrugsjorde.

Under størst hensyntagen til landbruget skal de ubebyggede landbrugsarealer, bortset

fra arbejdsarealer ved de enkelte møller, fortsat anvendes til landbrugsmæssige formål.  

Meddelte landzonetilladelser (bonusvirkning) og landbrugspligt

I henhold til planloven (§ 15, stk. 4) tillægges lokalplanen ”bonusvirkning”. Det betyder,

at lokalplanen erstatter landzonetilladelser efter planloven (§ 35, stk. 1), som er

nødvendige for udstykning, bebyggelse eller ændringer i anvendelsen af bygninger og

arealer.

Der skal derfor ikke efter lokalplanens vedtagelse meddeles landzonetilladelse til

bebyggelse og anlæg, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse.

Bonusvirkningen meddeles på betingelse af, at arealet retableres, når det ikke længere

er i brug til vindmølleanlæg. Lokalplanen indeholder således bonusvirkning. Ved ophør

af brug af vindmølleanlægget og øvrige tekniske anlæg skal disse fjernes af grundejer

inden ét år efter, at driften er ophørt.

Lokalplanens bonusvirkningen muliggør ophævelse af landbrugspligten efter Lov om
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landbrugsejendomme §6, Stk. 5, uden tilladelse fra Landbrugsstyrelsen.
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ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING
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Kommuneplan17

Kommuneplan 2017
Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling af hele kommunen

de næste 12 år – både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen revideres hvert

fjerde år og indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner.

Kommuneplanen udlægger et område ved Bjørnstrup til vindmøller. Nærværende

lokalplanforslag er ikke i overensstemmelse med det gældende rammeområde nr. 301.

Derfor er der udarbejdet kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller for Bjørnstrup til

Kommuneplan 2017 for Vesthimmerlands Kommune.

Kommuneplantillægget justerer afgrænsningen af eksisterende arealudlæg og

fastlægger dermed den endelige afgrænsning af rammeområdet, samt

rammebestemmelser for lokalplanlægning inden for området.

Følgende rammebestemmelser for rammeområdet fastsættes således i

kommuneplantillæg KP17-301-023:

Plannummer: 301

Plannavn: Vindmølleområde Bjørnstrup

Plantype: Kommuneplanramme

Anvendelse generelt: Tekniske anlæg

Anvendelse: Vindmølleområde

Nuværende zonestatus: Landzone

Fremtidig zonestatus: Landzone

Møllehøjde: Totalhøjde på min. 140 meter og max. 150 meter

Antal møller: max. 6 møller

Forslag til kommuneplantillægget bliver offentliggjort samtidig med lokalplanen.

Kommuneplanens retningslinjer
Kommuneplan 2017 er opdelt i 5 temaer, hvoraf dette lokalplanområde kun overlapper
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med tre temaers retningslinjer. Følgende retningslinjer i Kommuneplan 2017 er relevante

for lokalplanområdet:

Retningslinjer for forsyning, trafikanlæg og andre tekniske anlæg

Afsnittet indeholder et særskilt undertema om vindmøller med udpegede områder og

retningslinjer for store vindmølleanlæg, samt bestemmelser for mindre vindmøller,

såsom husstandsvindmøller. Retningslinjer fastslår bl.a. møllernes indbyrdes placering

og afstand, møllernes højde og udseende, samt skyggepåvirkning.

I Kommuneplan 2017 er der udlagt et vindmølleområde ved Bjørnstrup, hvoraf

kommuneplanens retningslinje 2.2.4 fastslår, at vindmølleområdet, samt et område i en

afstand af 4 gange vindmøllernes totalhøjde ikke må anvendes til formål, der kan

forhindre opstilling og drift af nye store vindmøller, såsom beboelse. De samme

retningslinjer vil være gældende for det nye rammeområde, som udlægges ved

vedtagelse af kommuneplantillæg nr. KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup.

Lokalplanens anlæg og bestemmelserne i lokalplanen vurderes ikke
at være i strid med retningslinjerne.

Retningslinjer for benyttelse i det åbne land

Særligt værdifulde landbrugsområder

Lokalplanområdet ligger i et område udpeget til særligt værdifulde landbrugsområde.

Arealbenyttelsen til vindmølleanlæg begrænser kun i beskedent omfang det nuværende

areal til rådighed for landbrugsdrift, svarende til arealet, der benyttes til teknikbygninger,

grusveje og møllerne, samt deres arbejdsområder. Arealerne vil desuden overgå til

landbrugsmæssig udnyttelse igen, når anlægget er udtjent. Lokalplanens anlæg og

bestemmelserne i lokalplanen vurderes ikke at være i strid med retningslinjen.

Skovrejsning

Lokalplanområdet ligger i et område, der delvist ønskes friholdt fra skovrejsning.

Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket, gælder for områder, der rummer

natur-, landskabs-, og geologiske eller kulturhistoriske værdier, der ikke er forenelige

med skovrejsning. Med lokalplanen etableres lokalt mindre beplantning med buske og

træer om det tekniske anlæg, der ikke vil fremstå som skov, men have afskærmende

effekt.

Lokalplanens anlæg og bestemmelserne i lokalplanen vurderes ikke at være i strid med

retningslinjen.
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Retningslinjer for beskyttelse i det åbne land

Afsnittet beskriver retningslinjer for anlæg ifm. bl.a. landskab, natur, geologi, kulturarv,

kystnærhedszonen, lavbundsarealer, oversvømmelse.

Natur

Iht. Kommuneplanens retningslinje 5.2.8 skal økologiske forbindelser og potentielle

økologiske forbindelser så vidt muligt friholdes for barrierer, der bidrager til spredning af

dyr og planter. Hvis et nyt anlæg med barrierevirkning ikke kan undgås, skal virkningen

reduceres mest muligt.

Da lokalplanens område kun i begrænset omfang gennemskærer den økologiske

forbindelse, og vindmøller samt vejanlæg ikke kolliderer med udpegningen, vurderes det

ikke at lokalplanen og bestemmelserne i lokalplanen er i strid med retningslinjen.

Kulturarv

I Vesthimmerlands Kommuneplan er et større område omkring Gundersted kirke

omfattet af en fjernbeskyttelseszone for kirker (område med kulturhistorisk

bevaringsværdi). Fjernbeskyttelseszonen for Gundersted Kirke skærer gennem

lokalplanområdet.

Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne omkring

kirken, ikke opføres bygninger, tekniske anlæg mv., med mindre det er sikret, at

hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og (lands)bymiljøet ikke

herved tilsidesættes. I omtalte miljøkonsekvensvurdering er der gennemført en vurdering

af vindmølleprojektets visuelle påvirkning af nærliggende arealer af kulturhistorisk

interesse, herunder fjernbeskyttelseszonen for Gundersted Kirke. Synligheden af de to

nordligste vindmøller inden for planområdet, der ligger inden for fjernbeskyttelseszonen,

vurderes i sig selv ikke at have afgørende betydning for hensynet til

fjernbeskyttelseszonen, da de øvrige vindmøller under alle omstændigheder vil være

markant synlige bag kirkebygningen. Der henvises til Miljøkonsekvensrapport for

Vindmøller ved Bjørnstrup for uddybende redegørelse og vurdering.

Lokalplanen og bestemmelserne i lokalplanen vurderes ikke at være i modstrid med

fjernbeskyttelseszonen omkring Gundersted Kirke.
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VE-Loven

Vindmøllerne er omfattet af bestemmelserne i Lov om fremme af vedvarende energi

(LBK nr. 125 af 07/02/2020) med tilhørende ændringer og bekendtgørelser. Loven har til

formål at fremme produktion af vedvarende energi og medvirke til at opfylde de nationale

målsætninger om at forøge af andelen af energi fra vedvarende energikilder.

VE-loven fastsætter rammer for flere ordninger, der har til hensigt at fremme

lokalbefolkningens accept af udbygning med vedvarende energi, herunder

værditabsordningen, salgsoptionsordningen og VE-bonusordningen. Værditabs- og

salgsoptionsordningerne forpligter bygherre til at tilbyde køb ved salgsoption til ejere af

omgivende beboelsesejendomme (beliggende i en afstand af op til seks gange

vindmøllehøjden fra en vindmølle), hvis taksationsmyndigheden skønner, at

opsætningen af vindanlægget har medført et værditab på over 1 % af

beboelsesejendommens værdi. Ordningerne administreres af Energistyrelsen.
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Region Nordjyllands Råstofplan

Lokalplanområdet er ikke udlagt som graveområde eller interesseområde i Råstofplan

2016.
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Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.
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Spildevandsplanen, vand- og
varmeforsyning

Lokalplanområdet er ikke omfattet af spildevandsplanen, den almene vandforsyning eller

den kollektive varmeforsyning.
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Servitutter, forsyningsledninger og
landbrugspligt

Ejere og bygherrer skal selv sikre sig et overblik over tinglyste servitutter, der har

betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør,

kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden

jordarbejder påbegyndes.

For vejarealer gælder, at enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder på en vej,

uanset om det er en offentlig vej eller en privat fællesvej, har pligt til at forespørge i

ledningsejer registret (LER) forud for gravearbejdet.
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MILJØ OG NATUR
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Miljøvurderingsloven

Der er foretaget en miljøvurdering af lokalplanforslaget jf. §3, stk. 2 og § 7 i Lov om

miljøvurdering af planer og programmer, der bestemmer at planer om fysisk planlægning

vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Lovens formål er at fremme en

bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en vurdering af miljøkonsekvenser og

belysning af alternativer.  

Miljøvurderingen findes i Miljørapport for for forslag til kommuneplantillæg KP17-301-023

og lokalplan nr. 1112 for Vindmøller ved Bjørnstrup. Miljøvurderingen er offentliggjort

sammen med forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan. Foruden disse planer er

udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering for det foreslåede vindmølleprojekt ved

Bjørnstrup. Miljøkonsekvensvurderingen er sammenfattet i en selvstændig rapport

Miljøkonsekvensrapport for Vindmøller ved Bjørnstrup.

I miljøkonsekvensrapporten er redegjort for et hovedforslag med seks vindmøller med

totalhøjde op til 150 meter og en indbyrdes afstand på ca. 350 meter, samt nedtagning

af seks eksisterende vindmøller i nærområdet. Rapporten redegør desuden for de

ændrede miljøpåvirkninger ved to alternative projektforslag med hhv. fem og fire nye

vindmøller, samt nedtagning af et tilsvarende antal eksisterende vindmøller.

Miljørapport og miljøkonsekvensrapport kan findes på Vesthimmerlands Kommunes

hjemmeside: www.vesthimmerland.dk
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Habitatbekendtgørelsen og
artsfredningsbekendtgørelsen

Ifølge habitatbekendtgørelsen (Lovbekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018) kan et

planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde:

1) at planen skader Natura 2000-områder (fuglebeskyttelsesområder

og habitatområder),

2) at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er

optaget i Habitatdirektivets bilag IVa kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de

plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IVb i alle livsstadier, kan blive

ødelagt (bilag IV-arter).

Natura 2000-områder

Lokalplansområdet ligger ca. 1,5 km øst for Natura 2000-område nr. 200 som inkluderer

habitatområde H17, Navnsø med hede. Ligeledes ligger lokalplanområdet ca. 4 km vest

for Natura 2000-område nr. 15, der inkluderer Habitatområde H15 og

Fuglebeskyttelsesområde F1, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, og ca. 6

km syd for Natura 2000-område nr. 19, der inkluderer Habitatområde H24 og H220,

samt Fuglebeskyttelsesområde F22, Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors

Sø og Vandet Sø.

Med udgangspunkt i afstandene til Natura 2000-områderne og den fastlagte anvendelse

i lokalplanområdet vurderes det, at vindmølleprojektet ikke medfører væsentlige

påvirkninger af beskyttede arter eller naturtyper i de nærmeste udpegningsområder.  

Bilag IV-arter

Af arter på habitatdirektivets bilag IV forekommer følgende arter i eller omkring

mølleområdet: Odder, Flagermus, Spidssnudet frø, Løgfrø, Strandtudse, Stor

Vandsalamander, Markfirben og Birkemus.

Med undtagelse af Flagermus og Odder er der ikke registreret forekomst af ovenstående

arter i lokalplansområdet, og det vurderes ikke, at tilstedeværelsen af vindmøller vil

påvirke arterne væsenligt.

Forekomst af Oddere i området er registreret. Odderen er typisk nataktiv og arbejdet i

forbindelse med anlæg, drift og skrotning af møllerne vil typisk foregå i dagtimerne.

Arbejdet forventes derfor ikke at udgøre en væsentlig påvirkning af områdets

odderbestande.
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Der er i lokalplanområdet fundet flere arter af flagermus. Med henblik på at minimere

risikoen for kollision mellem vindmøller og flagermus vil Vesthimmerlands Kommune i

VVM-tilladelsen stille krav om passende afværgeforanstaltninger, herunder

flagermusstop på udvalgte vindmøller.

Det vurderes på den baggrund, at planforslaget ikke vil have en væsentlig påvirkning af

områdets forekomst af flagermus, deres yngle-, raste- eller fourageringsområder samt

områdets økologiske funktionalitet for de flagermusarter, der er fundet i området.
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Beskyttede naturtyper, diger, vandløb og
fredninger

Beskyttede naturtyper og vandløb

Indenfor lokalplanområdet løber Ajstrup Bæk, der er naturbeskyttet vandløb. Herudover

findes flere naturbeskyttede vandhuller, moser og enge indenfor lokalplanområdet.

Selve placeringen af vindmøllerne i lokalplanområdet og de tilhørende arbejdsarealer og

adgangsveje ligger uden for de beskyttede naturarealer. Det vurderes, at lokalplanen og

lokalplanens bestemmelser ikke påvirker områdets beskyttede naturtyper negativt.

Fredninger

Indenfor lokalplanområdet findes fire fredede områder; Navnsø og den omkringliggende

hede 1,8 km mod vest, Savhøje og den nærliggende oldtidsboplads 2 km nordøst for

lokalplanområdet, Kelddal Mølle 3,5 km sydøst for området og endelig de

Himmerlandske Heder ca. 3,5 km nordvest for planområdet.

Planforslaget vil ikke have direkte betydning for beskyttelseshensynene omkring disse

fredninger.

Der findes ikke fredede fortidsminder indenfor lokalplanområdet.

Beskyttede diger

Der er i lokalplanområdet ikke registreret beskyttede diger.
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Bygge- og beskyttelseslinjer og arkæologi

Bygge- og beskyttelseslinjer

Der findes indenfor lokalplanområdet ingen strandbeskyttelse, søbeskyttelse,

åbeskyttelse eller fortidsmindebeskyttelse.

Arkæologi

Hvis der påtræffes fortidsminder inden for lokalplanområdet som for eksempel bådrester,

lerpotter eller lignede, er der pligt til at stoppe de dele af anlægsarbejdet, der berører

fortidsmindet og kontakte Vesthimmerlands Museum, jf. Museumsloven.

Vesthimmerlands Museum har oplyst, at der ved tidligere udgravninger i området er

fundet både fund fra stenalderen og bronzealderen. I området har der ikke tidligere

været foretaget arkæologiske forundersøgelser, og Vesthimmerlands Kommune ønsker

derfor at foretage en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejde inden for

lokalplanområdet, med henblik på at undersøge om der kan være risiko for at ødelægge

væsentlige fortidsminder ved etablering af nye anlæg i området.
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Jordforurening og grundvandsbeskyttelse

Jordforurening

Der er ikke indenfor området arealer, som er kortlagt som forurenede (V1 eller V2) af

Region Nordjylland. Det betyder, at der ikke er faktisk viden eller oplysninger om, at der

er en jordforurening eller at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen,

som gør, at den kan være forurenet. 

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i øvrigt konstateres

ukendt forurening skal arbejdet standses og kommunen orienteres.

Grundvandsbeskyttelse og drikkevand

Lokalplanområdet ligger ikke indenfor område med særlige drikkevandsinteresser eller

er indvindingsopland til alment vandværk. Der er derfor ikke indført bestemmelser i

lokalplanen om særlig beskyttelse af grundvandet.

Der ligger ca. 1 km øst for lokalplansområdet et nitratfølsomt indvindingsområde, samt

et større område med særlige drikkevandsinteresser, ligesom der ca. 1 km sydøst for

lokalplansområdet ligger yderligere et nitratfølsomt indvindingsområde.

Vindmøller er som udgangspunkt ikke problematiske set i forhold til påvirkning af

grundvand, og betegnes som et mindre grundvandstruende anlæg. Det vurderes, at

opførelsen og driften af vindmøllerne ikke vil have en negativ påvirkning på

grundvandsinteresser i området.

Grundvandssænkning og andre anlægsaktiviteter

Den generelle viden om de geotekniske forhold i området indikerer, at der sandsynligvis

skal

gennemføres foranstaltninger under anlægsfasen, i form af midlertidig sænkning af det

sekundære

vandspejl i forbindelse med udgravning til vindmøllefundamenter. De forventede

vandmængder anslås at være i størrelsesordenen 20-40.000 m3 pr. fundament,

svarende til en samlet vandmængde for seks nye vindmøller på op mod 120-240.000

m3.

 

Den midlertidige grundvandssænkning under anlægsfasen kan kræve tilladelse fra

Vesthimmerlands Kommune jf. Vandforsyningsloven, såfremt de forventede
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vandmængder overstiger 100.000 m3. Der vil ligeledes være krav om en

nedsivningstilladelse, jf. Miljøbeskyttelsesloven. Betingelser for grundvandssænkning og

udledning af det oppumpede overfladevand kan stilles i tilladelserne af Vesthimmerlands

Kommune.
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Klimatilpasning og afværgeforanstaltninger

Lokalplanområdet overlapper ikke med de udpegede risikoområder for oversvømmelse i

Vesthimmerlands Kommune.

Lokalplan 1112 (Kladde)

Side 30

277489



Påvirkning ved naboejendomme

Skyggepåvirkninger af omgivelserne
Lokalplanens hensigt er at sikre, at vindmøllerne er til minimal gene for naboer, blandt

andet ved at skyggekast påvirker omgivelserne mindst muligt. Vindmøllerne har en

skyggepåvirkning på de omkringliggende ejendomme. Beregninger for projektforslaget

viser, at de anbefalede retningslinjer for maksimalt 10 timers årligt, reelt skyggekast ikke

overholdes ved i alt 15 ejendomme.

I forlængelse heraf vil Vesthimmerlands Kommune i VVM-tilladelsen stille krav om, at

der installeres skyggekaststop på den eller de vindmøller, der forårsager skyggekast,

således at skyggekastniveauerne omkring boligerne på de berørte ejendomme ikke

overstiger maksimalt 10 timers reelt skyggekast om året.

Vilkårene for skyggekaststop vil basere sig på en konkret undersøgelse for hver

naboejendom, for hvilken de anbefalede retningslinjer for maksimalt 10 timers årligt,

reelt skyggekast ikke overholdes.

Refleksgener fra vindmøllerne vurderes ikke at være et problem.

Støjpåvirkninger af omgivelserne

Støj fra vindmølleanlæg under drift er reguleret af lovgivningen med udgangspunkt i

grænseværdier, fastsat af Miljøstyrelsen. I det mest støjbelastede punkt ved udendørs

opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land:

44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

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

I det mest støjbelastede punkt i områder til støjfølsom arealanvendelse:

39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må i det åbne land eller områder til

støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 6

m/s.

Grænseværdierne for lavfrekvent støj ved sommerhusområder er skærpet yderligere ift.

grænseværdierne for støjfølsomme områder.

Der er foretaget beregninger af støjpåvirkningen fra seks nye vindmøller inden for
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planområdet med en totalhøjde på 150 meter. Beregningerne viser at de maksimalt

tilladte støjniveauer for støj og lavfrekvent støj er overholdt ved alle nabobeboelser,

støjfølsomme områder og sommerhusområder.

Det vurderes med udgangspunkt i støjberegninger, at de støjmæssige gener, fra et

maksimalt antal nye vindmøller inden for planområdet, er acceptable. Vesthimmerlands

Kommune kan stille krav om, at der efter vindmøllernes opstilling og indsættelse i drift

gennemfører kontrollerende støjmålinger. Støjmålingerne skal følge

Støjbekendtgørelsens retningslinjer for denne type målinger.

Etablering af vindmøller inden for planområdet vil være forbundet med støj fra lastvogns-

og maskinkørsel under anlægsarbejdet. Arbejdet vil foregå i en begrænset periode og i

stor udstrækning i dagtimerne. Det vurderes, at den yderligere vejstøj, genereret af et

vindmølleanlæg inden for lokalplanområdet vil have begrænset genepåvirkning ved

omkringliggende nabobeboelser.
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BESTEMMELSER

Efter planloven (Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 med senere ændringer)

fastsættes følgende bestemmelser for lokalplanområdet
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§ 1 Formål
1.1 Formål

Lokalplanens formål er, at:

at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af seks nye vindmøller med tilhørende

arbejdsarealer, teknikbygninger, transformerstation og vejanlæg,

at der ved placering og udformning af de nye vindmøller tages de fornødne hensyn til omgivelserne

herunder de omkringliggende beboelsesejendomme, landskaber, kulturhistoriske interesser,

fortidsminder, naturområder og rekreative områder samt landbrugsmæssige interesser,

at området udnyttes energimæssigt bedst muligt,

at fastlægge bestemmelser for møllernes type, proportioner, farve, glanstal og omdrejningsretning

og således sikre at de bliver ensartede,

at der til brug for opstilling og efterfølgende drift af vindmøllerne kan etableres de fornødne

adgangsveje, arbejdsarealer og ledningsanlæg, herunder nødvendig kabelføring mellem

vindmøllerne, og

at der fastsættes bestemmelser, der erstatter de ellers nødvendige landzonetilladelser, herunder

vilkår om nedtagning af den enkelte vindmølle med dertil hørende tekniske anlæg ved ophør af

el-produktion i området og retablering af området, når alle driften er ophørt og møllerne er fjernet.
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§ 2 Område og zonestatus og bonusvirkning
2.1 Afgrænsning

Lokalplanområdet afgænses som vist på kortbilag 1 og omfatter hele eller dele af følgende

matrikelnumre:

Ejerlav: 650751, Bjørnstrup By, Gundersted

10, 1b, 1m, 1aa, 7000a,

Ejerlav: 650752, Ll. Ajstup By, Gundersted

2a, 2r, 33, 3n, 7000c,

Ejerlav: 650753, Vormstrupgaård, Gundersted

1a, 1b, 1g

Ejerlav: 650251, Blære By

5m

Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,

umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning, som vist på kortbilag 1.

2.2 Zonestatus

Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone ved den endelige vedtagelse af denne

lokalplan.

2.3 Anmeldte landzonetilladelser (bonusvirkning)

Lokalplanen erstatter, jf. planlovens § 15, stk. 4, de tilladelser til bebyggelse, anlæg og udstykning i

landzone jf. § 35, stk. 1 (landzonetilladelse), der er nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse.

Lokalplanen har således bonusvirkning.

Der skal derfor ikke meddeles landzonetilladelse til følgende:

anvendelse af lokalplanområdet til teknisk energiforsyningsanlæg i form af vindenergianlæg, jf. §3.1,
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3.2

opstilling af seks nye vindmøller, jf. §3.2 og §7.1

udstykning af vindmøllerne, jf. §4.1

etablering af interne adgangsveje og arbejdsarealer, , jf. §5.2, 5.3, 5.4 og 7.8

etablering af vejadgange fra Skråvejen og Nr. Blærevej, jf. § 5.1

opførelse af transformerstation og nettilslutningsanlæg, jf. §3.2 og 7.6 og 7.7

opførelse af teknikbygninger og øvrige tekniske installationer, jf. § 3.2, 6.1, 7.6 og 8.7

Vilkår for bonusvirkning:

Såfremt brugen af vindmøllerne ophører, skal henholdsvis vindmøllerne, inkl. fundamenter,

transformerstation, tekniske anlæg, og installationer (alle til minimum 1 meter under terræn) fjernes af

grundejer/mølleejer i henhold til indgåede lejebrugsaftaler inden ét år efter driften er ophørt. Arealerne

skal af grundejer/møllejer retableres til landbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det

offentlige. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år efter brugen af henholdsvis vindmøllerne

ophørt, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Vilkår skal tinglyses på berørte

ejendomme jf. § 10.2.
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§ 3 Anvendelse
3.1

Lokalplanområdet må anvendes til vindmølle- og landbrugsdrift.

3.2

Indenfor lokalplanområdet kan der opstilles op til seks vindmøller med dertilhørende vejanlæg, arbejds-

og vendearealer, teknikbygninger, tekniske installationer, samt øvrige nettilslutningsanlæg, herunder

kabler mellem vindmøller og tekniske installationer, der er nødvendige for driften af vindmøllerne.

3.3

Arealer, der ikke anvendes til det nævnte i §3.2, må kun anvendes til landbrugsmæssige formål eller

henligge som natur.
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§ 4 Udstykning
4.1

Vindmøllerne kan udstykkes i selvstændige parceller. Hver vindmølleejendom skal have et grundareal

svarende til minimum møllens fundament og maksimum af samme størrelse som møllens rotorareal.

4.2                      

Det er en betingelse for tilladelsen til udstykning, at der på ejendommen tinglyses en deklaration med

Vesthimmerlands Kommune som påtaleberettiget om, at vindmølleejendommen skal geninddrages til

landbrugsmæssig drift senest et år efter vindmølledriftens ophør og være sammenlagt med en

landbrugsejendom efter landbrugslovens bestemmelser. Ligeledes betinges det, at det tinglyses, at

møllevingerne må overstryge naboejendommen. Udgiften ved tinglysningen afholdes af ansøger.
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§ 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold
5.1 Vejadgang

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Gunderstedvej via Nr. Blærevej og Skråvejen, som vist på

kortbilag 2. Vejadgang til nyt vejanlæg jf. §5.2 skal ske via Nr. Blærevej og Skråvejen.

5.2 Placering af adgangsveje

Der udlægges areal til adgangsveje som skitseret på kortbilag 2. Der må kun etableres veje, som er

nødvendige for anlæg og/eller drift af vindmøllerne eller for jordbrugsdriften.

5.3 Udformning af adgangsveje

Adgangsveje anlægges med en kørebanebredde på op til 6 meter. Kørebanebredden kan udvides

punktvis i forbindelse med kurver og vigepladser for at sikre tilstrækkeligt manøvreareal til kørsel med

tunge køretøjer. Vejene udføres med en kørefast belægning, dog ikke asfalt.

5.4 Arbejdsarealer

I tilknytning til den enkelte vindmølle må der anlægges et arbejdsareal i hele vindmøllens levetid på

maksimalt 3.000 m2, som vist på kortbilag 2. Arbejdsarealerne skal udføres med en kørefast

belægning af grus eller andet godkendt vejmateriale. I anlægsperioden må der anlægges de

nødvendige midlertidige arbejdsarealer. De midlertidige arealer skal reetableres til eksisterende

anvendelse, når anlægsarbejdet er færdiggjort.

§5.1 Stier
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§ 6 Ledningsanlæg og belysning
6.1 Kabler

Elkabler og kommunikationskabler mellem de enkelte vindmøller, teknikbygninger,

transformerstationen og el-nettet må alene udføres som jordkabler.

6.2 Lysafmærkning

Vindmøllerne kan afmærkes af hensyn til lufttrafikken efter krav fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i

henhold til de til enhver tid gældende regler. Anden permanent belysning af møllerne med tilhørende

anlæg er ikke tilladt.
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§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Placering af vindmøller

Inden for lokalplanområdet må der maksimalt placeres seks vindmøller og skal placeres i en række,

som vist på kortbilag 2. Vindmøllerne må ikke have vingeoverslag uden for lokalplanområdet.

7.2 Vindmøllernes højde

Vindmøllernes totale højde over eventuelt reguleret terræn til vingespids i højeste position må

maksimalt være 150 meter og minimum 140 meter. Højden måles fra terræn til vingespids, når spidsen

er højst over terræn.

7.3 Rotordiameter og navhøjde

Vindmøllerne i området skal være ensartede med samme rotordiameter og navhøjde.

Rotordiameteren på vindmøllerne må maksimalt være 136 meter og minimum 126 meter. Navhøjden

må maksimalt være 82 meter.

7.4 Fundamenter

Vindmøllernes fundamenter må højest være synlig 0,5 meter over terræn.

7.5 Bebyggelseshøjde

Uanset bestemmelser i medfør af byggeloven om bebyggelseshøjde i forhold til afstand til vej,

naboskel, sti og anden bebyggelse må vindmøllerne opføres i den højde, der er anført i §7.2.

7.6 Placering af transformerstation

Der må opføres én transformerstation i det på kortbilag 2 viste byggefelt. Transformerstationens

samlede areal må maksimalt være 4.500 m2. Arealet på den tilhørende bygning må maksimalt være

100 m2. Transformerstationens højeste dele må maksimalt være 7 meter høje. Ved

transformerstationen kan der placeres det nødvendige antal bygninger indenfor byggefeltet.

7.7 Lynafledningsmast

Der må i forbindelse med transformerstationen opføres lynafledningsmaster på maksimalt 15 meters

højde.
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7.8 Midlertidige arbejdsarealer

Der kan i anlægsfasen anlægges midlertidige arbejdsarealer, herunder arealer til vindmølledele mv.

Arealerne skal bringes tilbage til deres oprindelige stand efter endt anlægsarbejde.
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§ 8 Bebyggelsens udseende
8.1 Vindmøllernes ydre fremtræden

Der må kun opføres vindmøller med en ensartet ydre fremtræden, således at vindmølleparken

fremtræder som en helhed. Rotorerne skal have tre vinger, og omdrejningen skal være med uret set

med ryggen mod vinden.

8.2 Vindmølletårne                  

Vindmøllernes tårne skal opføres som lukkede, koniske rørtårne.

8.3                      

Vindmøllernes tårne, nacelle (generatorhus) og vinger skal fremtræde i samme lyse grå farve. Af

hensyn til flysikkerheden skal farven være lysegrå og ikke mørkere end RAL 7035.

8.4

Vingerne skal være antirefleksbehandlede svarende til et maksimalt glanstal på 30 for at undgå

reflekser.

8.5                      

Der må ikke opsættes reklameskilte inden for lokalplanområdet. Firmanavn og logoer i begrænset

størrelse er tilladt på den enkelte vindmølles nacelle (generatorhus).

8.6                      

Vindmøllerne skal af hensyn til lufttrafikken markeres med lavintensivt fast rødt lys på minimum 10

candela monteret øverst på møllehatten. Lyset skal være synligt 360 grader i vandret plan og skal

afskærmes under vandret. Lyset må have en maksimal styrke på 30 candela. Anden belysning af eller

på vindmøllerne er ikke tilladt.

8.7

Øvrige bygninger herunder transformerstationen jf. §7.6 skal udføres i afdæmpede jordfarver som for

eksempel mørk grøn, brun, grå eller sort farve, der i videst muligt falder ind i omgivelserne.
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§ 9 Udformning, anvendelse m.v. af
ubebyggede arealer
9.1

Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til adgangsveje og arbejdsarealer, skal så vidt muligt fortsat

anvendes til landbrugsmæsige formål.

9.2

Der må ikke etableres faste hegn omkring møllerne eller andre steder i lokalplanområdet. Undtaget

herfra er kun hegn omkring transformerstationen, der af sikkerhedshensyn må indhegnes med

trådhegn.

9.3

Der må højst foretages terrænregulering på +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn ved opstilling af

vindmøllerne uden Byrådets godkendelse. Terrænreguleringer skal udføres med bløde overgange, så

det færdige terræn fremstår som en naturlig del af landskabet.

9.4

Ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplag.

9.5                      

Permanente bygninger jf. § 7.6 skal afskærmes med beplantning, så bebyggelsen ikke er synlig fra de

større veje i området.
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§ 10 Betingelser for at tage ny bebyggelse i
brug
10.1

Inden vindmøllerne kan tages i brug, skal området være ryddet for byggeaffald.

10.2

Inden vindmøllerne kan tages i brug, skal der tinglyses vilkår om fjernelse af anlægget ved driftens

ophør, jf. § 2.3.

10.3

Før ibrugtagning af de nye vindmøller skal et tilsvarende antal af følgende eksisterende vindmøller i

nærområdet inden for Vesthimmerlands Kommune nedtages:

En gruppe af tre vindmøller, samt en enkeltstående ved Bjørnstrup.

En enkeltstående vindmølle ved Bjerghede.

Den nordligste vindmølle i en gruppe af tre ved Gundersted by.
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§ 11 Fortrængning af servitutter og ophævelse
af eksisterende lokalplaner
[Servitutundersøgelse er i gang]
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§ 12 Lokalplanens retsvirkninger
12.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af

planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

12.2

Byrådet kan, jf. Planloven, meddele dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, hvis

dispensationen ikke er i strid med planens principper. Dispensation kan kun gives efter skriftlig

orientering af naboer m.fl., medmindre Vesthimmerlands Kommune skønner, at dispensationen er af

uvæsentlig betydning for de pågældende.
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§ 13 Lokalplanens vedtagelse
13.1

Lokalplanforslaget er vedtaget af Byrådet den xx. xx 20xx.

13.2

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den xx. xx 20xx.

13.3

Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den xx. xx 20xx.

Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger.
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BILAG
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Bilag 1 - Lokalplanens afgrænsning

Lokalplansafgrænsning
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Bilag 2 - Delområder og vejadgange

Oversigt over arbejdsarealer
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Fra: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Til: Emilie Sonne Uhlott (esu@urland.dk) [esu@urland.dk]
Cc: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 23-04-2021 11:00
Modtaget Dato: 23-04-2021 11:00
Vedrørende: Kontaktliste i Vesthimmerlands Kommune - Bjørnstrup-møllerne
Vedhæftninger: image001_1440.gif

Hej Emilie – her de kontaktoplysninger jeg har fået
 
Søren Nordahl Hansen:
Tlf.nr. 99 66 71 03
E-mail: sorh@vesthimmerland.dk
Mit fagområde er alt inden for naturbeskyttelse, bilag IV-arter (flagermus mv.) og Natura 2000
 
Gitte Sørensen
goso@vesthimmerland.dk
Telefon: 91166578
 
Støj
Skygge
Midlertidige tilladelser (inden anlægsarbejdet går i gang) til:
•                Bygge og anlægsarbejde ved nedrivning
•                Knusning af bygge- og anlægsaffald
 
Affald
•                Herunder anmeldelse af affaldsscreeninger ved nedrivning af bygninger (min kollega Jeanette Aas)
 
VVM-generelt
 
 
Med venlig hilsen

Kim Stadsvold
Seniorplanlægger
Team Plan

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7129
2932 4703 

kst@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
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Sendt dato: 18-03-2021 10:46
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Vedrørende: Kondemneringskontakt :)
Vedhæftninger: image001_8047.gif

Hej Emilie,
 
Du skal have fat på Karina Jensen (cc).
 
Du kan også ringe til hende på 4035 6621.
 
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: 'esu@urland.dk' [esu@urland.dk]

Cc:
'Christian Achermann' [cha@urland.dk];'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk];Jakob Hasselgreen
[JHAS@vesthimmerland.dk];Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];Gitte Østergaard Sørensen
[goso@vesthimmerland.dk]

Sendt dato: 19-03-2021 08:52
Modtaget Dato: 19-03-2021 08:52
Vedrørende: Tidsplan+afgrænsningsnotat
Vedhæftninger: Agrænsningsnotat.pdf

Høringssvar _samlet (Anonymiseret)_rettet_0.pdf
Tidsplan_1.pdf

Hej Emilie,
 
Som opfølgning på vores møde den 2. marts gik vi straks i gang med at udarbejde et udkast til, hvad vi mener er en realistisk tidsplan,
hvis alt kører på skinner. Nu har vi vores udkast godkendt i direktionen og fra det politiske niveau. Hvis I har justeringsforslag til
tidsplanen skal du sende dem til Jakob.
 
Derudover har vi også set nærmere på jeres afgrænsningsnotat som vi ikke fandt fyldestgørende. Vi har derfor vedlagt et opdateret
afgrænsningsnotat. I forhold til socioøkonomiske forhold har vi i emnetabellen skrevet i nogle ret overordnede vendinger om, hvad
Kommunens krav er. Set i lyset af den bevågenhed det har haft fra borgere såvel som politikere mener vi dog det vil være relevant at
komme ind på temaer såsom:
 

·         Hvilken betydning får opkøb af ejendomme for lokalområdets fremtidige udvikling
·         Hvordan sikres det at Gundersted/ Blære bibeholder et ry som et attraktivt bosætningssted
·         Hvilke tiltag kan gøre ”livet med vindmøller” spiseligt
·         Hvordan vil områdets sociale struktur, foreningsliv og erhvervsliv blive påvirket
·         Hvordan kan VE-midler understøtte den fremtidige udvikling i lokalområdet

 
Som nævnt vil jeg såfremt der er spørgsmål eller bemærkninger til fremsendte bede dig rette henvendelse til Jakob.
 
God vind med projektet J
 
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling
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Udkast til afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport for Bjørnstrup vindmøl-
ler 

1. Om udtalelsen 

Denne udtalelse fastlægger i henhold til § 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven1, hvor omfattende og detalje-
rede oplysninger bygherres miljøkonsekvensrapport skal indeholde, for, at Vesthimmerlands Kommune 
samlet kan vurdere anlæggets miljømæssige konsekvenser og træffe afgørelse på et oplyst grundlag. 
 
Udtalelsen er udarbejdet på baggrund af sagens oplysninger, bemærkninger fra offentligheden og andre 
myndigheder i idéfasen samt Vesthimmerlands Kommunes erfaringer og viden om potentielle miljøpå-
virkninger fra lignende projekter. 
 
2. Lovkrav til indholdet af miljøkonsekvensrapporten 

Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes således, at den dækker kravene efter miljøvurderingslovens 
§ 20, stk. 1-6 og bilag 7. 
 
Der kan i løbet af arbejdet med miljøkonsekvensrapporten opstå emner eller problemstillinger, der bør 
belyses som en del af det endelige beslutningsgrundlag. 
 
Hvis dette behov skulle opstå, vil Vesthimmerlands Kommune gå i dialog med bygherre her, Hofor. 
 
3. Miljøkonsekvensrapportens form og struktur 

Vesthimmerlands Kommunes krav og forventninger til miljøkonsekvensrapporten fremgår af nedenstå-
ende emnetabel. 
 
Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke følge samme struktur som tabellen, men det er afgørende, at 
krav stillet i denne udtalelse er dækket ind i rapporten. 
 
Vesthimmerlands Kommune ønsker, at miljøkonsekvensrapporten formidler projektet og resultaterne 

 
 
1 Miljøvurderingsloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Nr. 425 af 18. maj 2016, Jf. 
lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020 

Dato: xx. marts 2021 
 
Teknik- og Økonomiforvaltning 
Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
 
Sagsnr.:  
09.11.00-P19-1-21 
 
Gitte Østergaard Sørensen 
Telefon: 99 66 71 23 
Mobil: 91 16 65 78 
Mail: goso@vesthimmerland.dk 

 

  

 

4307519



 

Side 2 af 5

af miljøundersøgelserne på en læsevenlig måde. Der lægges vægt på, at det ”Ikke-tekniske resumé” skal 
kunne læses og forstås af personer uden faglig viden om miljøpåvirkninger.  
 
I resten af miljøkonsekvensrapporten lægger Vesthimmerlands Kommune mere vægt på, at der ikke gås 
på kompromis med det faglige indhold og kvalitet end at øge læsevenligheden. 
 
Eventuelle teknisk tunge afsnit, der er relevante og understøtter miljøkonsekvensrapporten, kan vedlæg-
ges som bilag i form af baggrundsrapporter. Beskrivelser, vurderinger og konklusioner fra sådanne bilag 
kan indgå i en kondenseret form i selve miljøkonsekvensrapporten. 
 
4. Krav om miljøvurdering 

Der er ansøgt om opstilling af 6 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, samt serviceveje og 
teknikbygninger og adgangsveje. 
 
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. pkt. 3j (Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energi-
produktion (vindmøller), bortset fra enkeltstående vindmøller i landzone med en totalhøjde på op til 25 m) 
hvilket betyder, at projektet som udgangspunkt skal screenes jf. lovens § 16. Dog har bygherre jf. § 18, 
stk. 2 i miljøvurderingsloven anmodet om, at projektet skal miljøvurderes. Det betyder, at myndigheden 
igangsætter en miljøvurdering og ikke først screener projektet for at se, om projektet er eller ikke er om-
fattet af krav om miljøvurdering. 
 
Vesthimmerlands Kommune er myndighed for miljøvurderingsprocessen, jf. miljøvurderingsbekendtgø-
relsen2 i det vindmøllerne har en totalhøjde på max 150 meter. 
 
5. Det anmeldte projekt 

I projektet opstilles seks vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, samt tilhørende anlæg til vej- 
og nettilslutning. Vindmøllerne vil være almindelige typegodkendte produktionsmøller. De seks møller 
forventes hver at få en rotordiameter på 117-136 meter og en navhøjde mellem 82-92 meter. De seks 
møller opstilles på en ret linje i nordvest-sydøst gående retning med en indbyrdes afstand på cirka 350 
meter. 
 
Det forventes, at de nye møller hver vil have en effekt på 3-5 MW, eller i alt 18-30 MW. 
 
Udover selve vindmøllerne vil projektet kræve anlæg af arbejdsarealer og nye adgangsveje frem til op-
stillingspladserne samt anlæg til nettilslutning. Dette kan indbefatte opførelse af en mindre transformer-
station. Anlægsfasen forventes at strække sig over ca. 6-8 måneder, før alle aktiviteter er tilendebragt. 
 
Otte boliger ligger i dag inden for projektets afstandskrav. Det er en forudsætning for opførelse af de nye 
vindmøller, at beboelsen på disse ejendomme nedlægges. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 Miljøvurderingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter Nr. 244 af 
22. februar 2021 
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6. Forholdet til planlægning, anden lovgivning og berørte myndigheder 

Kommuneplantillæg og lokalplan 
Vesthimmerlands Kommune skal sikre plangrundlaget for projektet ved udarbejdelse af kommuneplantil-
læg og lokalplan jf. §§ 11a, stk. 1, nr. 5 og 15 i planloven3. 
 
I forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes der en miljørapport, som belyser de mil-
jømæssige konsekvenser af nævnte planer. 
 
Kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport vil blive sendt i offentlig høring samtidigt 
med miljøkonsekvensrapporten. 
 
For projektet vil det ud fra en indledende vurdering af det anmeldte projekt primært være Vesthimmer-
lands Kommune, der er berørt myndighed. 
 
Anden lovgivning 
For projektområdet er særligt følgende arealmæssige bindinger og udpegninger relevante: 
 

 Bilag 4 arter i tilknytning til det nærliggende Natura 2000 område Navnsø. 
 Enkelte møller er planlagt til at ligge indenfor fjernbeskyttelsesområdet for Ejdrup Kirke 

 
 
3 Planloven,  
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 Alle møller er planlagt til at ligge indenfor et større sammenhængende landskab. 
 Møllerne ønskes placeret indenfor et særlig værdifuldt landbrugsområde. 
 Flere af møllerne ønskes placeret meget tæt på udlagt økologisk forbindelse, dog ikke indenfor 

området. 
 Nærområdet til Aars Flyveplads. 

 
I de tilfælde, hvor der er konflikter med de arealmæssige bindinger og beskyttelsesmæssige interesser, 
skal der inden anlægsarbejdet igangsættes, ansøges om dispensation/tilladelser fra de relevante love og 
bekendtgørelser hos de pågældende myndigheder. 
 
7. Idéfase og høringen af berørte myndigheder 

Der har været gennemført en idéfase (1. offentlighedsfase) med indkaldelse af ideer og forslag til miljø-
konsekvensrapporten i perioden d. 26. oktober 2020 til d. 22. november 2020. 
 
Idéfasen er foretaget sammen med Vesthimmerlands Kommunens idéfase i forbindelse med kommune-
plantillæg og lokalplan. 
 
I forbindelse med idéfasen har bygherre sammen med Vesthimmerlands Kommune afholdt et informa-
tionsmøde den 12. november 2020. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal ud over de lovbestemte emner også behandle forhold fremkomme i idé-
fasen og ved høringen af borgere og berørte myndigheder. 
 
I forbindelse med idéfasen er der indkommet i alt 78 høringssvar. 
 
Høringssvarene er pga. persondataforordningen gengivet i vedlagte bilag i en anonymiseret udgave. 
Overordnet var temaerne i høringssvarene som følger: 
 

 At der er stor bekymring for potentielle gener fra vindmøllerne. Heriblandt gener i form af støj, 
skyggekast, den visuelle oplevelse i området samt påvirkning fra lys og refleksion.  

 At projektet vil medføre negative økonomiske konsekvenser for områdets beboere. Særligt er 
der fokus på tabt ejendomsværdi. 

 At projektet vil medføre en negativ udvikling i lokalområdet samt være en barriere for det fremti-
dige udviklingspotentiale i området. 

 At projektet vil kræve, at rammeområdet ændres markant fra en øst-vest gående retning til en 
nord-syd gående retning, hvilket vil have effekt på møllernes visuelle påvirkning i landskabet. 

 At projektet vil medføre negative helbredsmæssige konsekvenser for såvel mennesker som dyr. 
 At det ikke er gennemskueligt, hvilket incitament Vesthimmerlands Kommune har for at lade 

HOFOR opstille vindmøller i Vesthimmerland. 
 At Vesthimmerlands Kommune producerer nok vedvarende energi med den nuværende kapaci-

tet. 
 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at temaerne skal behandles i miljøkonsekvensrapporten. 
 
8. Indhold og kvalitet i miljøkonsekvensrapporten 

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at beskrive, analysere og vurdere projektets miljøpåvirknin-
ger. Selve kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapporten er givet i henholdsvis § 20, stk. 1-6 og bilag 7 
i miljøvurderingsloven. Bygherre skal derfor i processen med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten 
sikre sig, at disse krav er opfyldt. 
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I nedenstående emnetabel, tabel 3 afgrænses, hvor omfattende og detaljerede oplysninger bygherre skal 
fremlægge i miljøkonsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens § 23, stk. 1. Miljøkonsekvensrapporten 
behøver ikke følge samme struktur som emnetabellen, men det er afgørende, at rapporten behandler de 
angivne miljøparametre i tilstrækkeligt omfang og opfylder de krav til kvaliteten af miljøkonsekvensrap-
porten, som fremgår af lovens § 20, stk. 1. 
 
Udtalelsen om afgrænsning kan revideres, hvis eventuelle ændringer i projektet bevirker, at nye oplys-
ninger bør indgå i miljøkonsekvensrapporten, eller hvis Vesthimmerlands Kommune eller andre myndig-
heder får nye væsentlige oplysninger, som kan påvirke miljøvurderingen. 
 
Særligt om væsentlige miljøpåvirkninger 
Miljøkonsekvensrapporten skal både behandle væsentlige negative og væsentlige positive virkninger. 
Karakteren af en påvirkning vil ofte være subjektiv, hvorfor det er vigtigt, at påvirkninger og konsekvenser 
ikke undlades, selvom de fra bygherres synspunkt er positive. 
 
Særligt om metode og dokumentationsgrundlaget 
Tabellen er emneopdelt, hvor de enkelte miljøparametre, som skal undersøges, er beskrevet. Hvert em-
ne indeholder desuden en kort beskrivelse af dokumentationsgrundlag, dvs. det grundlag som miljøkon-
sekvensrapporten forventes at være baseret på. 
 
De nævnte data- og informationskilder samt tekniske anvisninger og lignende er Vesthimmerlands 
Kommunes vurdering af, hvor relevant materiale til brug i miljøkonsekvensrapporten kan findes, men er 
ikke udtømmende. Vesthimmerlands Kommune forudsætter således, at bygherre (eller rådgiverne til 
projektet) selv identificerer supplerende relevante kilder af høj kvalitet. 
 
Såfremt der er angivet nødvendigheden af feltundersøgelser, er det udtryk for, at Miljøstyrelsen vurderer, 
at der skal foretages konkrete undersøgelser i området for at give det bedst mulige grundlag for vurde-
ring af det givne miljøforhold. Angivelsen betyder dog ikke, at feltundersøgelser ikke kan være nødvendi-
ge i vurderingen af de øvrige miljøforhold, selvom det ikke måtte være beskrevet under dokumentations-
grundlag. 
 
Det er bygherres ansvar at sikre, at oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten er af tilstrækkelig høj fag-
lig kvalitet og at oplysningerne er fyldestgørende. 
 
Det skal også klart beskrives i miljøkonsekvensrapporten, hvis der mangler oplysninger for givne miljø-
forhold eller på anden måde er usikkerhed om konklusionerne. 
 
Anlægs-, drifts og demonteringsfase 
Tabellen vedrører både anlægs-, driftsfasen for projektet. 
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Tabel XX Afgrænsning af krav og forventninger til miljøkonsekvensrapporten 
Punkt i miljøvurderingslovens bilag 7 Håndtering i miljøkonsekvensrapporten 
1. Beskrivelse af projektet, herunder navnlig: 
 
a) en beskrivelse af projektets placering 
 
b) en beskrivelse af hele projektets fysiske karakte-
ristika, herunder, hvor det er relevant, fornødne 
nedrivningsarbejder, og arealanvendelsesbehovet i 
anlægs- og driftsfaserne 
 
c) en beskrivelse af de væsentligste karakteristika 
ved projektets driftsfase (navnlig en eventuel pro-
duktionsproces), f.eks. energibehov og energifor-
brug, typen og mængden af de anvendte materialer 
og naturressourcer (herunder vand, jordarealer, 
jordbund og biodiversitet) 
 
d) et skøn efter type og mængde over forventede 
reststoffer og emissioner (såsom vand-, luft-, jord-
bunds- og undergrundsforurening, støj, vibrationer, 
lys, varme, stråling) og mængder og typer af affald 
produceret i anlægs- og driftsfaserne. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en tydelig beskrivelse af projektet. Fokus skal ligge 
både i anlægs- og driftsfasen. 
 
Beskrivelsen skal som minimum indeholde følgende: 
 
a) Projektets placering 
Projektets placering skal beskrives og illustreres på kort. Relevant skala skal anvendes. 
Der skal ske en nærmere afgrænsning af projektet i forbindelse med udarbejdelse af rappor-
ten. Beskrivelsen skal desuden indeholde eksisterende aktiviteter på projektarealet som 
fastholdes ved gennemførsel af projektet samt de udvidelser som sker. 
 
b) Projektets fysiske karakteristika, herunder arealanvendelsesbehovet i anlægsfasen. Der 
skal suppleres med tegningsmateriale med angivelse og beskrivelse af bygninger, befæstelse, 
kloakering mv. 
 
c) Beskrivelse af de væsentligste karakteristika ved projektets driftsfase skal indeholde: 

 hele projektets dimensioner og udformning 
 kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter 
 brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversi-

tet 
 affaldsproduktion 
 forurening og gener 
 risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det på-

gældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i 
overensstemmelse med videnskabelig viden 

 risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforure-
ning). 

 
d) Skøn efter type og forventede mængder af materialer, som skal anvendes i projektet 
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af typer og mængder af de materia-
ler, der anvendes i projektet. 
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2. En beskrivelse af de rimelige alternativer (f.eks. 
vedrørende projektets udformning, teknologi, pla-
cering, dimensioner og størrelsesorden), som byg-
herren har undersøgt, og som er relevante for det 
fremlagte projekt og dets særlige karakteristika, og 
angivelse af hovedårsagerne til det trufne valg, her-
under en sammenligning af miljøpåvirkningerne. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal som minimum indeholde en beskrivelse af: 
 

 0-alternativet, det vil sige en beskrivelse af nuværende forhold, såfremt projektet 
ikke gennemføres. 

 Hovedforslaget med 6 møller 
 4-mølle alternativ 
 5-mølle alternativ 
 

 
 

3. En beskrivelse af de relevante aspekter af den 
aktuelle miljøstatus (referencescenarie) og en kort 
beskrivelse af dens sandsynlige udvikling, hvis pro-
jektet ikke gennemføres, for så vidt naturlige æn-
dringer i forhold til referencescenariet kan vurderes 
ved hjælp af en rimelig indsats på grundlag af til-
gængeligheden af miljøoplysninger og videnskabelig 
viden. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af den nuværende miljøstatus i 
området for de relevante miljøforhold, der skal belyses i henhold til punkt 5 i dette skema. 
Formålet med beskrivelsen er at skabe et udgangspunkt for vurderingen af 
påvirkninger, så det klart fremgår, hvilke ændringer i miljøet, som projektet kan medføre.  
Dette skal ske for både 4, 5 og 6 mølle projekterne. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal ud over miljøstatus for de relevante forhold beskrive 0- 
alternativet, der er en beskrivelse af den forventede udvikling i miljøstatus, såfremt projektet 
ikke gennemføres. Denne beskrivelse skal have fokus på miljøstatus for de relevante miljø-
forhold. 
 

4. En beskrivelse af de i § 20, stk. 4, nævnte fakto-
rer, der kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af projektet: befolkningen, menneskers sund-
hed, biodiversiteten (f.eks. fauna og flora), jordare-
aler (f.eks. inddragelse af arealer), jordbund (f.eks. 
organisk stof, erosion, komprimering og arealbefæ-
stelse), vand (f.eks. hydromorfologiske forandrin-
ger, kvantitet og kvalitet), luft, klima (f.eks. drivhus-
gasemissioner, virkninger, der er relevante for til-
pasning), materielle goder, kulturarven, herunder 
den arkitektoniske og arkæologiske aspekter, og 
landskab. 
 
5. En beskrivelse af projektets forventede væsentli-

Bilag 7, pkt. 4 og 5 omhandler de faktorer, dvs. de miljøforhold, som skal indgå i miljøkonse-
kvensrapporten, fordi de kan forventes at blive væsentligt påvirket af projektet, og karakte-
ren og omfanget af de forventede væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder kumulative, 
indirekte, kort- og langsigtede virkninger. 
 
I. Befolkning og sundhed: 

 Påvirkning af friluftsliv og rekreative værdier 
 Støj og vibrationer. 
 Lugt og emissioner 
 Lys 
 Skyggepåvirkninger 
 Trafik og transport. 
 Ulykker 
 Havari og nedkast af is 
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ge virkninger på miljøet som følge af bl.a.: 
 
a) anlæggelsen og tilstedeværelsen af projektet, 
herunder, hvor det er relevant, nedrivningsarbejder 
 
b) brugen af naturressourcer, navnlig jordarealer, 
jordbund, vand og biodiversitet, så vidt muligt un-
der hensyntagen til en bæredygtig adgang til disse 
ressourcer 
 
c) emissionen af forurenende stoffer, støj, vibratio-
ner, lys, varme og stråling, opståelsen af gener og 
bortskaffelsen og genvindingen af affald 
 
d) faren for menneskers sundhed, kulturarven og 
miljøet (f.eks. på grund af ulykker eller katastrofer) 
 
e) kumulationen af projektets virkninger med andre 
eksisterende og/eller godkendte projekter, idet der 
tages hensyn til eventuelle eksisterende miljøpro-
blemer i forbindelse med områder af særlig miljø-
mæssig betydning, som kan forventes at blive be-
rørt, eller anvendelsen af naturressourcer 
 
f) projektets indvirkning på klimaet (f.eks. arten og 
omfanget af drivhusgasemissioner) og projektets 
sårbarhed over for klimaændringer 
 
g) de anvendte teknologier og stoffer. 
 

 Socioøkonomiske forhold 
II. Biodiversiteten (f.eks. fauna og flora) 

 Mølleprojektets påvirkning af Natura 2000 områder og § 3 områder 
 Påvirkning af bilag 4 arter, herunder fugle 
 Påvirkning i forbindelse med eventuel grundvandssænkning 

 
III. Jordbund: 

 Jordbund – herunder funderingsforhold, påvirkning af jordbund. 
 
IV.  Jordarealer – igangværende planlægning 

 Særlig værdifuldt landbrugsområde.  
 Økologisk forbindelse.  

 
V. Vand-Grundvand og overfladevand og affald 

 Påvirkning af grundvand/overfladevand. 
 Bortledning af spildevand i forbindelse med grundvandssækning. 
 Affald i anlægsfasen 
 Demontering af møllerne 

 
VI. Luft 

 Se ovenstående 
 
VII. Klima 

 Udledning af CO2 
 
VIII. Uheld og risici 

 Se ovenstående 
 
IX. Materielle goder 

 Forbrug af ressourcer 
 
X. Arkitektur og visuel effekt, påvirkning af kulturarv og arkæologi: 

 Fortidsminder 
 Kirker, fjernbeskyttelseszonen 
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XI. Landskab 
 Visuel påvirkning af landskab 

 
XII. Kummulative effekter 

 Indbyrdes forhold mellem ovenstående miljøfaktorer, samt med andre projekter i 
området, herunder f.eks. solcelleanlæg og flyveplads samt øvrige møller i området.  

 
 Befolkningen 
 Menneskers sundhed 

Afgrænsning 
Der er en række aktiviteter forbundet med projektet, som kan medføre en væsentlig direkte 
og indirekte påvirkning af befolkningen og menneskers sundhed. 
 
Påvirkning af friluftsliv ogrekreative værdier 
Vindmøllernes synlighed i landskabet og støjende effekt vil kunne påvirke befolkningens 
naturoplevelser. 
 
I anlægsfasen vurderes påvirkningen af friluftslivet at være ubetydelig. Arbejderne foregår i 
en kortvarig periode og vurderes ikke at begrænse den offentlige adgang til natur m.m. 
 
Det er for nuværende ikke kortlagt, hvorvidt der findes velbesøgte rekreative område i nær-
heden af vindmøllerne og såfremt, hvorledes områderne vil blive påvirket. 
På det foreliggende grundlag kan en væsentlig påvirkning af friluftslivet i visse områder der-
for ikke udelukkes. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal kortlægge ruter og områder i det åbne land, hvor den offent-
lige adgang og friluftslivet kan blive påvirket permanent. 
 
Vurderingen skal især rettes mod de områder i det åbne land, hvor der er offentlig adgang 
(vandreruter, cykelruter, udkigspunkter, fri teltning og øvrige steder med mulighed for over-
natning i det fri) og som er forholdsvis velbesøgt af mange. Ud fra tilgængelig viden skal der 
gives en kvalificeret vurdering af, i hvilket omfang vindmøllernes synlighed i landskabet og 
støjende effekt forventes at påvirke befolkningens brug af de rekreative områder. 
 
De nævnte påvirkninger behandles selvstændigt i andre afsnit. 
 
Vurdering af påvirkningen af friluftslivet forventes at tage udgangspunkt i disse andre afsnit. 
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Støj og vibrationer 
Vindmøllerne afgiver støj, hvilket kan påvirker menneskers sundhed. For nuværende er der 
ikke oplysninger om vindmøllernes støjende effekt samt afstand til nærtliggende boliger. 
 
I anlægsfasen kan der forekomme støj fra entreprenørmaskiner og transporter af materialer. 
Endvidere er der ikke konkrete oplysninger om arbejdskørsel, herunder omfang og valg af ru-
ter i anlægsfasen og hermed omfanget af støj. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en undersøgelse og vurdering af støj fra hele vind-
mølleprojektet. Der skal udarbejdes støjberegninger på baggrund af støjkilden og støjens 
udbredelse, både for normal og lavfrekvent støj. Støjberegningerne skal vurdere og illustrere 
den forventede støjpåvirkning og konsekvenserne heraf for nærtliggende boliger. I vurderin-
gen skal indgå kumulative effekter fra eksisterende støjende aktiviteter. Mulige afværgefor-
anstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Støj skal også ses i relation til friluftsliv/rekreative værdier (under Befolkning). 
 
Der skal redegøres for eventuelle vibrationer i forbindelse med anlægsfasen. 
 
Lugt og emissioner 
Der vil kunne forekomme støv i forbindelse med anlægsfasen, det vurderes dog ikke at være 
betydende. Der vurderes ikke at forekomme lugtgener i forbindelse med projektet. 
 
Lys 
Lys i denne forbindelse karakteriseres som generende, reflekterende uønsket lys. 
 
Vindmøllerne skal afmærkes med lys af hensyn til flytrafikken og vil kunne påvirke omgivel-
serne / nærliggende beboelsesejendomme og hermed menneskers sundhed. 
 
Lys på vindmøllerne er for nuværende ikke nærmere beskrevet, herunder lysets effekt og af-
stand til beboelsesejendomme. 
 
På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke udelukkes, at lyset på vindmøller kan have 
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en væsentlig påvirkning i visse områder. 
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en undersøgelse og vurdering af lyspåvirkningen set 
i forhold til det omkringliggende landskab og nærtliggende boliger. 
 
I vurderingen skal indgå den kumulative effekt fra lys fra eksisterende aktiviteter. Mulige 
afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Vurderingen forventes også at indgå i vurderingen af de landskabelige forhold og friluftslivet 
med hensyn til bl.a. rekreative arealer, hvor der eksempelvis er overnatningsmuligheder. 
 
Skyggepåvirkninger 
Skygger som kastes fra vindmøllernes roterende vinger kan virke generende for nærtliggen-
de beboelsesejendomme. Endvidere kan skyggekast virke forstyrrende for bilister. 
 
Der er for nuværende ikke oplysninger om vindmøllernes skyggekast og afstanden til nært-
liggende beboelsesejendomme. 
 
På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke udelukkes, at skyggekast fra vindmøllerne 
kan have en væsentlig påvirkning i visse områder. 
 
Der skal udarbejdes skyggekastkort som viser omfanget af skyggekast og det beregnede an-
tal timer med skyggekast pr. år ved nærtliggende boliger og veje. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt 
 
Trafik og transport. 
I anlægsfasen forventes der en øget trafik samt tung trafik på veje i og omkring anlægsområ-
det. 
 
I driftsfasen kan der forekomme trafik i forbindelse med tilsyn og reparationer af vindmøl-
lerne. 
 
Øget og/eller tung trafik vil kunne påvirke trafiksikkerheden på vejene. 
 
Der er for nuværende ikke konkrete oplysninger om arbejdskørsel, herunder antal kørsler, 
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valg af rute og størrelsen på transporter. På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke 
udelukkes, at den øgede og/eller tunge trafik i anlægsfasen kan have en væsentlig påvirkning 
i visse områder. 
 
Kørsel i forbindelse med tilsyn, reparationer m.m. i driftsfasen vurderes at have et omfang og 
en hyppighed, som er beskedent og derfor ikke vil påvirke trafiksikkerheden og hermed 
menneskers sundhed nævneværdigt. Trafik i driftsfasen behøver derfor ikke medtages 
i rapporten. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en undersøgelse og vurdering af den forventede tra-
fik i anlægsfasen og dens påvirkning af de lokale trafikale forhold. Der skal ses på vejenes nu-
værende trafikbelastning, kapacitet og øget risiko for ulykker. Mulige afværgeforanstaltnin-
ger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Ulykker 
Vindmøllerne kan medføre en ændret fremkommelighed for flytrafikken og medføre risiko 
for uheld. 
 
For nuværende er det uklart hvorvidt flytrafikken kan blive påvirket og i hvilket omfang. Det 
kan på det foreliggende grundlag derfor ikke afvises, at flytrafikken kan blive væsentlig på-
virket. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en undersøgelse og vurdering af den nuværende 
flytrafik i området. 
 
Ud fra tilgængelig viden skal der gives en kvalificeret vurdering af, om der er en forøget risiko 
for uheld, herunder hvilke tiltag der kan anvendes for at afværge risiko for uheld med flytra-
fikken. 
 
Havari og nedkast af is 
Vindmøllerne kan havarere og eksempelvis miste en vinge. Endvidere kan der opstå is på 
vingerne, som kastes rundt i omgivelserne. 
 
Der er for nuværende ingen oplysninger om vindmøllernes driftssikkerhed m.m. Det kan på 
det foreliggende grundlag derfor ikke afvises, at sikkerheden i området kan blive væsentlig 
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Påvirket. 
Miljøkonsekvensvurdering skal indeholde en undersøgelse og vurdering af risikoen for hava-
ri, herunder et bud på uheldsfrekvens baseret på erfaring fra de sidste 10 år med sammen-
lignelige vindmøller. 
 
Endvidere en vurdering af den sandsynlige afstand, inden for hvilken man vil kunne blive 
ramt af en vingedel eller is fra vindmøllen. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Socioøkonomiske forhold 
Hovedforslag og alternativer bør alle beskrives f.sv. angår hvilke ejendomme, der omfattes af 
nedlæggelse til beboelse, omfattes af erstatningsregler og lignende kompensationer jf. lov-
givningen. Netop evt. valg af hovedprojekt eller et af alternativerne kan have indflydelse for 
de nærliggende berørte lodsejere. Dette forhold skal redegørelsen for de socioøkonomiske 
forhold også beskrive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Biodiversiteten (f.eks. fauna og flora) Afgrænsning 
 
Mølleprojektets påvirkning af Natura 2000 områder og § 3 områder 
Etablering af vindmøllerne omfatter forhold såsom: 

 inddragelse/opgravning af areal til vindmøllernes fundament 
 etablering af nye grusveje 
 eventuel grundvandssænkning 
 i anlægsfasen 
 støj fra entreprenørmaskiner i anlægsfasen 
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Ovenstående forhold kan alle komme i berøring med og hermed direkte eller indirekte påvir-
ke beskyttet flora, fauna og naturtyper. 

 
 
Der er kortlagt beskyttet natur  i umiddelbar nærhed af projektområdet. For nuværende fo-
religger der ingen vurdering af den potentielle påvirkning. 
 
På det foreliggende grundlagt kan det derfor ikke afvises, at vindmøllerne kan have en væ-
sentlig påvirkning på den beskyttede natur (§3 områder), herunder i forbindelse med grund-
vandssænkningen i anlægsfasen. 
 
Der findes beskyttet vandløb i umiddelbar nærhed af projektområdet. I forbindelse med op-
stilling af vindmøllerne vil der blive anlagt nye grusveje. Projektområdet og vejene kommer 
ikke i direkte kontakt med det beskyttede vandløb, som derfor ikke vurderes at 
kunne blive væsentlig påvirket. 
 
Vindmøllerne etableres cirka 800 meter fra Natura2000 område nr. 69, Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen og vurderes, grundet afstanden, ikke at kunne blive væsentlig påvirket 
af vindmøllerne. 
 
Beskyttet flora, fauna og naturtyper, som kan blive påvirket direkte eller indirekte skal lokali-
seres. 
 
Påvirkningens væsentlighed skal undersøges og vurderes. 
 
Datagrundlag: oplysninger om naturværdi for de enkelte områder indhentes fra kommunen 
og naturdata på Miljøportalen. Hvis det viser sig nødvendigt, skal oplysningerne suppleres 
med feltundersøgelser. 
 
Kortlægning af § 3 beskyttet natur er kun vejledende og der skal derfor også tages højde for 
§ 3 beskyttet natur, som endnu ikke er kortlagt. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Påvirkning af bilag 4 arter, herunder fugle 
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Fugle kan kollidere med vindmøllerne. Et forhold som kan påvirke bestanden af fugle. 
 
Vindmøller etableres cirka 1800 meter fra Natura 2000 område Navnsø, som bl.a. skal sikre 
levesteder for en del trækfugle. For nuværende er der ikke oplysninger om og vurdering af 
trækruter i området. På det foreliggende grundlag kan en væsentlig påvirkning af fugle i visse 
områder derfor ikke udelukkes. 
 
Fuglearter, som kan blive påvirket direkte eller indirekte, skal lokaliseres. 
 
Undersøgelsen skal inddrage forskellige arter og områder, hvor der er særlig risiko for kolli-
sion med vindmøller for internationale, regionale og lokale fugletræk. Der skal særlig fokus 
på de internationale fuglebeskyttelsesområder.  
 
Data om fuglene kan bl.a. indhentes i videnskabelige rapporter fra DCE vedr. størrelse og 
udvikling af fuglebestande i Danmark, samt rapport om den landsdækkende rapportering af 
fugle i forbindelse med det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 
(NOVANA). 
 
Det skal endvidere undersøges om øvrige bilag 4 arter kan påvirkes. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Vurderingen af projektets påvirkning af fugle skal også ses i relation til afsnittet om befolk-
ningen - friluftsliv og rekreativ værdier. 
 
Påvirkning i forbindelse med eventuel grundvandssænkning 
I forbindelse med en eventuel grundvandssænkning ved støbning af vindmøllernes funda-
ment, skal der redegøres for afledning af det oppumpede vand. Ønskes det evt.  ledt direkte 
til vandløb i området? 
 
Dette kan påvirke vandløbets tilstand. Der er for nuværende ingen oplysninger om indholdet 
i det vand, som eventuelt skal udledes til vandløb i området. 
 
Det kan på det foreliggende grundlag derfor ikke afvises, at en udledning kan påvirke vand-
løb i området væsentlig. 
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Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en undersøgelse og vurdering af udledning til 
vandløb, herunder den hydrauliske belastning og eventuel risiko for oversvømmelser 
samt risikoen for forurening med miljøfremmende stoffer og okker. 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
 

 Jordbundsforhold Afgrænsning 
 
Jordbund – herunder funderingsforhold, påvirkning af jordbund 
I anlægsfasen kan der forekomme kørsel på arealer med tunge køretøjer, hvilket kan påvirke 
jordbundsforholdene. 
 
Der er for nuværende ikke konkrete oplysninger om arbejdskørsel, herunder valg af rute og 
størrelsen på transporter. 
 
På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke udelukkes, at den tunge trafik i anlægsfasen 
kan have en væsentlig påvirkning af jordbundsforholdene i visse områder. 
 
Der forventes ingen påvirkning af jordbundsforholdene i driftsfasen . 
 
Der skal redegøres for eksisterende jordbundsforhold inden for og i umiddelbar nærhed af 
projektområderne. 
 
Der skal, ud fra tilgængelig viden, foretages en vurdering af sandsynligheden for påvirkning af 
jordbundsforholdene og en beskrivelse og vurdering af konsekvenserne heraf. Mulige afvær-
geforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Der er ikke registeret jordforurening i området, som vil kunne blive påvirket i anlægsfasen. 
Vindmøllerne kan medfører risiko for jordforurening f.eks. i forbindelse med spild af gearolie.. 
 

 Jordarealer og planlægning Afgrænsning 
 
Særlig værdifuldt landbrugsområde 
Inddragelse af jordarealer, der inddrages særligt værdifuldt landbrugsareal i forbindelse med 
projektet, der skal redegøres for konsekvenserne af dette forhold i forbindelse med miljø-
konsekvensrapporten. 
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Økologisk forbindelse 
Der inddrages endvidere areal i umiddelbar nærhed af økologisk forbindelse i området, der 
skal ligeledes redegøres for konsekvenserne af dette i forbindelse med miljøkonsekvensrap-
porten.   

 Vand-Grundvand og overfladevand Afgrænsning 
 
Påvirkning af grundvand/overfladevand. 
I anlægsfasen kan der blive behov for grundvandssænkning i forbindelse med støbning af 
fundament til vindmøllerne, hvilket kan påvirke grundvandet i og nær projektområdet. 
Projektet vurderes ikke at påvirke grundvandet i driftsfasen. 
 
Der er for nuværende ikke konkret oplysninger om grundvandssænkning, herunder behov og 
omfang. På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke afvises, at en grundvandssænk-
ning kan have en væsentlig påvirkning på grundvandet. 
 
Der skal redegøres for drikkevandsinteresserne (OSD) og indvindingsoplande, herunder bor-
ingsnære beskyttelsesområder (BNBO) inden for og i nærheden af projektområderne. Der 
skal også redegøres for eventuelle øvrige indvindinger inden for projektområdet, som kan 
blive påvirket. 
 
En eventuel grundvandsænknings påvirkning af grundvandsforekomsternes tilstand skal un-
dersøges og vurderes i forhold til lov om vandplanlægning. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Bortledning af spildevand i forbindelse med grundvandssækning. 
Den eventuelle udledning af vand til vandløb i området i forbindelse med en grundvandss-
ænkning –se emnet ”Biodiversitet” under afsnittet ”Påvirkning af vandløb”. 
 
Projektet genererer ikke spildevand i driftsfasen. 
 
Behandles under emnet ”Biodiversitet” under afsnittet ”Påvirkning af vandløb”. 
 
Affald i anlægsfasen 
I anlægsfasen kan der fremkomme affald fra byggeplads i form af overflødige byggemateria-
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ler og almindeligt dagrenovation. 
 
Affald i forbindelse med projektet vurderes at udgøre en ubetydelig mængde. 
 
Demontering af møllerne 
Demontering af de nuværende 19 vindmøllerne og de 5 fremtidige vindmøller vil medfører 
affald i form af stål, bly, aluminium, plast, beton m.m. 
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke konkrete oplysninger om, hvorledes affald i forbindelse 
med demontering af vindmøllerne håndteres, herunder oplysninger om kapacitetsforhold og 
genbrug. 
 
På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke afvises, at affald fra demontering kan have 
en væsentlig påvirkning. 
 
Der skal, ud fra tilgængelig viden, foretages en overordnet vurdering af mulige former for af-
faldshåndtering og kommunernes kapacitet. 
 
Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
 

 Luft Punktet er behandlet under ovenstående punkter. 
 Klima Afgrænsning 

 
Udledning af CO2 
Udledning af CO2 kan påvirke klimaet og den globale opvarmning. Produktion af byggemate-
rialer til vindmøllerne vil medføre udledning af CO2. 
 
Endvidere vil brug af diesel- og benzindrevne motorkøretøjer i anlægs- og driftsfasen medfø-
rer udledning af CO2. 
 
Der er for nuværende ikke konkrete oplysninger om, hvor stor en CO2 udledning der vil fore-
komme i forbindelse med projektet. 
 
Der skal ud fra tilgængelig viden laves en samlet overslagsmæssig redegørelse for projektets 
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effekt på CO2 udledning, herunder produktion af byggematerialer, bortskaffelse/ genanven-
delse af samme, samt transport i forbindelse med begge. (CO2 ækvivalenter) 
 
 

 Uheld og risici Se ovenstående. 
 Materielle goder Afgrænsning 

 
Forbrug af ressourcer 
Materielle goder vurderes indeholdt under øvrige punkter. 
 
Etablering af vindmøllerne vil medfører et forbrug af materialer i form af stål, bly, alumini-
um, plast og beton m.m. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse og vurdering af det planlagte for-
brug af materialer. Ud fra tilgængelig viden skal der foretages en overordnet vurdering, 
hvorvidt forbruget kan påvirke den pågældende ressource og konsekvenserne heraf samt 
mulige afværgeforanstaltninger, eksempelvis i form af alternativ materialevalg. 
 
Hvis der klart på baggrund af henvisning til tidligere vurdering af ressourcen kan afvises, at 
forbruget kan medføre en væsentlig påvirkning, forventes dette at være et fyldestgørende 
grundlag for en vurdering i miljøkonsekvensrapporten.  
 

 Arkitektur og visuel effekt 
o Landskab 
o Kulturarv arketektonisk og arkæo-

logisk arv 

Afgrænsning 
 
Fortidsminder 
I anlægsfasen kan der ske en påvirkning af underjordiske fortidsminder i forbindelse med 
opgravning til fundament. 
 
I driftsfasen kan der ske en visuel påvirkning af kulturhistoriske elementer og miljøer såsom: 

 overjordiske fortidsminder  
 kirker  
 slotte  herregårde lokalhistoriske bygninger 
 Kirker, fjernbeskyttelseszonen 

 
Der er for nuværende ikke oplysninger om kulturhistoriske elementer og miljøer i nærheden 
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af vindmøllerne, hvorfor det er uklart, hvilke kulturhistoriske elementer og miljøer som kan 
blive berørt og i hvilket omfang. På det foreliggende grundlagt kan en væsentlig påvirkning 
af kulturhistoriske elementer og miljøer derfor ikke udelukkes. 
 
Ud fra tilgængelig viden, skal der foretages en vurdering af sandsynligheden for påvirkning af 
kulturhistoriske elementer og miljøer, samt en beskrivelse og vurdering af konsekvenserne 
heraf. Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
 
Kørsel kan beskadige fortidsminder, som ligger begravet i jorden 
 
Potentialet belyses og inddrages i miljøkonsekvensrapporten i forhold til museernes anbefa-
linger. 
 
Ved gravning skal risikoen for beskadigelser af begravede arkæologiske emner belyses og 
inddrages i miljøkonsekvensrapporten i forhold til museernes anbefalinger. 
 
Der skal indgå en redegørelse for påvirkninger af de kommuneplanlagte kulturmiljøer og de 
hensyn, der er taget for at undgå påvirkning af kirkefredninger (inkl. Exner-fredninger), og 
især med hensyn til Exner-fredningerne, hvis nødvendigt udføres en supplerende 
koordinering med de evt. berørte kirkestifter og evt. Kulturministeriet. 
 
 

Landskab Afgrænsning 
 
Visuel påvirkning af landskab 
Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er i kommuneplanen udpeget som samlet 
landskab og i fjernzonen omkring kirken. 
 
Vindmøllerne vil være synlige på lang afstand og vil visuelt kunne påvirke landskabet, herun-
der rekreative værdier. 
 
For nuværende er det uklart, hvilke arealer der konkret blive påvirket og i hvilken grad. På 
det foreliggende grundlag kan en væsentlig påvirkning af landskabet derfor ikke udelukkes. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en kortlægning af landskabskarakteren og særlige 
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visuelle oplevelsesmuligheder med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden, herunder 
inddragelse af kommunernes landskabsudpegninger. 
 
 
Visualiseringer  
De visualiseringer, der skal indgå som grundlag for vurdering af virkninger på områder med 
offentlig adgang eller hvor der færdes mange mennesker i landskabet vil primært blive fore-
taget for at belyse de landskabelige værdier og ind/udkig fra kirken. 
 
Et oplæg til standpunkter skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune. 

Kumulative effekter Afgrænsning 
 
Indbyrdes forhold mellem ovenstående miljøfaktorer, samt med andre projekter i området, 
herunder f.eks. solcelleanlæg og flyveplads samt øvrige møller i området.  
Der skal blandt andet redegøres for eventuelle kumulative effekter med flyvepladsen og det 
planlagte solcelleprojekt ved Navnsø .   
 
Der skal redegøres for sammenhængen mellem identificerede mulige effekter og kumulative 
effekter fra andre planlagte projekter og planer. 
 
For alle parametre foretages en vurdering og beskrivelse af eventuelle kumulative effekter, 
som projektet måtte have, når effekter fra andre planer eller projekter medregnes. Derud-
over skal indbyrdes sammenhæng mellem effekter og faktorer beskrives og vurderes, så det 
klart fremgår, hvilke effekter projektet medfører herunder afledte og indirekte effekter. 
 

6. En beskrivelse af, hvilke metoder eller beviser der 
er anvendt til identificeringen og forudberegningen 
af de væsentlige virkninger på miljøet, herunder 
oplysninger vedrørende eventuelle vanskeligheder 
(f.eks. tekniske mangler eller manglende viden) i 
forbindelse med indsamlingen af de krævede oplys-
ninger og vedrørende de vigtigste usikkerheder. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde et overordnet metodeafsnit og en række specifik-
ke metodeafsnit i de enkelte fagkapitler. I metodeafsnittene beskrives de anvendte metoder 
og grundlag for vurderingerne. 
 
Overordnet metodeafsnit: 
Bygherre skal beskrive overordnet, hvordan miljøvurderingen er gennemført, herunder 

 Afgrænsninger brugt til kortlægning 
 Metode for miljøvurdering 
 Beskrivelse af de begreber, der anvendes 
 Hvordan vurderingen af påvirkningernes væsentlighed foretages (påvirkningsgrad), 
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f.eks. ud fra: 
o Grad af forstyrrelse 
o Vigtighed 
o Sandsynlighed 
o Varighed 

 Hvordan kumulative effekter er inddraget i vurderingerne. 
 
Metode i fagkapitler: 
Metode og omfang af miljøvurderingen for de enkelte emner er detaljeret beskrevet under 
hvert fagkapitel. Her er det beskrevet, hvordan af eksisterende forhold er udført, herunder 
feltundersøgelser og indsamling af eksisterende data samt de principper, som miljøvurderin-
gen er baseret på. 
 
I afsnittet skal indgå, hvis der i forhold til aktuel miljøtilstand eller miljøpåvirkninger er væ-
sentlig manglende viden eller usikkerhed. 

7. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger 
med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 
om muligt neutralisere identificerede væsentlige 
skadelige virkninger på miljøet og, om relevant, af 
eventuelle foreslåede overvågningsordninger (f.eks. 
udarbejdelse af en analyse efter projektets afslut-
ning). Denne beskrivelse bør redegøre for, i hvilken 
grad de væsentlige skadelige virkninger på miljøet 
undgås, forebygges, begrænses eller neutraliseres, 
og bør dække både anlægs- og driftsfasen. 
 

I forbindelse med undersøgelserne sker der en løbende afklaring af, hvilke foranstaltninger, 
der skal anvendes for anlæg og drift med henblik på at undgå, forebygge, begrænse og om 
muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet. Der vil desuden blive taget stilling til 
behovet for overvågning, hvis væsentlige skadelige miljøpåvirkninger bliver identificeret i 
forbindelse med miljøvurderingerne. Miljøkonsekvensrapporten skal give et samlet overblik 
over anbefalinger vedr. hhv. afværge og overvågning. 
 
Miljøkonsekvensrapporten og tilhørende baggrundsnotater skal indeholde en metodebeskri-
velse for de enkelte metoder og undersøgte parametre.   
 
For det konkrete projekt skal bygherre eksempelvis overveje foranstaltninger for at undgå 
skadelige virkninger på: 

 Menneskers sundhed i forbindelse med trafikstøj, andet støj, vibrationer, lys, skygge 
og støjemissioner. 

 Biodiversiteten (f.eks. fauna og flora), herunder Natura 2000 områder, bilag 4 arter 
og § 3 natur. 

 Grundvand, vandforsyningsanlæg, vandmiljø og natur i forbindelse med projektet. 
 Trafikale forhold herunder vejnet og trafiksikkerhed. 
 Undgåelse af uheld og minimering af risici. 
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8. En beskrivelse af projektets forventede skadelige 
virkninger på miljøet som følge af projektets sår-
barhed over for større ulykker og/eller katastrofer, 
som er relevante for det pågældende projekt. Rele-
vante foreliggende oplysninger indhentet via risiko-
vurderinger foretaget i henhold til EU-lovgivning 
såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/18/EU 11) eller Rådets direktiv 2009/71/Eura-
tom 12) eller relevante vurderinger foretaget i hen-
hold til national lovgivning kan bruges til dette for-
mål, forudsat at kravene i nærværende direktiv 
opfyldes. Beskrivelsen bør, hvor det er relevant, 
omfatte de påtænkte foranstaltninger til forebyg-
gelse eller afbødning af sådanne begivenheders 
væsentlige skadelige virkninger på miljøet og oplys-
ninger om beredskabet med henblik på og den fore-
slåede håndtering af sådanne nødsituationer. 
 

Emnet skal behandles i forhold til ovenstående punkter vedr. uheld og risici. 

9. Et ikke-teknisk resumé af de på grundlag af punkt 
1-8 fremlagte oplysninger. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde et ikke-teknisk resumé i et letlæseligt sprog. Re-
sumeet skal dække hele miljøkonsekvensrapporten. 

10. En referenceliste med oplysninger om kilderne 
til de i rapporten indeholdte beskrivelser og vurde-
ringer. 
 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en referenceliste, som skal gøre det muligt at gen-
finde den viden, som danner grundlag for rapporten. 
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1) 

Ide oplæg vindmøller ved Bjørnstrup. Jeg er meget imod placeringen af møllerne. Men jeg ved 

der var et projekt ude mellem Brusåvej og Lundby hede. Der var kun en ejendom der skulle 

nedlægges samtidig med at møllerne foran Gundersted Kirke kunne fjernes... 

1
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2)  

 

ligger udenfor Gundersted og i lige linie ikke særlig langt fra de eksisterende gamle 
vindmøller på Doverhøjvej. 
Dette medfører en del støjgener - vel også fordi vindmøllerne ikke længere er opdaterede. 
Skyggepåvirkningerne er mest et sommerfænomen. 
Hvis der også skal være møller få hundrede meter ved siden af os, kan det godt blive en blandet fornøjelse 
at bo her, og vort forslag ville egentlig være, om ikke det var muligt for bygherren at opkøbe de sidste 2 
gamle vindmøller på Doverhøjvej, som en del af projektet. 
Dette ville gøre, at vi blev lidt mindre "mølleindespærede" og vil formodentlig også være til gavn for byen. 
Gener vil der altid være, men på denne måde, må man vel få mest muligt udbytte med mindst mulig gener.  
 
 
 
Med venlig hilsen, 
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3) 

 

Vi er en familie på 4, som bor i Blære.  

I Blære og omegn er vi ‘en stor familie’ 

Når nogen er i nød eller presset, så hjælper vi hinanden. 

 

I denne sag om 6 vindmøller, som skal placeres i Bjørnstrup, er vores ‘store familie’ skydeskive for 

lyd- og lysgener. 

Der prøves med alle kræfter at afværge placeringen af de 6 vindmøller. 

De har vores opbakning. 

 

Vi ønsker tilflytning til Blære og omegn, ikke fraflytning. Vi ønsker vækst i Vesthimmerland. 

Udlagt som rammeområde for vi vindmøller - ja, men hvor gammel er den beslutning mon... Se dog 

på området som det er beboet nu. 

 

Er vi imod grøn energi? NEJ!!! 

Vi har selv både jordvarme og solceller, men sæt dog de vindmøller ud på havet og lad familier i 

Blære og omegn bruge kræfterne på vores Friskole og foreningsliv i stedet for denne kamp. 
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4) 

Da vi desværre er forhindret i at deltage i borgermødet den 12-11-20, og ønsker at få svar på et par 
spørgsmål. 

Vi her på Himmerland Camping, vil gerne spørge kommunen, hvordan man forholder sig til , og hvad man 
tror det kommer til at betyde for turismen her i kommunen?. 
Der er ingen tvivl om at vi skal have meget mere grøn energi, så selve ide´ med møller er uden tvivl en god 
løsning, men nok ikke den ideelle løsning placeringsmæssig for os, hvor meget udsyn, og om der bliver 
nogen form for støj, kan vi selvfølgelig godt stille spørgsmål ved, dog tror jeg ikke at vi havde brugt vores 
sparepenge på at købe pladsen for godt 1 år siden hvis vi vidste det, det kan selvfølgelig også godt vise sig 
at blive en attraktion, hvor gæster m.m. vil ud for at kigge på møllerne. 

Vi håber at man får lagt det rigtige grundlag for opstilling af møllerne. 
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Vesthimmerlands Kommune 

(sendt via e-mail) 

Bemærkninger til ideoplæg om vindmøller ved Bjørnstrup 

Aalborg Stift har modtaget orientering om, at Vesthimmerlands Kommune påtænker at opsætte 6 vindmøller, 

med en total højde på op til 150 meter, i et område vest for Ejdrup Kirke.  

Aalborg Stift skal anmode om, at der i den videre proces med planlægningen for vindmølleprojektet, tages 

største muligt hensyn til områdets omkringliggende kirker.  

Ligeledes skal stiftet anmode om, at der udarbejdes visualiseringer, der viser hvilken påvirkning vindmøller 

vil have på Ejdrup Kirke som monument i landskabet. Der bør udarbejdes visualiseringer, der viser udsynet 

fra Ejdrup Kirke orienteret mod vindmøllerne, og såfremt det er muligt, bør der udarbejdes visualiseringer, der 

viser hvorledes indkigget til kirken bliver fra en position vest for vindmøller orienteret mod Ejdrup Kirke.  

Kirken skal, som en national interesse, beskyttes, og det skal sikres, at kirkerne bevares som tydelige 

kendingsmærker i landskabet og at denne position beskyttes og respekteres i den kommunale planlægning.  

Aalborg Stiftsøvrighed forbeholder sig retten til at komme med yderligere bemærkninger, når der foreligger 

yderligere oplysninger i den videre planlægningsproces.  

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til undertegnede ved Aalborg Stift. 

Med venlig hilsen 

Kopi til orientering: 

Ejdrup sogns menighedsråd 

Aalborg Vestre provsti  
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5) 
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6) 

 

Med nærværende mail skal vi tilkendegive vor modstand mod opsætning af vindmøller ved 

Bjørnstrup. 

 

Med venlig hilsen 
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7) 

 

Kun et lille pip herfra. Jeg er principielt imod, fordi projektet er med til at skævvride landet... til 

fordel for et Sjællandsk firma på bekostning af naturværdier i skrøbelige Vesthimmerland. Der er 

primært tale om visuel forurening, og det synes jeg bliver slemt mht Navnsø, der åbenbart også skal 

udsættes for solcelleanlæg.   

Tænker at møllerne på en måde måske også kan blive et minus for vor egen grønne energi fra 

biogasanlæggene.  

Møllerne giver måske en kortsigtet økonomisk gevinst, men på lang sigt et minus for 

lokalbefolkning og natur. De himmerlandske heder er stor natur, hvor man i dag kan gå ud og stå 

midt i Verden uden at kunne se en eneste ejendom.... med møllerne vil man kunne stå der og glo på 

seks store møller. 

Foreslår at man laver visualiseringer set fra Vegger, fra heden og fra alle omkringliggende kirker. 

 

Med venlig hilsen 
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8) 

 
Vindmølleselskabet kan med rimelighed tilbyde de nærmeste naboer til møllerne gratis el til husholdning og 
en varmepumpe. På den måde skaber det lidt glæde i hjemmene, når de ser møllerne snurre, og det må 
gøre det lidt lettere at leve med naboskabet. Tilbuddet bør gælde i vindmøllernes levetid. En typisk husstand 
på landet er nok lidt større end landsgennemsnittet, og husene er også typisk lidt større og lidt ringere 
isoleret. Så anslået 6 - 7.000 kWh om året til husholdning. Opvarmning bør foregå med en varmepumpe. 
Varmeforbruget i et hus på landet er vel omkring 25 – 30.000 kWh om året. Varmepumpen kan med en COP 
på ca 3,5 levere den mængde varme med et strømforbrug på 8 – 9.000 kWh. Så et samlet tilbud om gratis 
15.000 kWh om året pr husstand må nogenlunde dække behovet.  
Hvor mange naboer, der skal omfattes af tilbuddet må komme an på en konkret vurdering af generne fra 
møllerne. Hvis man bor øst for møllerne er der formentlig større risiko for støj og generende skygger ved 
solnedgang end hvis man bor vest for møllerne. Afstanden har naturligvis også betydning. Det kunne måske 
i udgangspunktet dække området ud til 1200 meter fra møllerne?  
 
Venlig hilsen 
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9) 

 

Til Politikerne i Vesthimmerlands Kommune. 

 

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening henvender os til jer i forbindelse med 

vindmølleprojektet ved Blære – Bjørnstrup - Gundersted. 

Vi vil gerne starte med at citere § 2 i vores vedtægter: 

 

”Foreningens formål er at bevare og styrke beboernes fællesskab, at virke for egnens trivsel 

og udvikling, samt efter bedste evne at støtte enhver god sag i egnens interesse. Endvidere 

skal foreningen, så vidt muligt, søge at udbrede enhver relevant oplysning vedrørende 

lokalsamfundet og dets miljø” 

 

Vi finder det derfor uforeneligt med foreningens formål at der planlægges seks 150 m høje 

vindmøller i lokalområdet.  

 

Både i Beboerforeningens regi og andre private initiativer, arbejdes der hårdt på at øge 

bosætningen i området. Det er vi kommet et godt stykke ad vejen med, da der er få huse til 

salg i Blære og omegn, og de ejendomme der handlet, bliver solgt efter relativt kort liggetid. 

Tilmed bliver de fleste solgt til ressourcestærke børnefamilier, hvilket er essentielt for udvikling 

af et lokalområde (Friskole, multicenter, foreningsliv etc.). Derfor vil det være et hårdt slag 

mod denne indsats, at et så stort område, som der er tale om med gennemførelsen at dette 

projekt, i vores opland lægges øde. Her er der ikke kun tale om de husstande som direkte 

opkøbes og nedlægges, af hensyn til møllernes sikkerhedsafstand. Men i lige så høj grad de 

husstande som ligger udenfor sikkerhedszonen. Det er i forvejen svært at få en fornuftig 

finansiering ved køb af ejendomme i landdistrikterne. Dette sammen med de støj- skygge-

visuelle gener der uvægerligt følger med sådan et projekt, vil gøre disse ejendomme meget 

lidt attraktive for førnævnte ressourcestærke børnefamilier. Tabet af så mange potentielle 

tilflyttere vil ramme vores område urimeligt hårdt. Tilmed kan det også blive dyrt for vores 

kommune, hvis disse ejendomme i fremtiden bebos af knapt så ressourcestærke beboere som 

skal modtage diverse offentlige ydelser. I så fald kan de penge som kommunen stilles i udsigt 

at modtage fra vindmølleprojektet snart få ben at gå på. 

 

Vesthimmerlands Kommune producerer allerede et stort overskud af grøn energi, hvilket er 

meget glædeligt, men som også berettiger os til at være kritiske over for placering af nye 

projekter af denne karakter. 

 

Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise os om forskellen på vores 

område og området omkring Malle, hvor et lignende projekt blev skrinlagt af byrådet i 

Vesthimmerlands Kommune. 

 

Politikerne i Vesthimmerland Kommunes byråd vil have et kæmpe troværdigheds problem med 

at stemme anderledes i denne sag. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforenig. 
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10) 

 

Jeg vil gerne give mine bekymringer til kende,jeg bor på hvor jeg pt har tre 

vindmøller stående,den nærmeste 300m fra min ejendo møller står i en anden 

kommune,hvorfor de ikke vil være med i det samlede lyd-lysbillede 

Det som bekymre mig meget er udsigten til at få yderligere 6 møller,som vil komme til at stå 

vest for min egendom,og da solen jo som bekendt går ned i vest,vil jeg i mange timer dagligt 

være generet af skyggekast,hvilket jeg i forvejen er om morgenen fra de eksisterende møller. 

Ikke nok med gener i form af skyggekast,er jeg også meget bekymret over for mængden af 

lydgener,som jeg vil få når jeg opholder mig udendørs,enten i form af den lavfrekvente 

støj,eller bare den "almindelige"konstante susen fra møllevingerne. 

Alt dette taget i betragtning ,forventer jeg ikke,at vores beboelse,på noget tidspunkt vil være 

særlig attraktiv at erhverve de næste 30år,som de mølle forventeligt vil komme til at stå der. 

Derfor kan jeg kun sige et kæmpe NEJ tak,til det kommende projekt. 

 

Med venlig hilsen
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11) 

 

Høringssvar vindmøller i /ved Bjørnstrup 
 
Hvilken gevinst vil dette projekt være for Vesthimmerland kommune samt beboerne omkring møllerne 
hermed tænkes på, 
-Økonomisk? 
-CO2 Gevinst? 
-Landskabsmæssigt? 
-Dyreliv? 
 
Hvilke ulemper vil det give Vesthimmerland Kommune samt beboerne omkring møllerne, hermed tænker 
jeg både beboer tæt på møllerne, og beboer langt fra møllerne da de jo kan blive af en højde der gør at 
man kan se dem fra mange kilometers afstand? 
 
Hvilke eksisterende møller vil helt præcist blive nedtaget, såfremt projektet bliver gennemført? 
 
I hvor stor radius vil de røde advarselslys placeret i toppen af mølletårnene kunne ses, og med hvilken 
lysintensitet? 
 
Mine bekymringer går på, at vi vil blive generet af de røde top lys op mod den ellers mørke nattehimmel, da 
vores ejendom er beliggende nord syd, med direkte udsyn mod de påtænkte møller, fra køkken værelse og 
opholdsstue. 
Min anden bekymring går på at Vesthimmerland Kommune og Beboerne ikke får fuld valuta for de gener 
der bliver, hermed tænkes på CO2 gevinsten og skatte gevinst samt ejendomsværdiforringelse, og at 
gevinsterne kun tilfalder HOFOR der jo ikke hjemhører i Vesthimmerland kommune. 
 
Der blev i det digitale borgermøde opfordret til, at man kunne melde sig til at få foretaget en visualiseret 
vue fra sin ejendom, jeg vil hermed stille min ejendom til rådighed for dette. 
 
Såfremt Vesthimmerland Kommune og beboerne ikke får fuld valuta i dette vindmølle projekt, skal det ikke 
gennemføres. 
Efter min mening hører projekter af denne størrelse til på havet, hvor det ikke vil genere nogen mennesker 
i hverdagen. 
 
Venlig hilsen 

 
 

 

 
 

111737340552



12) 

 

Høringssvar iht vindmølleprojekt mellem Gundersted og Blære  

 

Vi er en lille familie, der for 2,5 år siden bosatte os på Borupvej mellem Blære og Gundersted. Vi 

købte dette hus på landet med fred og ro. Der er vindmøller omkring huset, men alle i overskuelig 

afstand og størrelse til at dette ikke bekymrede os. Nu er vi til gengæld meget bekymrede. Vi har 

1000 m til nærmeste mølle i projektet. Det vil sige at vi lige netop er 100 meter for langt væk til at 

vi har ret til at blive opkøbt. Jeg har svært ved at forestille mig hvor stor forskel de 100 meter gør ift 

fx lydgener. Vi har på ingen måde lyst til at skulle flytte. Vi elsker vores hus og vi elsker at være en 

del af lokalsamfundet i Blære og Gundersted. 

Vi er meget bekymrede for vindmøllernes påvirkning af vores trivsel. Vi har ligeledes svært ved at 

se hvordan de 4-5000 kr vi er berettiget til årligt skal gøre den store forskel for os og det værditab 

vores hus vil få. Og kan vi være sikret en fair vurdering hvis vi benytter værditabsordning en? . Pas 

på som borgere i kommunen. Pas på vores fantastiske lokalsamfund. Sig nej til møllerne ved 

Gundersted og Blære.  

 

 

Sendt fra min Huawei-telefon 
 

121838341553



13) 

 

Sendt fra min iPhone 

NEJ TAK TIL KÆMPEVINDMØLLER I BJØRNSTRUP. 

Jeg er en af dem som kommer til at bo tæt på de 6 kæmpevindmøller, der er planer om at 

rejse mellem Gundersted og Blære. Jeg mener det er den største fejl kommunen tager, hvis i 

siger ja tak. I rydder et meget stort område for liv. Hvad tænker i, det gavner vores små lokal 

samfund ? Hvor forsvinder vores naboer hen, hvem vil bo klods op og ned af de store monstre, 

se og høre på dem dag og nat de næste 30 år. Og hvorfor skal vi have trukket dem ned over 

hovedet, det har vi ikke bedt om. Der er givet grøn lys for solcelle anlæg mellem Navnsø og 

Bjørnstrup, skal der så ydermere 6 kæmpevindmøller op ikke langt derfra? Det er meget 

voldsomt for det natur skønne område. Vi er 3. generation på gården og her har vi boet i 24 

år. Vi elsker stedet og naturen omkring os, kan ikke få øje på, at det gør noget godt for vores 

område. Splittelse og nabokrig fører aldrig noget godt med sig. Foreningerne mister 

medlemmer og opbakning til alt der arrangeres og hvad med bosætningen i 

Gundersted/Blære? Der bliver langt mellem Blære og Gundersted når området ligger øde og 

menneske tomt hen. Dyre- og fuglelivet i området vil også lide store tab. Det eneste dyr der vil 

smæske sig er Mårhunden, og den er et skadedyr. Og hvordan kan et vindmølle område 

pludselig over en nat, vende i stik modsat retning? Lokalplanen ligger øst/vest, og nu med de 

6 kæmpevindmøller ligger retningen nord/syd og er 3 gange større. ? 

 

Med venlig hilsen  

131939342554
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Som borger i Blære har jeg yderst vanskeligt ved at få øje på de positive indvirkninger, 

kæmpevindmøllerne vil have på vores lokalsamfund.  

 

En eventuel opførelse af vindmøllerne på den påtænkte placering vil have negative konsekvenser og 

påvirke det store stykke frivillige arbejde, lokale ildsjæle dagligt gør for at Blære og Omegn skal 

være et attraktivt sted for ressourcestærke familier at slå sig ned. 

 

Blære og Omegn er kendt for sit engagement i at øge bosætningen i området, på trods af at denne 

proces til tider vanskeliggøres af Vesthimmerlands Kommune. Så vidt jeg ved er det besluttet at der 

ikke skal udstykkes byggegrunde i Blære, lokale har åbnet op for udstykning af privat jord så Blære 

kan tilbyde byggegrunde. 

 

Byrådet i Vesthimmerland besluttede i sin tid at lukke en velfungerende Blære skole. Uden en skole 

er det svært at tiltrække ressourcestærke børnefamilier så lokale ildsjæle gik imod beslutningen og 

har fået stablet en fantastisk friskole på benene. 

 

Byrådet i Vesthimmerland står nu overfor at træffe endnu en beslutning, der gør det vanskeligt at få 

familier til Blære og Omegn, nemlig kæmpevindmøller. Disse møller vil sætte en stopper for 

udviklingen i Blære og Omegn og lægge et stort område øde. Dertil kommer visuelle og 

støjmæssige gener, vindmøllerne utvivlsomt vil medføre. 

 

Går man i et pengeinstitut i Aars og vil låne penge til at bygge et hus i Blære og Omegn, bliver man 

mødt med spørgsmålet: "Hvorfor vil I ikke bygge i Aars i stedet for?. Det er i forvejen vanskeligt at 

få finansieret sin boligdrøm i lokalområdet og jeg forestiller mig ikke, at det gør det nemmere hvis 

man har udsigt til kæmpevindmøller. 

 

Hvordan mener byrådet i Vesthimmerland, at disse kæmpevindmøller vil være til gavn for det 

lokalsamfund, de evt. bliver opført i? 

 

Får vi gavn af den grønne, billige strøm. som kæmpevindmøllerne producerer? 

 

Tilfalder overskuddet fra kæmpevindmøllerne vores lokalsamfund? 

 

Det vil klæde byrådet i Vesthimmerland at bekymre sig om de konsekvenser, kæmpevindmøllerne 

vil få i området uden for byskiltet til Aars. 

 

Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise os om forskellen på vores område 

og området omkring Malle, hvor et lignende projekt blev skrinlagt af byrådet i Vesthimmerlands 

Kommune. 

 

Jeg synes politikerne i Vesthimmerland Kommunes byråd vil have et kæmpe troværdighedsproblem 

med at stemme anderledes i denne sag. 

 

Med venlig hilsen 

142040343555
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Hørringssvar  

 

kære byråd  

 

For godt 25 år siden, havde vi købt vores dengang drømme ejendom på nr, blærevej – troede 

vi!! 

Der var kun to meget små vindmøller vest for ejendommen, her skulle vi bo for altid – troede 

vi!! 

Så var der nogle driftige landmænd som tænkte at nu skulle de vise vejen for grøn energi, og 

det skulle så være lige i vores og de andre beboere på nr-blærevejens baghave stort set, vi 

protesterede på det kraftigste og det var som om , det var det , opstillerne var forberedte på , 

og så blev der lovet guld og grønne skove, lod vi nu dengang kommende vindmøller opstille 

,ville de kunne lade møllerne blive noget højre en først antaget, så ville der slet ikke være så 

meget støj og lyskast fra møllerne, da de fik for det første en større radius på vingerne ,som 

så ville kunne køre en del langsommere, og derfor ikke frembringe en brøkdel af det støj ,som 

de først antaget møller og slet ikke berør os, men go daw do 

Vores oplevelse var klart , at der stadig var en kraftig susen konstant alle 24 timer i døgnet, 

ved solnedgang, især, der var hver dag en kraftig blinken fra møllerne som stod på en halv 

time daglig. 

Kort efter møllerne var opført solgte den ene lodsejer sin gård og flyttede i naturskønne 

omgivelser, 

Fri for møllernes susen dag og nat. 

Er det det samme som måske kunne ske her med opstilling af 6 nye 150m høje møller i nr-

blære Gundersted området, de moderne landbrug som drives nu om dage kan helt sikkert 

sagtens drives med base fra en dejlig villa i Aars, som skrevet , det er jo set før lodsejere selv 

fordufter, men stadig ejer det lille matrikel som møllerne står på. 

Vi levede selvfølgelig med møllerne i mange år, sagen var jo tabt på forhånd og nu stod de jo 

der  

Men for cirka 6 år siden, solgte vi vores fine nedlagte ejendom til et ungt par med mod på livet 

og klar til at stifte familie, der ønskede det frie liv på landet med udsigt til de ca. 4 små møller 

der nu engang står der, møllernes levetid var jo snart overstået 

Nu bliver deres tilværelse, familie og fremtid totalt tilintetgjort med cirka kun 6 år i dejlige 

landlige omgivelser, sammen med flere i nr-Blære og Gundersted området der har købt deres 

drømme ejendomme inden for få år, de har måske også renoveret deres ejendomme for 

mange hundrede tusinde kroner for at gøre deres steder unikke , nogle tør simpelthen ikke at 

begynde at renovere på deres ejendomme de ved ikke om de er købt eller solgt 

Deres drømme for fremtiden er totalt slået itu med de planlagte kæmpe vindmøller i området, 

nogle med udsigt i lige linje til hele rækken, lige fra syd til nord og med rødt lys. 

Det PEST ELLER KOLERA for de der er tilbage i området, som gerne vil blive, og har etableret 

sig og stiftet familie ,der arbejder og betaler skat til kommunen og som har børn i den meget 

roste og særdeles skønne blære friskole og børnehus ,samt deltager i det lokale foreningsliv 

både i Gundersted og Blære, fraflytter de ;ja så ,så kommer der jo heller ingen penge i 

kommunekassen –er det virkelig det man ønsker fra ”vores” politikkers side ?? 

Jeg skal selvfølgelig her også nævne Gundersted købmandsgård, hvor jeg og min kone sidder i 

bestyrelsen sammen med et hold lokale borgere som har kæmpet inderligt for at holde gang i 

dette lille projekt, det drives som et beskæftigelses tilbud til fysisk og psykiske udfordret 

voksne i Vesthimmerlands kommune, vi har sågar lige bygget en kæmpe hal med fantastiske 

faciliteter til disse borgere, og de driver til daglig vores lille købmands butik til UG, hvis der 

bliver affolket i Gundersted og omegn falder dette livgivende og rørende lille projekt til grund, 

kan man være dette bekendt. 

Kan det virkelig passe at over 130 underskrifter skrevet under i protest fra lokale borgere der 

bor tæt på og i området ikke har nogen relevans, for byrådet, det er jo også folk fra selv 

152141344556



samme område der har stemt nogle fra byrådet ind samt vores borgmester, og da især 

lodsejerne må da også tænke på folk i deres ejet område . 

Det hører så absolut overhoved ingen steder hjemme at den grønne omstilling skal betales af 

et lille lokal samfund som Gundersted og blære, alt for mange steder i vest Himmerlands 

kommune bliver der i disse år opstillet kæmpevindmøller hvor energi selskaber og lodsejere 

kan tjene stort på nedlæggelse af de små samfund, og hvis møllerne kommer op er det helt 

klart at hus priserne falder ,friværdien samme vej.   

Syntes også det usmageligt at HOFOR og opstillerne forsøger at købe folk ud ved at love et 

mindre beløb årligt i lommen på folk hvis de bliver, eller lader sig opkøbe , folk der ikke ved 

om de er købt eller solgt i forvejen, og som er helt rådvilde, og foreninger i området får også 

en lille skærv ,foreningerne skal nok klare sig uden tilskud fra HOFOR, er jeg sikker på. jeg 

betragter det som et ” HOLD KÆFT” bolsje… 

Selvfølgelig har lodsejerne selv budt HOFOR velkommen fordi de er bedst til at løfte, og sikkert 

også den der har kunne levere det bedste afkast for fremtiden, lodsejerne lovpriser jo bare 

HOFOR ,og fortæller rigtigt om hvor gode de vil være for lokalsamfundet. MEN HVAD FOR ET 

LOKALSAMFUND???. er det de små ejendomme som ikke er der mere, og som lodsejerne stille 

,og roligt igennem de sidste mange år ,har opkøbt og affolket, til trods for man har haft sin 

arbejdskraft til at bo på disse ,med stor mislighold til følge, og som flere folk i området syntes 

burde være på grænsen til bevarings værdig. 

Man har helt sikker hele tiden haft i tankerne , at når de mindre vindmøller havde aftjent deres 

pligt og skulle udskiftes, så ville de næste møller være større ,med mere profit og indtjening, 

ja så kan man jo også lige så godt begynde at lave den fornødne plads, det er særdeles 

usmageligt at man fra lodsejerne og HOFORs side prøver at affolke et lille område som nr-

Blære og Bjørnstrup ,og ja nu måske større ved at tage Gundersted og yderkanten af Blære 

med. 

 

Lodsejerne stiller sig også selv det spørgsmål: 

 hvis nu at os to lodsejere, selv havde forsøgt at lave et projekt, ville det så have gjort en 

forskel på holdningen i lokalsamfundet? 

 

”NEJ” det er jo bevist fra underskrifter og protester lokalsamfundet at der ikke er behov for 

flere kæmpe vindmøller i området, heller ikke hvis antal blev reduceret til 3 stk  

det kunne passende være hvis man er så mølle liderlig, at man ønsker så store møller kunne 

man måske bruge sine kræfter og resurser på at investere i møllerne der allerede er sat op 

ved Aggersund/Fjerritslev, eller ved det planlagte projekt med havvindmøllerne ved Øresund   

Vi er selv flyttet til Gundersted og troede her skal vi vel ikke døje med møller så tæt, men igen 

go daw do !!! 

Ud fra de tegninger der er lavet på mølle projektet kommer jeg og min familie, til at bo KUN 

ca. 1000 meter fra den sidste mølle mod nord, det er altså kun 7 gange møllernes højde hvis 

de faktisk kun bliver 150m høje! Efter min overbevisning, hvis navhøjden skal følges i lige linje 

fra første mølle i syd til sidste mølle i nord , vil den nordligste helt sikkert blive noget højre  

 

Jeg håber inderligt at byrådet lytter til de læsebreve,hørringssvar og underskrifter fra den 

bekymrede lokalbefolkning i og omkring Blære, nr-Blære, og Gundersted og forkaster projektet 

om de 6 store kæmpe vindmøller 

 

Der må kunne findes bedre løsninger, end at ødelægge det gode liv ,natur og stærke 

sammenhold i de små lokale samfund,  kære byråd, lad os stå sammen så vi ikke får dette 

syn  

 

Hilsen  

162242345557



Få Outlook til Android 

 

172343346558
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Var det ikke en ide hvis man nu kunne flytte disse vindmøller ud til Nørekæret i Aggersund 

hvor man i forvejen har opkøbt alle huse så der ikke var nogen der kommer til at stå med et 

hus der falder i værdi  

 

Mvh

182444347559



Gunderste d d. 17/1-L

Til Vesthimmerlands kommune.

lndsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære

Bestyrelsen for Gundersted Borgerforening Ønsker hermed at udtrykke vores
bekymring for vores lille landsbysamfund i Gundersted.

Vi er meget bekymret for at boligernes værdi herude forringes og bosætning
vanskeliggøres. Vi så hellere at Vesthimmerlands kommune arbejdede mere for at

øge bosætningen ude i de små lokalsamfund. Vi er ligeledes bange for tomme
boliger og for hvad det er for mennesker der flytter hertil og hvem der bliver
placeret herude i de billige huse.

Vi er en lille forening rned et stort aktivitetsniveau og med stor opbakning til vores
aktiviteter, hvilket rnange i byrådet også har oplevet ved selvsyn. Vi mener vores
arbejde med at sikre sociale aktiviteter er til gavn for området og sikre bosætningen
og lysten til at blive boende herude. Vi bliver indkaldt hvert år sammen med andre
små landsbyer til Landsbyernes årsmØde. Der får vi at vide at vi skal brande vores
samfund - lave små film som Meet the Locals for at skabe opmærksomhed om
området både for for nye tilflyttere og turister. Som borgerforening er det lisres
bekymring, at vindmØllerne vil spænde ben for udvikling i Gundersted og omegn, og
vi ender med en spøgelses by.

Skulle det mod vores forhåbninger ske at projektet bliver stemt videre til næste fase,

vil vi gerne sikre os at VE- midlerne der følger med 6 kæmpe vindmøller vil tilfalde
de berørte lokal områder.

Vi mener også at puljen bør veere meget stØrre end det vi har hørt rygter om, da vi

netop er mange foreninger herude i både Gundersted og Blære.

Vi henstiller til at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur
herude uden store energianlæg og i stedet fortsat kan danne rammen om sociale

aktiviteter og foreningsliv i Gundersted og omegn.

Borgerforen ingens Bestyrelse i G u ndersted

1925

17) 
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HØRINGSSVAR VEDR. OPSÆTNING AF 6 NYE VINDMØLLER VED BJØRNSTRUP 

 

 

Vi vil på det kraftigste protestere mod opsætning af ovennævnte møller. 

Grunden er følgende: 

 

FUGLELIV 

- Møllerne ville komme til at ligge på havørnenes rute, når de flyver mellem Halkær Sø og Navnsø. 

- Flokke af gæs og sangsvaner følger samme rute morgen og aften. 

- Der er ynglende rød glente i Vidkær, 1000 meter fra nærmeste projekterede mølle. 

- Der er ynglende rørhøg ved Bjerghedevej, 1500 meter fra evt. møller. 

- Der er flagermus i området. ( Set på hele Bjerghedevej ) 

 

LIVSKVALITET 

- Det vil være visuelt skæmmende for området, og dermed ødelæggende for den livskvalitet, der for 

os er forbundet med at bo på landet. 

Vi nyder dagligt udsynet fra vores panoramavindue. Nu er de eksisterende møller næsten dækket af 

træer i horisontlinien. Men det er rædselsvækkende at forestille sig 150 meter høje møller i 

udsigten, 1500 meter fra vores ejendom.  

-I forvejen er der rigeligt med møller strøet rundt omkring. 

- Huspriserne vil falde. De, der ikke har råd til at sælge med tab, vil blive stavnsbundne, og det vil 

ikke være muligt at få nye resursestærke beboere.  

- Så når der er et faktaark på vej fra Aalborg Universitet, som vil konkludere, at ‘folk ikke flygter’, 

så kan det have mange forskellige grunde!! 

 

GRØN ENERGI 

202646349561



- Det er absurd at opstille flere vindmøller, når man ofte ser mange af dem stå stille pga. 

overproduktion af strøm.  

 
https://www.tvmidtvest.dk/ 

I dag, 16.11. kom vi forbi de 6 i Svoldrupkær. Alle stod stille trods vind på 6 m/s. Ligeledes de 4 

Krogstrupmøller. Møller, der kan ses langt uden for kommunens grænser. 

- Det ville være bedre at satse på andre energiformer, som ikke er vindafhængige. Solceller og 

biogasanlæg, som kan skjules af bevoksning. 

- Profit og CO2-regnskab er HOFORs motivation, på bekostning af os. 

 

FORSLAG TIL FOTOPUNKTER 

- Vi synes, I skal få lavet en visualisering af udsigten med møllerne fra Gundersted kirke/kirkegård. 

En gyser bliver det! 

 

Venlig hilsen 

 

Hvis I har mod på lidt satire om mølleprojektet: https://wwww.youtube.com/watch?v=JXZkocf3KH 

 

212747350562



19) 

 

      

 Hornum, den 16. November, 2020 

 

Til 

Vesthimmerlands kommune, 

9000  Aars 

 

 

 

 

HØRINGSSVAR VEDR. Kæmpevindmøller v. Bjørnstrup/Gundersted 

 

Da kommunen i sin tid udlagde området til vindenergi, var størrelsen på møller 

en hel anden. Nu er de højere end pylonerne på Lillebæltsbroen!!, hvorfor 

kommunen må revidere sin plan for området. 

Som supplement til ovennævnte er Bjørnstrup i forvejen belastet af 

råstofudvinding, hvor et stort område nu står tilbage med åbne sår, som aldrig 

kommer i harmoni igen, foruden området på sydsiden af Navnsø, som er udlagt 

til solcellepark. 

Hvis kommunen godkender vindmølleprojektet er resultatet, at huse og 

ejendomme bliver opkøbte. Tilbage står et øde område, hvor lokalbefolkningen 

(dem som er tilbage) efterlades i et ødelagt område med skamferet natur  og 

usælgelige ejendomme. 

Vi nægter at tro, at kommunalbestyrelsen vil vægte de to lodsejeres samt et 

københavnerfirmas (HOFOR) økonomiske interesser højere  end 

lokalbefolkningens. 

Efterfølgende får Vesthimmerlands kommune et kæmpe logo i form af 6 

kæmpevindmøller, som kan ses viden om, i lighed med møllerne i Krogstrup 

Vores unikke natur vil være ødelagt for altid! 

 

 

Venlig hilsen 

222848351563
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Hej planlæggere. 

 

Nej tak - vi ønsker ikke vindmøllerne opstillet ved Bjørnstrup. 

 

Vi ønsker ikke påvirkning af naturen deromkring samt risiko for  

fraflytning fra vores lokalsamfund i Gundersted. 

 

Tillige kan vores boliger i området værdiforringes. 

 

Med venlig hilsen 

232949352564
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Hej jeg vil gerne give mit Hørringssvar på vindmølle projektet i Bjørnstrup  

 

Jeg er bosiddende i hornum og jeg ser de grimme naturskæmmere i krogstrup  hverdag og det røde 

lys hver aften og kan ikke begribe hvad vesthimmerlands kommune vil med de Møller ude i 

bjørnstrup. De skæmmer og ødelægger naturen. Ødelægger vildt livet især fuglelivet. 

 

Hvorfor bygge flere Møller og store Møller der kan producere så meget strøm vi ikke kan bruge det. 

Så brug da pengene på og udvid eneginettet i stedet for. En anden ting er at de danske 

vindmølleejerre bliver betalt af Tyskland for at slukke deres Møller her hjemme hvad mening giver 

det så og sætte  Møller op 

243050353565
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Hej mit navn er 

 

Jeg er modstander af at der skal komme vindmøller op i bjørnstrup. Min familie og jeg går tit tur i 

området omkring bjørnstrup. Vi er tit der ude og se naturen der er så skønt der ude. Det ville være 

en synd og skam dette natur skulle ødelægges af disse larmende og grimme kæmper. 

 

Håber ikke dette projekt bliver til noget.  

 

Mvh
 

253151354566



Til byrådet i Vesthimmerlands kommune 

Jeg er mildest talt bekymret for vindmølleprojektet i Bjørnstrup, ved Gundersted og Blære. Mine 

bekymringer handler om hvor slemt bliver støjgenerne? Hvor ofte skal vi døje med lys kast? Hvad 

gør det ved værdien af vores hus?  

Det bekymrer mig især at der næsten kun bliver snakket profit når vi snakker om vindmøller. Hvad 

kan vi få når vi bor så og så lang fra møllerne, hvad kan foreningerne få osv. For mig at se er det 

fuldstændigt lige meget hvad jeg kan få, fordi jeg ønsker ikke vindmøller, og slet ikke kæmpe 

vindmøller uden for mit stuevindue.  

Jeg forstår godt det er hårdt arbejde at være landmand, og selve erhvervet har jeg meget stor 

respekt for. Men jeg har ikke særlig meget tilovers for muligheden for at tjene rigtig mange penge, 

på bekostning af rigtig mange mennesker og lokalområdet. Under den påstand at det er for at 

hjælpe den grønne omstilling og det før nævnte lokalområdet. Hvis dette ikke er tilfældet, forstår 

jeg ikke at ingen kan eller vil fortælle mig hvad lodsejerne præcis kommer til at tjene på møllerne i 

Bjørnstrup.  

Den største af alle bekymringerne handler om vores børn. Hvad får det af konsekvenser for deres 

liv, barndom. Får de problemer som følge af støj og lys fra møllerne. Derudover er det planen de 

begge skal gå i Blære lige fra vuggestue, i børnehave og videre i skole. Skal Gundersted nu være 

byen på den anden side af vindmøllerne? Vi er indstillet på at vi bor på landet, men hvor langt skal 

vi køre for at der bor legekammerater. Vi bor i forvejen i udkanten af kommunen, og for mig vil vi 

blive dem bag muren af kæmpe store vindmøller.  

Der bor en masse gode mennesker i vores skønne område, Gundersted, Blære, Bjørnstrup, som 

bruger rigtig mange frivillige timer i området. Skole, købmandsgård, legepladser, udeområder, 

idrætsuger, osv osv. Rigtig mange tiltag for at gøre vores skønne område attraktivt, både at blive 

boende i, men også at flytte til. Jeg tror simpelthen ikke at kæmpe vindmøller er gavnligt i den 

ligning. Jeg tror kun de vil gavne lodsejerne økonomisk.  

Vi er i området meget presset over de mulige kæmpe vindmøller og håber og beder jer tænke 

meget grundigt over om kæmpe vindmøller i Bjørnstrup er vejen frem for vores smukke område. 

Der er faktisk folk der gerne vil bo på landet. 

Med Venlig hilsen 

2632
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Til   

Vesthimmerlands Kommune  

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling  

Vestre Boulevard 7  

DK-9600 Aars  

 
Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup. 
 
Da jer er imod og bekymret for de nye kæmpe vindmøller der evt. skal opsættes ved 

Gundersted/Blære. 
Da jeg er selv tilflytter til Hornum, hvor man dagligt kan se de kæmpevindmøller der dagligt 

præger området og ødelægger naturen og udsigten omkring sig og kønne er de ikke. 

 
Derfor er jeg bekymret omkring den planlægning der ny er igangsat, om at der nu skal sættes nye 

kæmpemøller op omkring Gundersted/Blære, da jeg kender flere af dem der bor i og omkring 

Gundersted /blære området, og ved hvor store bekymringer de har omkring kæmpevindmøller der 

kommer til at ødelægge deres naturlige omgivelser og skønne natur der er omkring dem, og ikke 

mindst den larm der kommer fra Møllerne. 
 
Jeg mener jo selv at kæmpevindmøller der er så store i den omfang som de er, ikke hører til i 

vores smukke natur, og er til gene for de indbyggere omkring dem, men at de hører til ved 

vesterhavet hvor de vil yde mere og ikke være til gene for nogen, hverken natur eller mennesker. 

 
M.V.H. 

273353356568



Til Vesthimmerland Kommune, angående høringssvar vedr. ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi vil gerne tilslutte os modstanden mod at opsætte vindmøllerne i Bjørnstrup. 

Vi bor på 6-7 km fra, hvor I overvejer at anlægge vindmøllerne. Så vi kommer ikke til at mærke de fysiske 
gener, MEN vi er meget bekymrede over, hvad det vil gøre ved vores lokalområde: Blære! 

Vi har valgt at flytte fra Aalborg Kommune til Vesthimmerlands Kommune for at være en del af noget lokalt 
og mindre sammenhold, hvilket vi har fundet i Blære. Dette til trods for, at vores arbejdspladser ligger 
udenfor kommunen, og vi kunne have bosat os mange andre steder. Naturen er også en stor faktor for at vi 
flyttede herud. Det samme ved vi, at der gør sig gældende for mange af vores bekendte, som bor nordvest 
for Blære – nemlig i Gundersted området.  

Hvis vindmøllerne bliver placeret her, er vi bange for, at familier fraflytter, og Blære Friskole derved mister 
elever. Dette kan i sidste instans ende med, at Blære Friskole og Børnehus må lukke. Dette vil påvirke vores 
børns skolegang og kan resultere i, at vi kigger på lokale friskoler og landsbyer tættere på Aalborg. Vi har ikke 
lyst til at vælge de store skoler i Aars. 

Hvis det bliver mindre attraktivt at bo i Gundersted og Blære området, hvilke samfundsklasser vil så fravælge 
at bo i kommunen? Ender det med en samling udlejningsejendomme, som ingen vil bosætte sig permanent 
i? Blære og Vegger egnen var de to byer, vi selv kiggede på, da vi boede i Aalborg pga. pendlerafstanden. 
Hvorfor risikere at skade de byer og samfund, som ud for et ”Aalborggensisk” syn, ligger mest attraktivt, når 
man gerne vil væk fra byområder? 

Vi kunne på ”borgermødet” høre, hvilke økonomiske goder, der var til lokalsamfundet ved at få vindmøller i 
nærområdet. Det beløb, der blev beregnet, er slet ikke i samme størrelsesorden, som det lokale har kunne 
få af støtte penge, uden at de skulle ”sælge sig selv” til HOFOR. Det får os til at tænke på, hvad får 
Vesthimmerlands Kommune ud af det økonomisk eller samfundsmæssigt?  

Selve energireduktionen var der meget tvivl om på mødet, hvorvidt det tilfaldt Vesthimmerlands Kommune 
eller de københavnske kommuner. Mon ikke det går til de københavnske kommuner. Jf. HOFORs hjemmeside 
står der: 

”HOFOR opsætter vindmøller i hele landet. Vindmøllerne bidrager til at gøre København CO2-neutral i 2025” 
(https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vindmoeller/) 

Kan i give et præcis svar på, hvem der får energireduktionen?! Og hvis det ikke falder ud til Vesthimmerlands 
Kommunes fordel, hvor skal kommunens egne energiprojekter så placeres?  

Vi går ind for grøn energi, og det er vejen frem for miljøet, men vi forstår ikke, hvorfor I mener, at så store 
vindmøller hører til på landjorden og ikke mindst, at de skal placeres i så naturskønne og velfungerende 
områder som ved Gundersted og Blære. Vi foreslår, at Vesthimmerlands Kommune råder HOFOR til, at de 
finder plads i havmølleparker eller i deres egen baghave. 

Vi håber vores bekymring vil blive lyttet til, og at Vesthimmerland Kommune og de valgte politikere vil værne 
om naturen samt beboerne og dermed droppe projektet. Vi håber, at I vil lytte mere til jeres egne borgere 
og skatteydere end til Hovedstadsområdets Forsyningsselskabs eller nogle få lodsejere som kan få profit af 
vindmøllerne.  

Med venlig hilsen 

2834
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Vi skal ikke ha flere vindmøller op, de er ødelækkene for vores natur og det fantastisk fugleliv, 

vi har her i vesthimmerland.  

Så stop med at sætte mere af det lort op Nu  

 

Hent Outlook til Android 

 

293555358570
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Gundersted d.17.november 2020 

Til Vesthimmerlands Kommune  

Indsigelse mod vindmøller ved Bjørnstrup  
Hvor bliver jeg ked af det, når jeg læser om jeres og HOFOR’s planer om at opføre 6 kæmpe 

vindmøller lige i min baghave. HOFOR er Hovedstadsområdets forsyningsselskab og har en vision 

om at skabe bæredygtige byer, men hvorfor skal det være på bekostning af vores lokalsamfund og 

natur?  

 

Møllerne skal opføres 700 meter væk fra n ejendom jeg overtog efter mine 

svigerforældre og som min søn og sviger iver videre efter mig. En ejendom som vil miste 

en stor del af sin værdi, hvis ikke de vælger at sælge til HOFOR. Jeg bliver trist ved tanken om, at 

en ejendom, der har været i familien i generationer, skal jævnes ud fra sådan et grundlag.  

Opførelsen af denne vindmøllepark vil få store konsekvenser for huspriserne i området, herunder 

også mit eget i Gundersted. Gundersted er en lille by fyldt med ildsjæle. Vi har kæmpet for at holde 

liv i byen. Vi har sammen fået bygget vores multihus hvor vi mødes på tværs. Min afdøde hustru 

var i 2001 med til at få liv i byens købmandsbutik igen, som en socialøkonomisk virksomhed. Det 

har stor betydning for byen at vi har mulighed for at handle, og jeg er bekymret for, at 

købmandsbutikken ikke overlever, hvis folk flygter fra området som følge af møllerne.  

De 6 vindmøller vil komme til at ligge tæt på Navnsø, som er et fredet område. Jeg frygter at 

vindmøllerne vil have stor påvirkning på det fugle- og dyreliv, der er i området og der ikke vil være 

det samme liv, da de påvirkes af møllerne. Jeg sætter stor pris på den mangfoldige natur vi har i 

området, og kan ikke forstå, hvordan I kan vælge den fra på dette grundlag. Vi mennesker bliver 

også påvirkede. Møllerne vil give store støj- og skyggegener for os mennesker også. Jeg bor ca. 

1200 meter fra hvor HOFOR vil sætte den første mølle, og de vil give skyggekast ind i min stue, 

hvor jeg tilbringer meget af min tid. Også Gundersted kirke vil blive ramt af de mange skyggekast, 

ligesom møllerne vil blive det dominerende når man går en tur på kirkegården. Nogen mener, at 

støj- og skyggegenerne giver stress og søvnproblemer, så er jeres projekt det værd? 

Hvis det er så vigtigt for HOFOR at skabe bæredygtige byer, må de finde nogle andre måder end at 

ødelægge vores lokalområde. De kan sætte møllerne op på Amager i stedet, hvor de selv kan få 

glæde af dem, og lade vores byer være i fred. Eller sætte havvindmøller op i stedet, som faktisk 

giver mere energi uden at påvirke så mange mennesker, som det her projekt vil komme til.  

Det er mit håb, at min indsigelse har indflydelse på den beslutning I, som folkevalgte politikere, nu 

skal tage. Husk på, hvis interesser det er I skal varetage, og hvor store konsekvenser dette projekt 

kan have for kommunen på lang sigt med affolkning af området, lavere skatteindtægt, 

værdiforringelser og mange flere konsekvenser vi slet ikke kender endnu.  

 

303656359571
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Kære Vesthimmerlands Kommune 

 

Vedrørende projektet med at stille 6 store vindmøller op ude i Bjørnstrup ved Gundersted, så har jeg 

meget svært ved at se hvordan det kan gavne området herude samt øge bosætningen.  

Jeg har boet her i 17 år efterhånden og har faktisk haft det godt herude. Jeg har tidligere haft mit hus 

til salg, men har nu valgt at blive boende. 

Jeg har i forvejen 3 møller tæt på hvor jeg bor, så jeg ved at det har en betydning for når man skal 

sælge sit hus - det betyder noget. Jeg har til dato aldrig set en salgsannonce for et hus, hvor det 

bliver fremhævet at der står 6 store vindmøller inden for 1,5 km som så laver strøm til 

Københavnerne. Derfor er jeg også sikker på at mange af mine naboers huse vil miste noget af deres 

værdi hvis de møller kommer op. Jeg er også sikker på at det bestemt ikke kommer til at øge prisen 

på mit eget lille byhus. , 

Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på at de 2 lodsejere som lejer jord ud til projektet faktisk 

har mulighed for at sælge deres ejendomme - og dem har de flere af - til sit eget projekt og dermed 

score en stor gevinst som de kan bruge på at flytte fra området. For jeg er sikker på de ikke gider at 

bo mindre end 7-800 meter fra de nye store møller. For det er der vel ikke lavet nogen garanti i 

projektet for at de skal blive boende her i kommunen bagefter og betale skat? Jeg kan slet ikke 

forstå at kommune hellere vil behage et københavnsk selskab, der ikke betaler skat her i kommunen 

frem for hele byen herude i Gundersted samt landområdet omkring, der trods alt betaler skat til 

kommunen.  

Jeg kan derfor kun opfordre på det kraftigste til at man siger nej til det her projekt.  

 

Hilsen 

 

313757360572
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Sendt fra Mail til Windows 10 

 

Hej 

 

Jeg flyttede her til Vesthimmerland i 2007, da jeg købte huset her i Gundersted 

jeg faldt selvfølgelig for huset, men også for lokalområdet, stilheden, skønne natur 

og ikke mindst dyrelivet. Jeg syntes at det er utrolig synd og ærligt hvis vi skal 

til at have kæmpe vindmøller i Bjørnstrup, da det vil ødelægge både roen, naturen 

og dyrelivet. Vi skal passe på den skønne lokalområde vi har. Hvad med hus priserne  

de vil nok også falde, da der nok ikke er mange der vil bo så tæt på kæmpe vindmøller  

plus der er chance for at de små lokalområder ville blive øde og falde hen.  

Man ser også tit at vindmøller holder stille selvom det blæser meget Kæmpe vindmøller  

på 150m høre ikke til på land, men ude på havet hvor de ikke genere nogle former for liv. 

 

Hilsen 

 

323858361573
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Jeg synes det er skræmmende, man vil placere så store vindmøller så tæt på en velfungerende 

Landsby som Gundersted. 

Jeg har store bekymringer for, at man vil affolke området, ved at placere de store møller så 
tæt på byen. 

Jeg har også fået oplyst, der er ca 20 ejendomme,der er direkte påvirket inden for en radius af 

1 km fra møllerne. 

Vil man total affolke området. 

Der er rigtig mange landejendomme i området, og der er mange m2 tag på de fleste, var det 

ikke bedre at udnytte de arealer til solceller i stedet, hvis man vil lave et grønnere 
Vesthimmerland. 

Venlig hilsen 

 

 

333959362574
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Hej 
Jeg har stor bekymringer om det planlagte vindmøller projekt så tæt på Gundersted. Jeg 
bor i forvejen tæt på nogle gamle vindmøller. Jeg er bange for at de nye planlagte møller i 
mere end dobbelt størrelse vil bliver til stor gene for beboerne i nær området. At der vil 
affolke vores velfungerende landsby.  
 
Med venlig hilsen 

344060363575



Til  

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 

  Bjørnstrup den 19. november 2020 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg udtrykker hermed min store bekymring i forhold til de påtænkte vindmøller. 

Min bolig ligger 1200 meter fra vindmølleområdet, og jeg er selvfølgelig først og fremmest dybt 

bekymret for min families sundhed, vores livskvalitet og ejendom.  

Jeg vil derudover rejse følgende spørgsmål, som jeg mener er væsentlige i den politiske vurdering: 

- Stort indgreb i lokalsamfundet: 8 boliger nedlægges og 17 boliger tilbydes en salgsoption.

- Ingen skatteindtægter til kommunen.

- Lokalt ejerskab mangler – behov for mere målrettede ordninger til nærområdet

- Usikkerhed om hvilken vej kommunen vil?

- Klarhed om biogas og solceller?

- CO2 reduktionen?

- Røde glenter overflyver vindmølleområdet.

- Kritik af kommunens Faktaark - beregningerne fra seminariet mangler?

Uddybning 

Affolkning af nærområdet/bosætning:  Vindmøllerne i Krogstrup er i flere sammenhænge blevet 

brugt som sammenligningsgrundlag. Konklusionen er her, at vindmøller ikke skaber affolkning.   

Det faktaark som forvaltningen netop spillet ind i fordebatten forholder sig meget ensidigt til til-og 

fraflytning i forhold til Krogstrup Jeg mener, man har glemt, at vindmølleprojektet i Gundersted/Blære 

rummer en nedlæggelse af hele 8 boliger. HOFOR har desuden oplyst, at der i zonen 600-900 m fra 

de seks påtænkte møller er 17 registrerede boliger. Ejerne af disse 17 boliger har mulighed for at 

opnå en salgsoption. De to projekter er derfor ikke direkte sammenlignelige efter min opfattelse, og 

politikerne kan ikke bruge sammenligningen i den politiske vurdering.  

25 boliger er således i spil i forhold til nedrivning eller salgsoption. Det rejser en række 

problematikker efter min mening.  Borgergruppen har talt 93 boliger i en 2-km zone rundt om 

3541
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vindmølleområdet. Projektet er dermed noget, der virkelig kan forandre situationen i området fra godt 

til skidt. Vindmølleprojektet vil reelt kunne betyde affolkning til skade for foreningsliv, købmand og 

skole. 

Det er underbelyst, hvordan HOFOR vil sælge de boliger, som evt. opkøbes i zonen 6-900 m.. Bliver 

de solgt til spotpris, som kan tiltrække ”Låsby-Svendsen-typer”? River HOFOR disse boliger ned, 

hvis de ikke kan sælges, eller vil man så forsøge at leje dem ud? Ordningen om opkøb inden for 6-

900 m. er ny, og derfor mener jeg ikke, at der politisk har været fokus de negative konsekvenser af 

disse salgsoptioner.  

Min familie og jeg er dybt involveret i foreningsliv og friskolen i området. Min personlige vurdering er, 

at foreninger og skoler har brug for et reelt opland for at kunne opretholde eksistensen på sigt, og 

udkantsudfordringer bliver ikke mindre de kommende år. Familier der fraflytter, familier der ikke vil 

flytte til området pga. generne fra vindmøller og en mindre boligmasse som konsekvens af nedlagte 

boliger ændrer på balancen. Det er ikke til gavn for lokalområdet og kommunen. Dette projekt er 

potentielt et enorm indgreb i et lokalområde, og jeg mener dette bør have større politisk fokus. 

 

Ingen økonomiske gevinster for kommunen 

Hele spørgsmålet om skat blev forbigået ved borgermødet. Af faktaarket kan jeg læse, at HOFOR 

indrømmer, at Vesthimmerlands Kommune ikke får skatteindtægter ind på vindmøllerne. I faktaarket 

får HOFOR lov til at skrive, at de ikke gør det her for at få stort overskud, men ”Tingene skal 

selvfølgelig løbe rundt økonomisk for os”. Det er en udtalelse, som jeg vil betvivle. Jeg vil dermed 

gerne have undersøgt, hvad HOFOR’s reelle indtjening og overskud vil være på dette projekt. 

Selskabet er registreret i København, som derfor vil få skatteindtægterne. Samtidig bør alle politikere 

bemærke, at der ikke kan købes lokale anparter i projektet.  

 

Projektet har ikke gjort forsøg på lokal forankring 

Grundlæggende mener jeg, at der politisk i fremtiden skal stilles større krav til vindmølleopstiller. Det 

bør være et projektkrav, at vindmølleopstiller forpligter sig på et projekt, der styrker nærområdet 

mere. Frem for Den grønne pulje vil det være bedre, hvis husene i nærområdet kunne gøres grønne, 

får billig strøm osv., så det bliver til fordel for dem, der skal leve med vindmøllerne. Jeg oplever, at 

HOFOR ikke har arbejdet med lokalt ejerskab i projektudviklingen. Kommunen bør også være mere 

aktiv her. Kan I som politikere forsvare et projekt, der giver så lidt tilbage til kommunen og 

nærområdet, og er det rimeligt over vores jeres borgere?    

Jeg vil samtidig påpege, at fordelingsprincipperne for Den grønne pulje ikke er på plads, og vi ved 

derfor ikke, hvor mange midler der i realiteten vil tilfalde området.  

 

Hvilken vej vil Vesthimmerlands Kommune? 

En revision af vindmølleplanlægningen samt en ny vision for det grønne område er på vej. Her vil 

jeg gerne appellere til, at alle politikere vurderer dette vindmølleprojekt ved Gundersted/Blære i 

forhold til eventuelle nye tanker om planlægning. Fx en energipark ved Nørrekær Enge, der som i 

Skive Kommune (GreenLab) kan skabe arbejdspladser og store, eksterne investeringer. Hvis man 

364262365577



politisk går med sådanne tanker, så mener jeg, man bør overveje, om det er det rigtige at opsætte 

vindmøllerne ved Gundersted/Blære på nuværende tidspunkt. 

Forløbet omkring nedstemningen af vindmølleprojektet i Malle i december 2019 bør også være med 

i vurderingen af denne sag. Det var i høj grad borgernes bekymringer og modstand, der gjorde 

udslaget. Dermed synes jeg beslutningen vedr. Malle burde have været en principbeslutning, som 

også er gældende for vindmølleprojektet Gundersted/Blære.  

 

Udvidelse, elnet, biogas og solceller 

Tæt på vindmølleområdet ved hhv. Kelddalvej og Aggersundvej er der områder, som er udpeget til 

biogas. Der går rygter om det, og I politikere bør derfor skabe tryghed omkring dette. Det bør ikke 

være noget, der først bliver frembragt efter den politiske afgørelse.   

Min bolig får 4-500 m. til solcellerne ved Navnsø, og jeg vil gerne have klarhed over, om der er planer 

om at forbinde dette område med vindmøllerne på sigt? I så fald bør det også bringes frem nu. 

Jeg vil samtidig gerne have klarlagt, hvordan strømmen skal føres væk fra området. 

  

CO2 reduktion? Hvad er der i det for kommunen? 

Min vurdering er, at Vesthimmerlands Kommune og nærområdet omkring Gundersted og Blære 

bliver udnyttet i denne sag. I den dialog jeg har haft med politikere og forvaltning undervejs har det 

været åbenlyst, at man ikke ved, hvem der får CO2 reduktionen. På borgermødet forklarede HOFOR 

CO2 reduktionen på en måde, så reduktionen kan tælle begge steder. Det bekræftes også i det 

faktaark. Hvordan vil kommunen tælle det? 

 

 

Røde glenter, flagermus og kulturlandskab 

Jeg observerer dagligt røde glenter over vindmølleområdet, og en rede skulle være observeret ved 

Navnsø. Det bør tages alvorligt. Havørnen besøger også området. I det hele taget oplever vi store 

træk af svaner og gæs, som krydser vindmølleområdet hver dag i efterårs- og vintermånederne til 

og fra Navnsø, og jeg mener det bør undersøges. På min ejendom 1200 meter væk lever der 

flagermus.  

Kulturlandskabet omkring Navnsø påvirkes også negativt af vindmøllerne. Visualiseringen der blev 

vist på borgermødet viser, hvordan også landskabet ændrer sig markant.  

 

Kritik af faktaarket fra Vesthimmerlands Kommune. 

Jeg har flere gange i dette høringssvar nævnt et faktaark, som Vesthimmerlands Kommune har 

udsendt i forbindelse med fordebatten. Faktaarket er bygget op på den måde, at kommunen stiller 

HOFOR et spørgsmål, som HOFOR besvarer. Svarene er verificeret af Aalborg Universitet, men jeg 

finder formen kritisabel, da HOFOR så at sige har fået muligheden for at ”styre”, hvordan 

spørgsmålene besvares. Et faktaark burde udarbejdes hundrede procent af uafhængig part eller af 
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forvaltningen. Det er ikke et faktaark, men et svarark fra HOFOR. Faktaarket gør desuden brug af 

interesseorganisationen Viden om vind som kilde, som HOFOR blandt andet står bag.  Jeg er stærkt 

kritisk over for den måde at oplyse borgerne på i så afgørende en sag.  

På byrådets seminar den 3. september fik I fremlagt en række beregninger om vedvarende energi, 

Det var sådan set disse beregninger, jeg havde en forventning om, at kommunen ville fremlægge. 

Hvorfor er så vigtige kilder ikke fremlagt i forbindelse med denne fordebat. Det er ikke i orden og 

umuliggør kritik. Som jeg har forstået det, så er der mange knapper at skrue på. Det skal vi 

selvfølgelig have indsigt i. ¨ 

Jeg ønsker afslutningsvis visualiseringer af projektet set fra min ejendom, hvis projektet mod min 

forventning går videre fra fordebatten.  

Med venlig hilsen 

 

384464367579
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Til rette vedkommende.. 
 
Det er med stor bekymring at der planlægges etablering af 6 kæmpe vindmøller, så tæt på min 
families og undertegnets elskede hjem. 
Det bekymrer mig især hvilken påvirkninger det vil give os. Både familie-mæssigt og økonomisk.  
Vi har 2 små børn som har hele livet foran sig, og vil for i alt i verden ikke se dem vokse op i larm 
og skygge-blik som vi uomtvistelig vil  
opleve på vores adresse. 
Vil vi nogensinde kunne sælge vores hus, gud forbyde at det skulle ske, pga de møller i baghaven. 
Vil vi kunne beholde den værdi i huset som vi har knoklet os til ved renovering, igennem vores surt 
optjente penge. Det tror jeg ikke på.. 
Jeg er ganske klar over at vi alle skal bidrage til "grøn omstilling" 
Det har vil allerede selv bidraget til, med en hel ny luft-varmepumpe. Og de ikke billige......!! 
 
Og hvad med vores lokalsamfund. Byen hvor jeg har boet i og omkring i hele mit liv (40år) 
Er det samfund til salg fordi kommunen synes at vi kan undværes. Vi nogen som elsker livet på 
landet, med alt dertil høre til. Spillet i  
den lokale fodboldklub, hjulpet med opførslen af byens samlingspunkt Multihuset. Slået 
fodboldbanen, så den var acceptable for vores gæstende fodboldhold, fordi det gør man herude..  
 
Jeg synes grøn energi er en fantastisk ting, især med henblik på fremtiden, men "come on" hvorfor 
skal andre have gavn af vores pinsler, det ikke vores tegnebøger der bliver fede.. 
Vi kæmper nok i forvejen med huse som trænger til et løft. Og det kommer de vindmøller ikke til 
at hjælpe os med, tværtimod.. 
 
Byt de vindmøller ud, en til en, med dem vi har, men ikke større. Alt behøver ikke at være større 
for at være bedre... 
 
Til sidst vil jeg rigtig gerne have et billede fra vores hus. Da vi kommer til at ligge stik vest for 
projektet, og hvor mange dage om året er der ikke lige vestenvind???   
 
Mvh: 

    
 

394565368580
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Til  
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 
  
        

                                 Bjørnstrup den 19. november 

 

 
Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup 
 

Jeg retter henvendelse til Vesthimmerlands Kommune i forhold til Vindmølleprojektet i 

Bjørnstrup, fordi jeg gerne vil udtrykke min bekymring og rette et række tvivlspørgsmål til 

kommunen. 

 

STØJGENER: Jeg deltog i fordebatmødet d. 12.11.20, der blev afholdt virtuelt, og jeg er ret så 

forundret over, at der slet ikke blev nævnt noget som helst om støjgener inden for det 

lavfrekvente lydområde. Vi bor 1200 m væk på den østlige side af de omdiskuterede 

vindmøller. Jeg er usikker på, hvor meget vi kommer til at høre dem, men jeg er også 

allermest bange på den lavfrekvente støj, som nogen mennesker er meget følsomme overfor. 

Jeg vil gerne høre til, om den lavfrekvente støj forventes at række helt ud til os? Og jeg vil 

gerne vide, hvad jeg har af muligheder, såfremt jeg bliver generet i en sådan grad, at det 

kommer udtryk både for mit psykiske såvel som mit fysiske velbefindende. 

 

VÆRDITAB: Vi har købt drømmestedet. Vi ville på landet, nyde freden, friheden og naturen! Vi 

har fundet vores perle, og vi har alle intentioner om at blive gamle her. Vi har brugt årene på 

at renovere, installere jordvarme og anlægge have. Vi har utallige drømme, som vi stadig 

gerne vil realisere, men jeg er bange for, om vi kan få lov til at låne pengene af banken, hvis 

de finder ud af, at der planer om kæmpe vindmøller i vores baghave. Vi skal have 

energiforbedret stuehuset, vores carport skal renoveres, vores stald skal have nyt tag, og jeg 

drømmer om et orangeri. Alt sammen opgaver som lokale håndværkere skal arbejde på, men 

som måske ikke kan blive til noget, hvis banken siger nej. Og hvad med alt det som vi allerede 

har gjort? Kan vi overhovedet holde pengene hjemme på det, hvis vindmøllerne kommer!?! 

FORENINGSLIV OG FRISKOLE: Vores familie er meget engageret i lokalsamfundet omkring 

Blære og Gundersted. Vi lagt mange timer i det frivillige arbejde (Blære Idrætsforening, 

gymnastikudvalget i Blære, Friskolen; foruden de mange timer, vi har brugt i byen), og vi har 

arbejdet aktivt for at promovere vores dejlige område – for at øge bosætningen til vores 

kommune, og især vores lokalområde og friskole. Kan I virkelig garantere, at vindmøllerne 

ikke kommer til at skade dette området? At Gundersted ikke bliver en spøgelsesby? At 

friskolen ikke mister elever? Det giver virkelig et meningstab i vores hverdag, at vi arbejder så 

hårdt på at skabe de gode forhold for vores børn og vores naboers børn, og så straffes vi med 

kæmpe vindmøller i baghaven. Det er ikke god stil!! 

 

NATUREN: Vi forelskede os hovedkulds i området omkring Bjørnstrup. Vi var ude og kigge på 

mange ejendomme, men vi blev ved vende tilbage hertil. Her er dejligt. Heden omkring 

Navnsø er helt fantastisk. Vi hører dagligt alle fuglene, der flyver ind over vores ejendom for at 

komme ned til søen, og vi glædes over musvågerne, den røde glente og sangsvanerne - og jeg 

kan godt frygte, at det komme til at gå ud over fuglelivet, såfremt vindmøllerne bliver en 

realitet. Jeg forventer at kommunen forholder sig til, om fuglene bliver generet af 

vindmøllerne!! Det er min klare overbevisning, at Navnsø er blevet udpeget som et 

Natura2000 område af en årsag, og at det blandt andet er på grund af fuglelivet!! 

 

404666369581



NAVNSØ: Vi bruger aktivt Navnsø henover hele foråret, sommeren og efteråret. Vi fisker, gå 

ture og bader, og vi mødes med vennerne på lune sommeraftener. Jeg blev meget ked af det, 

da jeg så visualisering-billeder på fordebatsmødet d. 12.11.20. Det er den helt forkerte 

baggrundsscene for Navnsø, som skulle forestille at være et særligt kulturlandskab for 

Vesthimmerlands Kommune. Intet i kommunen er åbenbart helligt mere, når det gælder den 

grønne omstilling. Jeg synes, at det sender et helt forkert signal omkring kommunens 

naturopfattelse, eller også gør det ikke. Den lader jeg stå i det åbne!!!    

 

Mvh  

414767370582
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Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

  
Med 910 meter til dette projekt bliver det NEJ til hovedstadens 150 meters vindmøller i mellem 
Blære og Gundersted
  
Skal Vesthimmerlands Kommune lægge jord til hvilket som helst vindmølleprojekt? Det er svært at 
støtte i dette tilfælde, hvor hovedstadskommunerne vil placere deres grønne løsning i 
Vesthimmerland. Co2 aftrykket vil i dette tilfælde ikke tilfalde Vesthimmerlands kommune tænker 
da helt bestemt HOFOR nok skal tage deres del af kagen. Når så de eksisterende områder er brugt 
af andre udefrakommende selskaber. Er der så en langsigtet plan for hvordan kommunen selv når 
2030 målene eller 2050? Eller udvider man bare lige de eksisterende områder og fjerner endnu 
flere husstande. Ville det ikke være et godt tidspunkt at begynde at fremtids planlægge lidt. 
  
Man kan som borger i Vesthimmerland ikke købe andel i disse møller så der vil ikke være nogen 
skatte indtjening på dette projekt for kommunen! 
  
Vi har selv valgt at bo ude på landet for at skabe en tilværelse som familie med åbne vidder, 
dyreliv, natur, stilheden og landbruget alt sammen noget vi holder af. Det vi kan og har her i 
Vesthimmerland. Her i Blære og Gundersted, har vi jo alt det, som tiltrækker børnefamilier og 
skaber bosætning. Ildsjæle der kæmper og arbejder for at lave og holde alle disse ting kørende i 
vores lokalsamfund. Vi vil have børnefamilier til de mange aktiviteter i foreninger mm. Ikke de 
sukkerknalder HOFOR lover.  
  
Derfor er det meningsløst for os at have udsigt til 150 meter høje vindmøller der vil fjerner vores 
udsigt til eks. Gundersted kirke 3,7 km over det ellers smukke landskab.  
lavfrekvent Støj bliver slet ikke nævnt i for debatten. Her er det meget bekymrende som en af de 
nærmest naboer hvad det har af indflydelse på vores drenges helbred og vores eget. Har dette 
ikke nogen betydning i forhold til flagermus eller fugle der har stoppet mange andre 
lignende projekter.  
  
Disse nye møller har vi ikke selv valgt da vi købte ejendommen. Havde de stået her havde vi ikke 
købt den. Og hvem bliver vores nye naboer. Hvem kommer ind. Chargerne er store for det ikke er 
ressourcestærke familier. Man kan jo selv lege med tanken om at bo måske 750 meter fra 6 
kæmpe vindmøller. Ville i det hvis det var jeres drømmebolig? Vi ville ikke. 
  
Visualisering fra Gundersted kirkes indgang,
  
 Venlig hilsen
  
 

424868371583
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Til 

Vesthimmerlands kommunes byråd 

Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg kan kun opfordre jer til at nedstemme projektet med større vindmøller i området ved Bjørnstrup.  

Jeg er sikker på at hvis der kommer 6 store vindmøller vil det blive dårligt for vores område og gøre 

at folk vil flytte væk fra både Gundersted og Blære. 

Det vil betyde at der med tiden ikke vil være nogen til at købe vare hos købmanden i Gundersted og 

på sigt heller ikke i den nye der kommer i Vegger. Der kommer heller ikke nye til for hvem gider 

bo ved siden af sådan nogle kæmpe mastodonter i et ellers flot naturområde? 

Som tæt nabo til Jenle plantage, ved jeg at det bliver brugt af mange ikke blot lokale men også inde 

fra Aars ja hele kommunen.  

Hvorfor skal så dejligt et område, hvor folk tager hen for at finde ro og nyde naturen ødelægges 

med 6 kæmper lige op af?  

Når der efter nogle få år ikke bor nogen i området ja så vil det ikke være nødvendigt med en friskole 

i Blære. Det vil ikke være basis for at holde gang i alle de små foreninger. Området affolkes og det 

er nu nok ikke alle der så flytter fra Jenle, Gundersted, Bjørnstrup og Blære som bliver boende i 

kommunen. For hvorfor dog det, når man kan komme ud for at det næste sted man køber eller bare 

flytter til også bliver udlagt til vindmøllerprojekter. Har i overhovedet lavet en overordnet plan der 

gælder langt ud i fremtiden ?  

Helt ærlig kære politikkerer, er det virkelig det i ønsker for kommunen, at blive husket for at være 

dem der nedlagde de små landsbyer ??? 

Har i tænkt over at dem der ligger jord til møllerne også tjener på de ejendomme de allerede har 

købt og dermed får frigivet kæmpe summer til at købe noget helt nyt - en anden kommune måske?  

Jeg synes helt klart at i som et ansvarligt byråd skal stemme nej til vindmøllerne i Bjørnstrup og så 

heller invitere i projekter på havet hvor sådan store vindmøller høre til! 

 

Venlig hilsen 

-- 

Sendt fra Outlook Email App til Android 
 

434969372584
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Til Vesthimmerlands kommune 

 

Indsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i  Bjørnstrup mellem Blære og Gundersted  

 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård ønsker hermed at udtrykke vores store bekymring og 

modstand mod at der opsættes 6 kæmpe vindmøller mellem Blære og Gundersted. 

 

Vi mener klart at dette vil medvirke til en forringelse af vores lokalområde med frygt for boligflugt 

til følge.  

 

Heraf medført mindre kundegrundlag for vores lille butik i Gundersted, der til dagligt huser 

aktivering og indflydelses rigt arbejde for ca. 15 person på kanten af arbejdesmarkedet grundet 

enten fysiske og psykiske udfordringer.  

 

Et projekt som Vesthimmerlands kommune selv er en stor del af og gennem årene har høstet - og 

stadig gør - megen ros for.  

 

Vi frygter at det i længden få negative konsekvenser for vores basisgrundlag og omsætning og 

dermed også muligheden for en fortsættelse af det gode sociale projekt, i Gundersted 

Købmandsgård. 

 

Vi håber derfor inderligt at dette vil blive taget med i politikkernes overvejelser. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård f. M. B. A 

har sendt for købmangårdens bestyrelse  

445070373585
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Til Vesthimmerlands kommune. 

 

Jeg bor indenfor 900 meter til de nye kæmpe vindmøller man har planer om at opføre. Jeg har 

frivillig udtaget dyrkbar landbrugsjord og sået vildtblanding i, plantet nye grantræer for netop at 

imødekomme natur og de herligheder vi bor midt i. Det skræmmer mig hvis kommunen kan finde 

på at ødelægge denne smukke natur som jeg er opvokset i, ved at påtænke kæmpe vindmøller oveni 

jeg skal bo nabo til solcelleanlæg og Dangrus som efterlader et ugenetableret landskab. Hvor meget 

skal vores smukke natur i Bjørnstrup stå model til?Jeg er bekymret for de undersøgelser man har 

lavet omkring vagabondstrøm,som kan afledes af de store vindmøller,konkret har jeg læst om 

eksempel oppe i Nordjylland hvor en gård er meget plaget,både mennesker og dyr. Jeg har grise her 

på gården,og ønsker ikke at få ødelagt den gode dyrevelfærd med strømstøj hvis det skulle komme 

og slet ikke mit eget helbred.  

Vesthimmerlands kommune har lagt op til man ønsker flere unge på landet for at forsætte den gode 

udvikling i landdistrikterne, det vil kæmpe vindmøller ikke hjælpe positivt på.  

Jeg bor på slægtsgården og vil så nødig opleve hvordan disse kæmpe vindmøller vil dominere på 

flere fronter,de skaber kun glæde for de to lodsejere der vil score millioner på hele områdets 

bekostning. 

 

Mvh

455171374586
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NEJ TAK TIL KÆMPE VINDMØLLER  
  
  
Jeg kan kun bakke op omkring de bekymringer der bliver belyst, om man stadig prøver at ødelægge de 
små lokalsamfund, idet man igen udpeger områder i og omkring disse, som egnet til vindmøller. Hofor 
opkøber 8 huse og tilbyder yderligere 17 på sigt. Er det sådan man forsøger, at få flere borgere til 
Vesthimmerlands Kommnune??   
Det er tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for lokalkendskab.!!! 
I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, da pladsen er 
enormt og de kommer ikke til at genere nogle. Hvad mener i?? 
Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m høje vindmøller op i en afstand af 

1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor???? Det er der, hvor mine børn skal vokse op og 
familielivet skal trives især begrundet af den storslåede natur i området. Hvorfor skal vores trivsel nu 
ødelægges??  
Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid på det. Vi har 

Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af den skønne 
natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare høre - ja stilheden i 
sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af det 
sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som er 
et stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst 
kommunen. Ønsker man ikke og bevare dette?? 
 
 
Jeg ser helt klart forslaget om at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost effektivt 
sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af natur 
da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse konstruktioner komme til at lide tab, som 
værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og det 
visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og 
trækfugle. Kan det være rigtig.? 
 
                                                                                                                                                      
 Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR 
komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en 
hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den sidste ende Vesthimmerlands Kommune der 
vil blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra 
Vest kan I rigtig mange gange se kæmpe vindmøller stå fuldstændig stille netop der, hvor der skulle 
produceres grøn energi. Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i 
stedet kæmpe summer af penge for at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en 

god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!??   
                                                                                                 
  
I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis 
det vi gør i Gundersted. Jeg appellerer til, at I gør det samme, så vi kan se, at I vil/hører os borgere, 
som bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt politikere om at tage 
aktion, og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund. Der findes jo 
andre og mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker eller finde steder, hvor 
det er mindre ødelæggende for lokalsamfundet. 
   
  
  
 
 

465272375587



Ideoplæg 

Solcellepark. 

Jeg har set oppe i Thy, at der er kæmpe solcelleanlæg, som er lavet som en natur perle. Man beplanter omkring 
solcelleanlæggene så man ikke kan se dem, forstået på den måde, at de simpelthen ligner en remis. 
Dernæst er det hegnet op og der går får inde imellem solpanelerne, hvilket der holder vigationen ned. 

fordele. 
laver grøn energi 
holder naturen grøn 
nem og vedligeholde 
larmer ikke 
Ingen blink fra reflektionerne af vingerne 
Ingen negative effekt af stand- og trækfugle 
Ingen værdiforingelse på boliger 
Ingen ødelæggelse af visuelle skue af naturen (måske bedre da det er en remis) 
Laver stadig grøn energi, når det ikke blæser (så ledningsnettet stadig kan modtage strøm) 
Jeg kunne blive ved med at finde fordele. ! 

mvh. 

475373376588
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jeg skiver til jer fordi jeg er maget bekymret for fremtiden for vores lokalsamfund nå 6 
kæmpestore vindmøller skal præge udsigten de næste 30 år. 
Støj lyd lys fugle huspriser. folk gider da at flytte ud til denne del af kommune mere vores huse 
bliver værdiløse bare for at næve de helt store problematikker ved at bygge 6 kæmpestore 
vindmøller ved Bjørnstrup ! 

Der må simpelhed findes en anden løsning på den grønne omstilling for Vesthimmerlands 
kommune. 
Solfanger på alle hustage, biogas jordvarme ,havvindmøller noget som ikke ødelækker 
lokalsamfund! 

Der vindes ikke noget ved at opføre de 6 kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup for Vesthimmerlands 
kommune det er en afskrives af kommunes værdier! 

Hilsen 

485474377589
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Vesthimmerlands kommune 

Høringssvar 

Gundersted 21.11.20. 

Vindmølleområde Bjørnstrup 

Som borger i Gundersted med ca. 1100-1200 m. til nærmeste mølle af 6 er bekymring støj og 

ikke mindst udsigten til samtlige 6 møller. Dog har flere fordele været nævnt, blandt andet 

fjernelse af eksisterende møller i området.  

Kan det være en fordel at skrotte mindre møller og så få 6 stk.  møller på  150 m  !!! 

Endvidere kan man få mellem 5000,- til 6000,- årlig som et boost til lokalområdet,  det er 

mellem 13,- kr. og 16,- kr.  om dagen, for hvem er det en formue ?? 

Ligeledes KAN lokale foreninger søge en pulje, hvem siger de bliver brugt lokalt ?? 

Det som ingen nævner er de ejendomme der bliver fjernet/opkøbt, hvad med de skatteborgere 

der forsvinder, måske ud af kommunen. Er det bedre med møller end skatteborgere. 

Grundlaget for foreninger, skoler, kirker  og mindre butikker kan ikke eksistere når 

befolkningsgrundlaget forsvinder. Er det ikke noget der tæller i regnskabet  ?? 

Hvad med fremtiden, hvem har ansvaret og omkostningerne  når der skal ryddes op efter 

vindmøller, solceller osv  i Vesthimmerlands kommune , har man tænkt over det inden 

projekter sættes i gang , det bliver måske ikke i min/vores tid, men man skylder vel eftertiden 

at have det i tankerne – eller  det problem kan vi måske  bare  give videre til vores børn og 

børnebørn. 

En stor bekymring for  et område der bare forsvinder i klimaets navn. 

495575378590
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Jeg finder det meget bekymrende at Vesthimmerlands Kommune ønsker at opsætte 6 store 

vindmøller i det udpegede energiområde mellem Gunderstedvej og Borupvej. Ud fra de fortegnelser 

jeg kan se på diverse kort, vælger Vesthimmerlands kommune at ligge projekter nær 

kommunegrænserne for at minimere eventuelle bekymringer fra nabokommunernes borgere. Dette 

finder jeg direkte uetisk og umoralsk da disse borgere jo potientielt kunne være nye tilflyttere til 

kommunen. 

Yderligere kan jeg have store bekymringer for om der ved godkendelsen af et sådan projekt som det 

i Bjørnstup, vil kunne danne mulighed for en fremtidig udvidelse af området, idet konsekvenserne 

fra et evt. foreløbigt projekt kan føre til økonomisk ruin for områdets tilbageværende borgere og 

som følge heraf presse disse til at fraflytte kommunen og sælge deres ejendomme til eksempelvis 

HOFOR som så kan udvide projektområdet uden nogen skattemæssig gavn for Vesthimmerlands 

kommune og blot til gene for nabokommunens borgere. Hertil ligger jeg min bekymring at enkelte 

byrådspolitikkere har ytret tanker om at skulle samle energiprojekterne i kommunen, hvorfor denne 

bekymring for en eventuel fremtidig udvidelse af området er meget begrundet. 

Derfor håber jeg Vesthimmerlands kommunes nuværende byråd har fornuft nok til IKKE at stemme 

projektet videre og i stedet tænke på at bevare de små lokalsamfund i egen kommune frem for at 

udvikle grøn energi til andre kommuner på bekostning af lokalsamfundene i egen kommune. 

Med bekymrende hilsen 

505676379591
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Gundersted 21/11 2020 

Til byrådet i Vesthimmerlands Kommune. 

Når man færdes i de områder, hvor man møder store vindmøller, er det 
bemærkelsesværdigt, at de næsten altid står stille, når det blæser så meget, at 

der virkelig kan laves strøm i større mængder. For mig antyder det, at der allerede 
er store møller nok. 
Når man har sin daglige gang i Gundersted - Bjørnstrupområdet, observerer man 

i en del af vinterhalvåret store gåseflokke og flokke af sangsvaner, der flyver frem 
og tilbage. I sommerhalvåret ses ofte rød glente, som jager over markerne i 

området. Det harmonerer ikke med møller, der når op i de højder, hvor fuglene 
færdes. Har man tænkt dette ind i planerne? 
På det såkaldte ”borgermøde” d. 12/11 blev det nævnt, at der i andre 

mølleområder ikke havde været nogen nævneværdig fraflytning. Kan det skyldes, 
at de ramte simpelthen ikke kan sælge deres ejendomme? 
Udover det allerede nævnte, tror jeg, at HOFOR skal bruge de påtænkte møller til 

at pynte på hovedstadsområdets klimaregnskab og ikke for at gøre gavn i 
Vesthimmerland, hvilket det heller ikke vil komme til, så vidt jeg kan se. 

Det skal også bemærkes, at når man vælger at bosætte sig i et område som vores, 
er det ikke fordi man ønsker at få udsigt til et stort, skæmmende ”industrianlæg”. 
At opføre kæmpemøller er derfor en forringelse af en del af vores livskvalitet. 

Jeg er ikke generel modstander af at bruge vindmøller til energifrembringelse, 
men jeg mener, at møller af den påtænkte størrelse hører hjemme på havet. 

Jeg håber, at byrådet af hensyn til de mange bekymrede borgere og af hensyn til 
ovennævnte argumenter vælger at sige nej til projektet. 

Med venlig hilsen 

515777380592



44) 

Til  

Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk 

Gundersted dem 21. november 

2020 
 Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup: 
For 2 år siden søgte vi efter et nyt hjem, som vi gerne ville bosætte os i, sammen 

med vores lille søn. Dette hjem og lokalområde skulle danne ramme for vores families 
liv i de næste mange år. Vi boede i forvejen i Vesthimmerlands kommune, hvilket vi 
var og er glade for, så vi ønskede derfor at blive i området, hvor der især er masser af 

flotte naturområder og mange små gode landsbymiljøer. Efter lang tids søgen, fandt 
vi det skønne landsted på,  Her er vi tæt på naturen, de 

himmerlandske heder, bor mtidig er vi tæt på en lille landsby som 
er kendt for sit gode lokalsamfund og foreningsliv. 
Vi frygter nu at med forslaget om de 6 nye kæmpevindmøller, vil tynde ud i det 

lokalsamfund vi forelskede os i og at de vil ødelægge den ro og natur vi elsker ved 
området. Vi synes det er skræmmende at HOFOR allerede har købt 8 boliger til ren 

nedlæggelse og har tilbudt yderligere opkøb af 17 boliger. Hvad sker der med de 17 
boliger? Hvem skal bo der? Bliver de solgt til billigste pris og får vi naboer som ikke 
ønsker at styrke lokalsamfundet, og dermed skabe et dårligt miljø til vores familie at 

bo i.  
Vi har i forvejen 3 vindmøller i baghaven, som generer med skyggekast ind i vores 

stue om aften. Vi blev informeret ved købet, at de ville blive taget ned inden for 10 år, 
og vurderede at med de mange år vi har i hensigt at bo her, godt kunne leve med den 
støj de giver i en kort periode. Men med udsigt til 30 nye år med støj og skyggekast, 

er vi blevet i tvivl om vi har placeres os det rigtige sted, til at skabe et barndomshjem 
for vores børn og som vi skal blive gamle i.  

Vi frygter ligeledes værditab af vores ejendom, så vi i fremtiden er ringere stillet og 
måske ikke har de samme økonomiske muligheder til at lave ændringer ved boligen, 
som andre steder i kommunen.  

Vi har mange flere bekymringer og vi håber derfor inderligt at Vesthimmerlands 
kommunens byråd frafalder tankerne om at etablere flere nye vindmøller, og i stedet 

lader lokalsamfundet og det gode foreningsliv vokse. 

Med venlig hilsen 

525878381593
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Til 

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7. 9600 aars 

 Gundersted 21 November. 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup. 

Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. Det bekymrer os meget at 

man vælger at sætte disse 6 mega vindmøller op 

så tæt på os. Vi har i forvejen 3 vindmøller under en kilometer fra vores hus, så støjen og blinkene 

kender vi kun alt for godt. Vi har også udsigt til de 4 

store vindmøller i hornum som man tydeligt ser lysene fra i vores stue. HOFOR siger man ikke kan 

se disse lys to km væk ? Hornum møllerne kan ses min 25km væk.  

Vi vil gerne have et visuelt billede af de 6 mega vindmøller set fra brusåvej. 

Vi forstår ikke vesthimmerland vil have møllerne op ? På HOFOR´s hjemmeside står der : HOFOR 

opsætter vindmøller i hele landet. Vindmøllerne bidrager 

til at gøre KØBENHAVN Co2-neutral i 2025.  Altså bidrager møllerne ikke til vesthimmerlands 

co2 regnskab ! 

Hvis de 6 mega vindmøller kommer op, så har man senere mulighed for at udvide området og 

opsætte flere møller, dette afviser HOFOR ikke, så det er  

bare et spørgsmål om tid.  

Kender i Gundersted? Vi har et utroligt sammenhold som ikke ses andre steder, der er fx bygget nyt 

klubhus/multihus ved fodboldbanen og en stor hal  

ved Købmanden som drives af udviklingshæmmede fra hele vesthimmerlands kommune.  Vi har 

allesammen været med til at bygge og betale disse bygninger, og 

har lagt mange timer i projekterne. Vi har gjort det med glæde for at holde gang i byen. Vi ønsker 

ikke at området bliver affolket på denne måde, som det ser ud nu  

bliver 8 boliger nedlagt og 17 boliger tilbydes opkøbt hvis møllerne opsættes. Vi er også bekymret 

for staudeengen som er noget af en lokal attraktion i byen, her er  

altid mennesker på besøg, og dette smitter selvfølgelig af på vores Købmand. Staudeengen ligger 

tæt på vindmøllerne og det vil gøre så ondt at se dem miste deres  

livsværk.  

Vi går tit ture omkring byen med vores to børn Anna og Jasmin, fx ud til navnsø som er et 

fantastisk sted, og har man ikke været der, ja så kør derud en dag og gå en tur omkring søen. Her er 

så meget liv og natur, så flot og stille, det næsten ikke til at bære at sådan et sted skal have 

Vindmøller og solcelleanlæg ! 

535979382594



Kære Byrådspolitikere, stem NEJ til de 6 mega vindmøller i bjørnstrup 

så vi kan bevare dette lille lokale samfund i gundersted.  

Mvh 

546080383595
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Til  
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk 

Borup d. 21 november 2020 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da jeg er meget bekymret for forslaget om, at vi 
skal have sat 6 ´´kæmpe vindmøller´´ op i vores ellers rigtig skønne naturområde. 
Som udgangspunkt synes jeg, vi mangler en ordentlig visualisering af projektet. Med dette tænker jeg et 3D kort, hvor vi kan 
se hvor berørte de forskellige ejendomme bliver af vindmøllerne. Fordi der er ingen tvivl om at noget, der rager 150 meter 
over jorden vil kunne ses og høres fra rigtig mange af de omkringliggende ejendomme.  
Med de oplysninger vi har været i stand til at finde er det ikke en reel DB måling af støjniveauet men en teoretisk beregning, 
der i øvrigt er lavet ud fra at det skulle blæse hhv. 6 & 8m/s. Vi er da rigtig interesseret i at vide hvor generet vi skal regne 
med at blive når det blæser mere?. 
Jeg må indrømme, at jeg er rigtig bange for at få skygger over mit hus hver gang et vingeblad går forbi solen, når den står i 
syd. Jeg vil bestemt ikke bryde mig om at skulle sidde for nedrullede gardiner en flot vinterdag fra middag fordi der skal stå 
vindmøller i ´´vores baghave´´. 
Vi er her i huset fortalere for grøn energi, og er helt med på, at det er godt for vores miljø, men når vi så kører forbi nogle 
vindmøller, der i perfekt møllevejr står stille fordi der er nogle tyskere, der har købt sig ind på dem, bliver vi da også bange 
for at alt dette påstyr ender med at vi kan se på nogle møller der af og til står stille fordi det er bedre betalt end det strøm det 
måtte lave ved at køre... Hvis vi skal gøre hvad vi kan med den grønne omstilling, synes jeg vi skal starte med at holde de 
møller i gang, der allerede er rejst. 
Vores næste bekymring er alle de huse og ejendomme Hofor vil opkøbe i forbindelse med projektet. Som vi ser det, kan der 
kun ske 2 ting med dem.  
Scenarie 1 er de væltes med jorden, hvilket bestemt ikke vil gavne lokalsamfundet. Vi gør hvad vi kan og mange ildsjæle 
kæmper en brag kamp for at holde gang i vores lokalsamfund og få flere unge mennesker til at flytte her ud for at sikre sig en 
ny generation uden for de større byer. 
Scenarie 2 er de på så dårlig en geografisk placering i forhold til møllerne, at de kun kan sælges eller lejes ud for et symbolsk 
beløb, og statistikkerne siger at denne type huse og ejendomme tit ender med at blive bosat af socialt belastede familier, som 
hverken vil gavne vores lokalsamfund eller Vesthimmerlands pengekasse.  
Vores sidste bekymring går på vores ejendoms værdi- Vi købte selv stedet grundet det skønne lokalsamfund og den 
fantastiske natur, vi har omkring os. Hvis det bliver en realitet med møllerne er vi bange for, at begge dele vil lide under 
projektet og derfor vil vores ejendoms værdi unægtelig falde, og det har vi selvfølgelig ingen interesse i.    

Med venlig hilsen 

556181384596
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Hej. Vi er en lille familie der skriver til Jer i et høringssvar ang. de omtalte kæmpe vindmøller som 
nogen ønsker opsat udenfor vores dejlige lille by. 
Vi bor i g vi består af  har 
nærme  har meget familie her, jeg har boet i Aars inden jeg mødte 

Da vi fandt ud af vi skulle blive sammen stod vi med et hus hver, og skulle beslutte hvor vi 
skulle bo. Jeg var ikke et sekund i tvivl - Gundersted! 
Vi elsker at være her og nyder roen, naturen, vores mange gåture ud over åbne heder og skov. Her 
er højt til loftet, menneskerne er rare og vi kender alle sammen hinanden. Vi har alt hvad vi 
behøver herude og så er vi heldige at vi tilmed har en købmandsbutik i byen! Her er mange 
ildsjæle som gør mange ting for fællesskabet, udsmykning i byen osv. og folk er flinke til at hjælpe 
hinanden. 

Da vi hørte om vindmøllerne første gang troede vi blot det var rygter, men det må siges at være 
sandt nok. Vi har igennem de sidste 3 år givet huset en gennemgribende renovering. Vi har skiftet 
ALT ud indvendigt, udnyttet overetagen, lavet nyt fyrrum, installeret ny varmekilde og valgt en 
masse energi rigtige (og dyre) løsninger. Alt sammen fordi det er HER vi ønsker at bo. Da vi lånte 
penge i banken til vores projekt var vi godt klar over at husene ikke er meget værd ude på bøh-
landet i forhold til et hus på en klemt adresse i Aars by. Men igen, hvis vi kan li' at være her og 
elsker stedet, betyder det ikke noget hvad vi sætter pengene i. 

Det bekymrer os hvad det får af konsekvenser for huspriserne herude og ikke mindst vores eget. Vi 
har planer om at bygge en stor garage og værksted inden for de næste par år, men kan vi 
overhovedet få lov at tage lån til noget som helst hvis først der står 6 vindmøller i baghaven og 
suser? 
Som det er nu, er der allerede opkøbt ejendomme i det område hvor møllerne skal stå, der bliver 
et stort tomt område. Unge børnefamilier ytrer utilfredshed og er usikre på om det er her de 
alligevel vil bo og deres børn skal vokse op. Ender vi med at være de eneste tilbage herude fordi 
folk flygter? Med tiden vil opbakningen til det sociale liv forsvinde. Så er det ikke længere meget 
ved at tage til ålegilde, julefest, sommerfest osv., hvor der ellers kan møde alt mellem 40 og 80 
mennesker op.  

Vi er også bekymrede for det fantastiske dyreliv der er herude, at harer, ræve, rådyr, kronhjorte, 
fugle osv. bliver "viftet" væk hvor de ellers plejer at færdes. Vi har et rørhøge par  tæt ved hvor vi 
bor vi kan følge med kikkert hvis man er heldig. Tænker på deres ve og vel hvis de skulle blive ramt 
af én af de store vinger på deres flyvetur efter mad til deres unger hjemme i reden.  

En anden ting er, at det i mine øjne er en øjebæ og en skændsel for landskabet at stille en stor 
grim jern/glasfiber skabning op som lyser op i himlen, men også vil komme til at lyse ud til os på 
landjorden. og så tilmed hele 6 stk.! 
Jeg synes at er et par griske bondemænd der ikke kan få nok. de siger JA! til grøn 
energi. så kan jeg ikke forstå at de kører rundt i nogle store dieselslugende firehjulstrækkere. De 
burde vælge en  lille miljøvenlig el bil de kan lade op med deres vindmøller. Nej det eneste det 
handler om for deres vedkommende er at få nogle penge i kassen, koste hvad det vil, også selvom 
lokalbefolkningen vil kigge skævt til dem resten af deres dage. Og jeg synes det er bekymrende at 

566282385597



to mænd og et selvskab som HOFOR kan have så meget magt. De skulle have et stort rungende 
NEJ og så kan de sætte de vindmøller op i København. Det er alligevel der, de ønsker at være CO2-
neutral i 2025 som de skriver på deres hjemmeside, og så lade os i, og omkring Gundersted være 
og lade sammenholdet, fælleskabet og tilknytningen til stedet for evigt overleve!      

Det er blevet oplyst, at man kan bede om et visuelt billede fra vores matrikel, det kunne vi godt 
tænke os, så vi har et minde om hvordan det KUNNE ha' set ud. Da det i manges øjne er en håbløs 
dårlig ide, og KUN handler om profit for nogle få ikke menneskelige mennesker. 

Med venlig hilsen 

576383386598
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Til Vesthimmerlands Kommune 

Vi er bekymrede for det vindmølleprojekt som planlægges. 

- Vi kan se, at projektet kan udvides mod vores ejendom på et senere tidspunkt, hvis nogen

ønsker det.  Det vil være muligt med opkøb af få ejendomme. Vi er bange for værditab.

- Vi er bekymret for om der kommer et biogasanlæg i forbindelse med projektet,

da Kelddalvej er udpeget til biogas.

- Vi er bekymret for støjgener og at vores ejendoms udsigt skæmmes.

- Det kan blive svært at tiltrække nye beboere til området, hvilket vi har behov for.

Med venlig hilsen

586484387599
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Høringssvar vedr. nye vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er stærkt bekymrede over, at 

man politisk vil udsætte os for ulemperne ved endnu flere vindmøller i området for at tjene billige 

klimapoint uden reel handling.  

Opsætning af vindmøllerne vil med sikkerhed betyde, at området vil blive fravalgt som bosætningssted, 

hvilket helt naturligt vil få stor betydning for byen - herunder skole, børnehave, vuggestue, hal mv.  

Støjgenerne fra så store vindmøller er ikke undersøgt tilstrækkeligt og afhænger desuden enormt af de 

konkrete møller samt af vindretningen. Vindretningen er ofte direkte mod vores bopæl og mod Blære, 

hvorfor hele byen vil blive påvirket af møllerne. 

Personligt bekymrer vi os dels, da vi forudser faldende huspriser; og da vi har dyr. Der er adskillige 

eksempler på store følgevirkninger hos dyr, når der er vindmøller i nærheden. 

Med venlig hilsen 

596585388600
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Kære Byråd 

Vi har følgende bekymring vedrørende planer for en vindmøllepark ved Bjørnstrup. Jeg bor ca. 1000 meter 
fra den sydligste planlagte vindmølle. I dag er der placeret 3 møller i samme område. De er dog kun halvt så 
høje og med en meget mindre kapacitet. De er placeret længere væk end de planlagte møller, og trods 
dette, kan vi i visse situationer høre møllerne, når de er i drift. Desuden har vi de sidste 20 år bestræbt os 
på, at omdanne vores ejendom til en ”Natur-perle”, hvor vi anvender vores 8 Ha i meget stor grad – 8 Ha, 
som vi færdes i dagligt og som ligger indenfor de grænser, som er anvist af HOFOR. 

Ifølge HOFOR´s beregninger, er vores bebyggelse uden for den støjgrænse, som de har beregnet, og vi er 
således ikke i betragtning vedrørende ekspropriering af de bebyggelser, som er inden for støjgrænsen.  

Hvad vil I gøre vedrørende den øgede støjbelastning, som vi sandsynligvis vil blive generet af grundet 
større, højere og tættere møller? 

Med venlig hilsen 

Kære Byråd 

Vores beboelse er placeret ca. 1.000 meter fra den sydligste vindmølle, som er planlagt for 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. Vores ejendom strækker sig med 8 Ha op imod vindmølleparken. Vi har 
netop gennemrenoveret vores beboelse, således vi har store vinduespartier mod nord, ud over vores 
anlagte sø og med beplantning i baggrunden. Om aftenen og natten har vi ligeledes udsigt til en horisont og 
himmel, som er helt uoplyst af kunstigt lys, og kan til tider se nordlys om vinteren. Denne udsigt sætter vi 
stor pris på.  

Vi priser os lykkelige for, at vi ikke på vores bopæl kan se belysningen på de 4 vindmøller, som er placeret 
vest for Hornum. Disse møller kan ellers ses fra Halkær til Ullits og fra Nørager til nord for Limfjorden.  

Ved etablering af en vindmøllepark på min. 6 vindmøller på 160 meter i højden, vil vores udsigt blive 
skæmmet i væsentlig grad. Vores beboelse er netop uden for den 900 meters grænse, hvor HOFOR tilbyder 
kompensation, selvom størstedelen af vores ejendom ligger inden for denne grænse. 

Hvordan forholder Byrådet og Aars Kommune sig til den gene, som vil blive os påført ved opførslen af 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. 

Med venlig hilsen 

606686389601



Kære Byråd 

Vores beboelse er placeret ca. 1.000 meter fra den sydligste vindmølle, som er planlagt for 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. Vores ejendom strækker sig med 8 Ha op imod vindmølleparken. Vi har 
netop gennemrenoveret vores beboelse, således vi har store vinduespartier mod nord, ud over vores 
anlagte sø og med beplantning i baggrunden. Om aftenen og natten har vi ligeledes udsigt til en horisont og 
himmel, som er helt uoplyst af kunstigt lys, og kan til tider se nordlys om vinteren. Denne udsigt sætter vi 
stor pris på. Værdien af vores ejendom består derfor – udover en totalt gennemrenoveret bebyggelse af 
den omgivne natur, hvor vi har anlagt en sø samt beplantet vores arealer med en mangfoldighed af træer 
hvori et stisystem giver mulighed for at gå en uforstyrret tur i naturen. Dette har bl.a. bevirket, at vi har en 
fast bestand af rådyr og kronvildt der ofte frekventerer vores skovarealer.  

Ved etablering af en vindmøllepark umiddelbart nord for vores ejendom er der stor risiko for, at 
værdisætningen af vores ejendom vil falde betydeligt. Vores beboelse ligger udenfor den grænse, som 
HOFOR tilbyder kompensation, hvilket placerer vores ejendom på et meget uheldige sted. Vi er udenfor alle 
kompensationsmuligheder, men har alle de gener, som vil være indenfor de angivne grænser. 

Hvordan stiller byrådet og Aars Kommune sit til, at vi kan se frem til et betydeligt værditab på vores 
ejendom? 

Med venlig hilsen 

Kære Byråd 

Vi bor i nærheden af den planlagte vindmøllepark ved Bjørnstrup. 

Vi overværede den virtuelle for-debat, hvor Vesthimmerlands Kommune ville oplyse om projektet. Vi finder 
det uheldigt, at Aars Kommune vælger at åbne op for spørgsmål vedrørende vindmølleprojektet, men ikke 
vælger at invitere en repræsentant fra interesseorganisationen til at fremlægge disse spørgsmål. Aars 
Kommune kommer således til at fremstå meget subjektivt i valg af spørgsmål til Borgmesteren og til 
HORFOR. Således var der heller ikke mulighed for opfølgende spørgsmål eller kommentarer til de svar, som 
blev givet på de indsendte spørgsmål.  

Vi håber meget, at der vil komme et opfølgende debatmøde, hvor naboer til vindmølleprojektet samt 
interesseorganisationerne kan få svar på de mange spørgsmål, som stadig florerer iblandt os. 

Som nabo til projektet er vi klar over, at vi er oppe imod en meget stor spiller samt naturligvis 
Vesthimmerlands Kommune, som vi også er en del af. Vi har nok heller ikke den store tiltro til, at vi kan 
gøre så meget, når vores modpart har ubegrænsede midler til deres rådighed, og at Kommunen har en 
stram økonomi grundet Vesthimmerlands placering i yderområdet af Danmark.  

616787390602



Det ville dog være befriende, hvis vi kunne få indsigt i de perspektiver, som giver grobund for ønsket om at 
placere en vindmøllepark nordøst for Bjørnstrup. Hvis det hele hviler på et ønske om at gøre ”Danmark 
Grønt” ville velviljen i området måske være større. Skyldes det derimod, at der ligger en betydelig 
økonomisk gevinst til grund for idemændenes tilbud om at lægge jord til vindmøllerne, en økonomisk 
gevinst for HOFOR de næste 30 år samt en økonomisk gevinst for Vesthimmerlands Kommune, er det 
forbandet svært som nabo til projektet, at skulle se frem til en værdiforringelse af sin ejendom samt en 
forringet livskvalitet ved at leve som nabo til en vindmøllepark. 

Vil Vesthimmerlands Kommune give en transparent gennemgang af de økonomiske perspektiver, som 
driver vindmølleprojektet ved Bjørnstrup? Dermed mener jeg, at HOFOR oplyser, hvad der betales for 
placeringsrettighederne, hvad betales der for de omkringliggende ejendomme, og hvad vil der blive tilført 
Vesthimmerlands Kommune i årene fremover? Jeg forstår naturligvis, at det drejer sig om oplysninger, som 
dem der ”høster” af projektet ikke ønsker offentliggjort, men det må være hensigtsmæssigt, at der bliver så 
lille en margen mellem dem der har fordel af projektet og dem der har ulemper ved projektet.  

Med venlig hilsen 

626888391603
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Kæmpe vindmøller i Bjørnstrup - NEJ TAK 

Vi er en familie på to voksne og et barn. Vi flyttede til Gunderstedvej 35 for snart 23 år siden, 

vi er meget glade for at bo i noget af Danmarks smukkeste natur, vi flyttede til dette området 

grundet denne skønne uspoleret natur og de  

fantastiske rolige omgivelser. Vi har med købet af vores huset, støttet vores lokal -samfund. Vi 

er så  

heldige at bo her i denne skønne natur! Det er derfor chokerende og 

skræmmende på engang, at selv samme kommune, som tidligere har værnet om vores natur i 

Gundersted - står bag dette vindmølleprojekt! 

Vi er yderst bekymret for at kæmpevindmøllerne vil ødelægge vores natur og  

dyreliv i Gundersted. Vi er ligeledes yderst bekymret for de gener som kæmpevindmøller 

påfører mennesker, som er bosiddende i nærheden af disse produktionsmaskiner,  

som på ingen måder hører til på landjorden. 

Vesthimmerland kommune bør tage ansvar! 

Vi protesterer på det kraftigste mod kæmpevindmøller i Bjørnstrup. 

636989392604
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Jeg er en ung kvinde på 21 år, som skriver vedr. bekymringer omkring opsætning af 

vindmøller mellem Gundersted og Blære.  

Jeg bor sammen med mine forældre på ndenfor de skelsættende 900 meter fra det 

område, hvor vindmøllerne skal sættes 

Det der bekymrer mig mest er den indflydelse, som vindmøllerne vil få for lokalområdet. Jeg er 

vokset op på et lille landbrug. Et landbrug, som min far overtog fra sin far, som i sin tid 

overtog det fra sin svigerfar. En vaskeægte slægtsgård. En gård, jeg selv eller min søster, altid 

har haft planer og drømme om at overtage. Men den drøm er muligvis ikke længere aktuel.  

Da forslaget om vindmøllerne første gang blev fremlagt, vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle 

reagere. Jeg tænker meget på miljøet og ønsker, at vi som land står sammen om bedre og 

grønnere løsninger mod klimakrisen. Dog synes jeg ikke at kæmpe vindmøller så tæt på 

befolkede områder, er vejen frem. Hvis vindmøllerne skal opsættes, bliver samtlige 

ejendomme opkøbt af HOFOR, og vil derefter komme til at stå tomme eller huse socialt udsatte 

borgere. Dette vil få store konsekvenser for lokalområdet. Et lokalområde, jeg som barn 

virkelig har nydt godt af. Et lokalområde med en livlig borgerforening, som står for samtlige 

arrangementer, hvilke indrager voksne som børn, samt en idrætsforening som skaber liv og 

sammenhold for lokalbefolkningen og folk vidt omkring. Det er foreninger som disse, der 

skaber et miljø som samler folk, og får nye borgere til at bosætte sig i en lille landsby som 

Gundersted. Denne stemning og følelse af fælleskab fåes nemlig ikke hvorsomhelst. Det er 

netop denne følelse af fælleskab, jeg ønsker at vende tilbage til, når jeg er færdig med at 

udleve studiedrømmen i Aalborg. Når jeg en gang er klar til at slå mig ned og få børn, ønsker 

jeg, at de skal have samme trygge opvækst som min egen. De skal vokse op med luft under 

vingerne. De skal vokse op med en mor, som arrangerer sig med hud og hård i den lokale 

borgerforening. Opleve stemningen på Gundersted stadion under idrætsugen og sidst men ikke 

mindst elske den del af Vesthimmerland, som jeg er vokset op i lige så meget som jeg selv.  

Dette ser jeg desværre ikke muligt, hvis HOFOR får gennemtrumfet deres vision om kæmpe 

vindmøller i mine forældres baghave. Vindmøllerne vil få for stor negativ betydning for 

lokalområdet og dets sammenhold, og min del af Vesthimmerlands kommune vil ikke længere 

være den jeg altid har holdt så meget af. 

Derfor beder jeg byrådet om at tænke sig godt godt om, når beslutningen tages. Tænk på de 

små samfund som Gundersted og Blære. Tænk på byernes fremtid, og de nystiftede familier, 

som ønsker at deres børn skal vokse op i et lille lokalsamfund, og lære alle dets værdier. Tænk 

på de ældre, som hele deres liv har boet samme sted og dermed har været med til at udvikle 

lige netop denne lille plet i Vesthimmerland til deres. Husk at denne beslutning er ikke uden 

betydning.  

Dette var mine simple ord, håber i tager den rette beslutning. 

Mvh 

Sendt fra min iPhone 

647090393605
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Jeg er bestemt ikke imod grøn energi, men når det går ud over mange menneskers trivsel, økonomi 

og helbred og over mange dyrs velfærd og liv at sætte endnu flere vindmøller op, og så endda i en 

størrelse som kan ses og generer over adskillige kilometer, så er jeg absolut imod det.  

Der findes efterhånden mange undersøgelser som dokumenterer at mennesker som bor i nærheden 

af vindmøller klager over søvnbesvær, svimmel, hovedpine, depression og andre lidelser og at dyr 

bliver urolige, ja endda aggressive. Der bliver skrevet flere og flere artikler, ja endda hele bøger, om 

emnet og alligevel skal der spredes vindmøller, som bliver større og større, over hele kommunen. 

Det kan man efter min mening ikke være bekendt og jeg vil derfor foreslå at man enten samler 

vindmøllerne et sted i havet eller går over til bedre alternativer. 

Vindmøller redder ikke vores planet, men vores måde at leve på. 

657191394606
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Min kone og jeg, samt vores lille datter, kommer til at være nogle af de tætteste naboer til de 6 

mega vindmøler på 150m, som umiddelbart ikke kommer til at blive opkøbt, uden vurdering af 

huset som vi i øvrigt selv skal betale for. Vi kommer til at få vinden lige ned til os (altså vi kommer 

til at bo bag møllerne) , da det meget tit blæser i den retning, det skulle efter sigende give mest støj. 

Det vil sige at vi kommer til at få betydelige støjgener dag og nat, og når nu kun at møllerne skal 

overholde støj krav ved 6-8 m/s så tør jeg slet ikke tænke på hvor meget det til tider vil larme nede 

ved os.  

Vi har jo 3 møller i forvejen, som står ca hvor de andre skal stå, dem ligger vi sjælden mærke til pga 

deres ret så lille størelse, ca halv størelse af de nye som jeg har forstået det.  

De nye mega møller på 150 meter kan vi ikke gøre meget ved med afskærming, så som læbelt og 

bygninger. Vi kommer til at se dem hver evig eneste dag når man går ud af hovedøren, eller sætter 

sig på terrassen i gårdspladsen. Vi kommer både til at se dem og hører dem suse i vinden, se skygge 

kast ved solnedgang i køkkenet, se lyset Om natten. Alt sammen noget vi føler er et kæmpe 

problem, et problem som vi ikke har nu. De små møller lægger vi sjældent mærke til.  

Vi er også særligt bange for den lavfrekvente støj. Vi har læst en del om tidligere opsætning af 

møller og naboers reaktioner herpå. Et faktum er, om det kan bevises eller ej, at den lavfrekvente 

støj giver dårlig eller søvnløse nætter for rigtig mange naboer som er blevet tvunget nabo til de høje 

giganter  

Vi føler iøvrigt heller ikke at der er nok oplysning om evt opkøb af vores ejendom.  

Hvis vi bliver vurderet til 2% under ejendomsvurderingen (som giver os ret til opkøb af hus), hvor 

meget taber vi så reelt på det her? Er det kun huset der bliver købt? Hvad med vores marker rundt 

om huset? Er det hele vores grund der bliver købt? Hvad med alle de timer og penge der er brugt på 

bla. Energi forbedringer, renoveringer med mere? vi havde udsigt til at skulle bo her i mange år 

frem.  

Jeg synes iøvrigt ikke at man har brugt meget tid på at informere lokalt om at området er udlagt til 

grønenergi. Det er som om at den information (med mindre man ved hvor man skal lede) er blevet 

godt gemt under gulvtæppet.  

Havde vi kunne finde information på dette havde vi ikke købt vores landejendom. 

Vi frygter ved opstilling af 6 nye kæmpe vindmøller at: 

Folk vil flygte fra lokalområdet.  

Ingen vil købe huse 

For få vil starte på Blære friskole.  

Et lokalsamfund vil uddø om få år. 

667292395607



Vi er indforstået med at meget få vil have vindmøller i deres baghave, men hvis I alligevel 

ødelægger et helt lokalt samfund så gør det dog ordenligt, og ikke kun med 6 møller, lav nogle 

mega parker og ødelæg så få lokalsamfund som muligt eller bedre endnu lav flere møller hvor lokal 

samfundet allerede er ødelagt. Mit drømmescenarie er at man betaler det ekstra og flytter 

vindmøllerne ud på havet, men så er der nok ikke så mange penge i det mere?  

Jeg bliver iøvrigt trist af at læse gang på gang, og iøvrigt selv se på en god blæsedag, at rigtig 

mange vindmøller står stille pga af for lidt forbrug, som tyskerne så efter sigende betaler danske 

mølle ejere for at slukke. Hvor er det grønne tiltag i det henne. Nej vi skal nok hen i en helt anden 

boldgade PENGE for det er jo hvad det her egentlig handler om. Ren og skær profit. Hvis ikke der 

var en rigtig god forretning så var der ikke så mange møller, grøn energi eller ej, så er det bare en 

ekstra fortjeneste at det oven ikøbet skulle forestille at være grøn.  

677393396608
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Hvorfor jeg er imod kæmpevindmøller mellem Blære og Gundersted. 

Mit hus ligger med siden til de planlagte vindmøller, så det betyder at udsigten fra min 

have/terrasse, køkken, stue og 3 værelser er direkte til de 2 sydligste møller. Desuden vil der 

blive skyggekast ved aftensol. Støjgener vil jeg heller ikke kunne undgå, jeg kan jo allerede 

høre dem der står her i forvejen. 

Jeg er ikke den eneste der bliver generet. Hvad sker der så med området? Huspriser falder, 
fraflytning, skolelukning? 

Jeg er også bekymret for dyrelivet. Her tænker jeg især på fugle og flagermus. Der er en del 
rovfugle i området, og flagermus ser jeg af og til om aftenen. 

Vesthimmerlands kommune er ikke en køn kommune at køre igennem, der er mange 

vindmøller spredt tilfældigt i landskabet. Nu vil I så ryde op, med "små" lige rækker af kæmpe 

vindmøller, stadigvæk spredt ud over hele kommunen, så uanset hvor man står vil man kunne 
se møller. 

Kan man ikke samle dem 1 eller 2 steder, eller endnu bedre finde andre alternativer? 

687494397609
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hvorfor skal blære - gundersted plastres ind i vindmøller for at nedbryde københavns co2 ? 

hvordan med hofor som bygherre? jeg troede da ikke en kommune som vesthimmerland 

ville have noget med et firma at gøre som overtræder arbejdsmiljøloven bevidst i deres  

andre byggeprojekter og laver deres egne sikkerhedsregler hentyder til BIO4 

der brugte de også udenlandske stilladsarbejdere til mindre løn og uden stilladscertifikat. 

hvem er vinderne i det her forløb? københavn får nedbragt deres co2 udledning hvorfor skal vi 

betale det herovre? 

lodsejerne der ligger jord til får vel en stor gevinst men de skal jo heller ikke se på møllerme. 

man kan jo sige man håbede på et hus med lyden af vinden i piletræerne og et hus der hed 
solglimt. 

hvad får man så et hus med vingesus og solreflekser i møllevingerne 

hilsen meddemonstrant" 

697595398610
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Høringssvar i forbindelse med planlagt vindmølleområde ved Gundersted/Blære for ejendommen: 

Det er med stor alvor at jeg og min familie ser på at man ønsker at opstille kæmpe vindmøller i umiddelbar nærhed at vores ejendom. Der er, 

med vores øjne set, en række dybt kritisable punkter som jeg vil fremhæve i dette høringssvar: 

 Vesthimmerlands Kommune vil, i samarbejde med HOFOR, opsætte kæmpevindmøller i vores lokalområde som udløser et stort

CO2-aflad til København. I denne sammenhæng planlægges opkøbt og nedlagt en stor mængde boliger. Hvordan kan dette være i

Vesthimmerlands tarv? Og forestiller man sig at disse borgere stadig ønsker at blive boende i en kommune der reelt set har gjort

dem hjemløse?

 Lokalområdet ved Blære og Gundersted er et yndet bosætningsområde for børnefamilier og familier som ønsker at bo på landet.

Lokalt er der et blomstrende foreningsliv og en relativt ny friskole. Hvis kommunen tillader HOFOR at opsætte vindmøller, er det

min frygt at det ikke længere vil være attraktivt at bosætte sig i området pga.en frygt for at vindmølleområdet kan udvides.

Kommunen og HOFOR skaber med dette projekt en utryghed i lokalområdet som vil ende med at affolke en ellers velfungerende

del kommunen.

 Området omkring Navnsø er et relativt stort, sammenhængende, fredet område med store natur- og herlighedsværdier. Hvis

kommunen og HOFOR gennemtrumfer opsætningen af kæmpevindmøller i området øst for Navnsø, så er det endegyldigt slut med

den ellers uspolerede naturoplevelse.

 Vi bor i en del af kommunen hvor der er meget lidt eller næsten ingen lysforurening. I området imellem Blære, Hornum og

Gundersted er der intet gadelys og nattehimlen er kulsort. Det er derfor med stor bekymring at jeg ser og hører at der skal etableres

rødt lys på møllerne. Dette vil ødelægge vores nattehimmel. Når man ser på at andre dele af landet er så tilpas fremsynede at de

har fredet områder for at undgå lysforurening, så undrer det mig at man hos Vesthimmerlands Kommune vil tillade en række

skæmmende lys på nattehimlen.

 Jeg finder det DYBT kritisabelt at Vesthimmerlands Kommune tillader sig at afholde et digitalt borgermøde

pga.coronasituationen. Jeg mener at dette møde burde være afholdt senere, og at den form man valgte er under al kritik! Set med

mine øjne, lykkedes det at afholde et møde hvor borgerne blev opfordret til at spørge løs, men hvor kommunen selv censurerede

spørgsmålene. Det er direkte udemokratisk og dybt forkasteligt at man heller ikke kunne se hvad der blev spurgt om. Oven i købet

var lydsiden meget dårlig, og først kl.20.50 fik man rettet op på dette. Samtidig kan og bør det nævnes at man valgte at afholde et

digitalt borgermøde i en del af kommunen hvor bredbånds- og mobildækningen er yderst sparsom, ligesom der bor en del ældre

borgere som måske ikke er helt med på den digitale bølge.

Med stor forhåbning om at Vesthimmerlands Kommune kommer på bedre tanker og begynder at tænke på, og varetage borgernes tarv 

707696399611



Høringssvar vindmølle projekt Bjørnstrup  

Som en af de nærmeste naboer til vindmølle projektet i Bjørnstrup, vil vi gerne dele lidt vores 
tanker om projektet.


Vi bor på Nørre blærevej og vi er rigtig glade for at bo på vores lille landsted, hvor vi kan nyde roen 
og den friske luft. Vi bor midt i en mark godt trukket tilbage fra vejen, med et par 100 m til 
nærmeste nabo og alligevel tæt på alle daglige fornødenheder. Vi bor lige som vi godt kan lide 
det. Tæt på busser som køre til Ålborg, Nibe, Farsø. Skolebus både til Hornum og Års. Et dejligt 
lokal samfund med idræt og sociale aktiviter.  For os er det et helt unik sted som der desværre 
ikke findes mange af længere. 


Vi har kendt til projektet siden sommeren 2018 og har haft flere positive dialoger med Hofor. De 
har været gode til at svare på vores spørgsmål og dem har der været mange af. 


At vælge Hofor til evt. at opsætte møller, ser vi positivt på, da vi oplever Hofor som en positiv 
samspiller. Selvom firmaet er hjemhørende i København. 

Vi skal alle i Danmark være med til at bidrage til den grønne omstilling og vores fælles fremtid.  
Som vi ser det, er det bedst at vælge et dansk firma som ønsker at drive og vedligeholde møllerne 
og ikke et firma, en fond eller et ejer lau,  der opsætter møller for at sælge dem videre og tjene på 
det.  Hofor er et firma som har forpligtelser i forhold til den grønne omstilling. Vi ser det som 
positivt at Hofor vil rydde op i alle de ubeboede huse som ikke ligefrem pynter på landskabet og 
egnen. 


Men når nu det er sagt, syntes vi også at vindmøller af den størrelse som påtænkes der skal stå i 
Bjørnstrup området høre til på havet. De pynter ikke ligefrem i landskabet, og støj fra dem kan nok 
heller ikke helt undgåes. Vi høre tydeligt støjen fra de nuværende Møller. 


Vi er bekymret for hvad de store Møller vil gøre for lokal samfundet, bliver det svært at få nye 
familier til området, hvad med hus priserne - kan det overhovedet lade sig gøre at sælge husene 
den dag det ønskes, vil kredit foreningen lukke kassen i, i forhold til friværdi til forbedringer af 
boliger og vil området blive øde og forladt? 


Den grønne pulje som følger med hvis møllerne bliver opført, bør øremærkes til projekter i Blære 
og Gundersted området og ikke til projekter rundt i hele Vesthimmerlands kommune. Da det er 
området og beboerne i Blære og Gundersted området der vil blive påvirket af møllerne og deres 
evt. gener. 


Vores ønske til den fremtidige proces, er at der hurtigst muligt tages stilling til om der skal 
opsættes nye større møller i Bjørnstrup. Besluttes det, at der på nuværende tidspunkt ikke skal 
sættes Møller op har vi et STORT ønske om at mølle område 301 fjernes helt fra lokalplanen så vi 
alle kan få ro i sindet og nyde det dejlige liv på landet og ikke gå og frygte for et nyt projekt. Med 
mange tanker og usikkerhed om fremtiden. 


7177
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Som lodsejer (men ikke bosat) i Vesthimmerlands kommune ,

beliggende mindre end 3 km. fra den nærmeste kommende vindmølle, vil jeg hermed udtrykke min 

utilfredshed med det påtænkte projekt af flere grunde.  

1) De meget høje møller vil påvirke og forstyrre landskabet i en meget stor afstand. Den store

rekreative værdi, der findes i ikke bare min, men også de andre større plantager , som tilsammen

udgør et ret stort samlet fredskovsområde, vil blive forringet på gr. af visuel forurening,støj, blink

og røde afmærkninger i toppen af møllerne efter mørkets frembrud.

2) Mere generelt set, er det efter min mening vandaliserende for den danske natur at fortsætte med

at opsætte så store landvindmøller, da vores naturområdder i forvejen er belastet af fortsat

udbygning af vej- og elnet samt af råstofudvinding og byudvikling.

3) Jeg forstår ikke, at man ikke undersøger muligheden for at udbygge vindmølleparken i Nørrekær

Enge (ligger jo i kommunen) i stedet. Her er naturen i et større område allerede gjort uegnet til

beboelse for mennesker.

Ligesom man flere steder søger at lade store el-master ligge tæt på store hovedveje og motorveje,

burde man også tænke på at samle land-vindmøller i nogle få , allerede eksisterende , parker.

Men den optimale løsning vil være at foretage den kommende udbygning af vindkraften på havet, 

så man undgår at forulempe en større og større del af befolkningen med kæmpevindmøller i 

nabolaget. 

Med venlig hilsen 

737999402614
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Kære byråd i Vesthimmerlands kommune. 

Hermed ønsker jeg at udtrykke mine meget store  bekymringer.og modstand Vedr Mølleprojektet i 

Bjørnstrup. 

Jeg bor  med godt 1 km i luftlinje til den nærmeste af de påtænkte nye 

industr

Jeg er født og opvokset her og har tilbage i 2008 erhvervet denne min fødegård. Min bekymringer 

vedrørende dette projekt er mange - rigtig mange! 

Jeg er overbevist om, at min ejendoms værdi vil blive forringet merkant, hvilket også vil gælde de 

øvrige ejendomme i området. Flere af min naboer og venner i Gundersted taler om at de enten 

ønsker at sælge eller udleje deres ejendomme, hvis ikke salg er muligt, skulle projektet blive 

gennemført. Det nære og trygge naboskab vil derfor uden tvivl forsvinde, når der efterfølgende blot 

kommer beboere, som er på farten, hvis overhovedet nogen.  

Yderligere vil den grundlæggende basis for en videre drift af de lokale foreninger, der er her og 

dermed vil de naturlige samlingspunkter forsvinde, når husene er ubeboede eller beboet af familier 

på farten, der ikke har lyst til at arrangere sig i lokal området. 

Selv Gundersted by ligger generelt meget tæt på projektområdet. Når jeg tæller lidt på antallet af 

beboelser herude så kommer jeg frem til følgende. 

Ud fra de fakta der er på bordet nu så vil 8 ejendomme helt forsvinde (600 meter) yderligere 19 

inden for de næste 900 meter vil potentielt kunne forsvinde (heri inkl. lodsejerne). Tager man en 

radius på blot 1,5 km, (hvori centrum af Gundersted vil være) så er der yderligere Ca 65 tilbage - 

uden mulighed for at komme væk. Det vil være svarende til at mellem 25 og 30% af de ejendomme 

der ligger i området vil kunne forsvinde - og 9% vil definitiv blive fjernet. Det synes jeg er 

skræmmende fakta!  

Lad os prøve at omformulere det til et villakvarter inde i Aars - Kjeldgården for eksempel!  

Her vil der med et blive fjernet 8-9 huse; yderligere 17-19 vil blive revet ned og yderligere en 5-6 

stykker sat til salg sikkert til under markedværdi og resten vil opleve en værdiforringelse på 10-15% 

lavt sat.  

Hertil ligges så en støjgene samt monomenter der kan ses flere kvarterer væk. Vejfesten bliver 

aldrig den samme igen - er det i orden for at skabe grøn energi til fordel for Københavnske borger 

?? 

Jeg finder det endvidere meget besynderligt, at Vesthimmerlands kommune, kan synes et projekt, 

der årlig kaster 168 millioner af sig i omsætning (21.000 husstande x 4000 kWh x 2 kr gns pr kwh) 

til skatteindrivelse i Københavns kommune mod sølle 126000 kr i VE godtgørelse til vores 

kommune er et super regnestykke????  

Jeg har lige siden jeg flyttede tilbage til Gundersted været utrolig aktiv i Borgerforeningen, 

Købmandsgården, Multihuset, ja selv pensionistforeningen har jeg hjulpet og seneste er jeg kommet 

i Meninghedsrådet. Jeg har ofte skrevet små historier om vores lille dejlige landsby til diverse aviser 

samt  TV2Nord. Alt sammen for at gøre omverden opmærksom på det unikke landsbysamfund vi 

har herude i Gundersted. Et sammenhold der også gør at børn- og oldebørn af både tidligere og 

nuværende borgere herude stadig kommer retur og spiller fodbold for den lokale klub - endda så 

godt at man til tider har det førende hold i hele kommunen - fra lille Gundersted. 

Vi evner at samle folk til store og små arrangemter - Skt Hans er her altid sikkert; selv Coronaen til 

trods.  

7480100403615



Inden for de sidste 6-7 år har byen oplevet en meget positiv tilgang af børnefamilier - enten 

etablerede eller nogen der arbejder godt på sagen. Generationsskiftet er faktisk i fuld gang. Hertil er 

det lykkedes at integrer de nydanske familier som også har fundet Gundersted et rart og trykt sted at 

være. Vi er generel ret rumlige herude og vi bryster os af det med vores Købmandsgård, hvor 

mange skæve eksistenser omfagnes og inkluderes i byens daglige liv - et projekt i samarbejde med 

kommunen og som man også har høstet stor ros og anerkendelse for - helt ind på Christiansborg.  

Det er næsten helt Morten Korch, men nu om lidt kan her meget vel blive stille - meget still!  

Med mindre man i byrådet ser efter at få stemt et for lokalområdet alt ødelæggende 

industrivindmølleprojekt dort direkte tilbage til København og i stedet bevare grundlaget for den 

aktive landsby Gundersted  

Kort sagt: Nej tak til flere kæmpe industrivindmøller på land og slet ikke i Gundersted 

Med venlig hilsen den aktive 

"Landsbytosse"  

7581101404616
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Jeg vil give indsigelse mod opførelse af 6 havvindmøller ved Bjørnstrup.Jeg vil komme til at bo 800 

meter fra den nordligste mølle.Jeg er bekymret for den lavfrekvente støj sådanne møller udsender. 

Der er ingen undersøgelser der viser at lavfrekvent er uskadelig .Vedr, måling af støj er der kun 

undersøgelser som vindindustrien har stået for og betalt .Man måler ved 6 ms og ved 8 ms. Hvorfor 

måler man ikke ved 4 ms. ved 10 ms. ved 12 ms, er det fordi det ikke passer ind i fortællingen om at 

vindmøller ikke laver støj .Jeg ved godt at området er udpeget til vindmølle område . Der står idag 4 

møller på området, de er placeret øst vest.De planlagte møller ønskes placeret nord syd. Ikke nok 

med at man vender området 180 grader, man laver også området 3 gange størrer.Kære politikerer 

området er udlagt til vindmølle område,men der ingen der siger der skal bygges nye møller på det. 

Vesthimmerland ender med at blive stedet hvor andre kommuner kan parkerer deres dårlige 

samvittighed .  

 

Venlig
 

7682102405617
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Kære Byråd 
 
Et af de emner, som blev drøftet på det virtuelle oplysnings-møde var den undren der er i store dele af 
befolkningen vedrørende vindmøller, som står stille selvom det blæser. Forklaringen er, at der produceres 
mere strøm, end forsyningsnettet kan transporteres. Denne disharmoni bliver yderligere forstærket af, at 
der i Nordtyskland også er etableret mange vindmøller, således det ikke er muligt at ”sælge” strømmen til 
Tyskland.  
 
Alternativet med at benytte vindmøllestrømmen i form af ”Power to X” giver selvsagt god mening, når der 
nu er overproduktion af el. En el, som umiddelbart kunne transformeres til brint, som efterfølgende kan 
anvendes på flere forskellige måder. Dette skridt er dog meget afhængig af den afgiftspolitik, som føres i 
Danmark, og der vil selvsagt ikke blive etableret flere ”Brint-fabrikker” så længe, at prisen på el er på det 
nuværende niveau. Der er således lange udsigter til, at der vil kunne afsættes den el, som kan produceres 
med danske vindmøller når vinden blæser. 
 
Derfor vil jeg hermed opfordre Vesthimmerlands Kommune til at afvente de politiske beslutninger som skal 
til, for at kunne anvende den overproducerede el til ”Power to X”. Ligeledes vil jeg foreslå, at 
Vesthimmerlands Kommune afventer, at forsyningsnettet er tilstrækkeligt udbygget til, at kunne aftage og 
nyttiggøre den el, som vindmøllerne i Vesthimmerland kommer til at producere.  
 
Jeg ser frem til at høre Jeres mening om mit forslag. 
 
 
Med venlig hilsen 

 

Kære Byråd for Vesthimmerlands Kommune 
 
På det virtuelle for-debat møde, som Vesthimmerlands Kommune afholdt for nyligt, fremgik det, at 
Kommunen som udgangspunkt så det for formålstjenligt, at placere så mange vindmøller samlet på ét sted. 
Vesthimmerlands Kommune har allerede placeret en del vindmøller langs Limfjorden, hvor placeringen 
skaber mindst mulig gene, da hele nordsiden af oplandet består af Limfjorden. Selve området er et 
lavtliggende strandområde, hvor der i forvejen ikke er mange bebyggelser. Med hensyn til gener 
vedrørende det visuelle, er ”skaden” allerede sket, da der på nuværende tidspunkt er placeret flere 
vindmøller i området. Der vil således ikke blive tale om en spolering af et nyt naturområde med gene for 
naboer til følge. Jeg skal ikke gøre mig klog på støjmålinger, men man kunne formode, at dobbelt så mange 
møller ikke larmer dobbelt så meget. Hvis dette alligevel er tilfældet, vil den øgede støj alene have 
indflydelse på naboer syd for vindmølleparken, hvorimod hele den nordlige del ikke vil kunne generes, da 
dette netop består af Limfjorden. Således indskrænker Vesthimmerlands Kommune alle generne med 50%, 
hvilke må siges at være en betydelig lettelse. 
 
Jeg opfordrer således Vesthimmerlands Kommune til at placere eventuelle nye vindmøller i Kommunen ved 
Nørrekær Enge eller syd derfor.  
 
 

7783103406618



Med venlig hilsen 
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Til Vesthimmerlands  Kommune 

 

Vi er bekymrede for hvordan møllerne vil påvirke vores hverdag afhængig af årstiderne. Vi har 

oplevet med de Møller der ligger mellem Brusåvej og Doverhøjvej stor irritation når solen om 

efteråret gik mellem vingerne - så havde vi blinklys indenfor. Vi oplevede også at når vinden var i 

den rigtige retning lød det som en halm presser der stod ude foran. 

Nu bor vi længere nede af vejen og har ikke de gener længere. Vi tænker på hvor meget  vi kan se 

de nye møller fra hvor vi bor nu og om de røde lys vil være generende og lyden. 

Vi bor på 

Vi tænker da også meget på om bosætning vil fortsætte eller om vi bliver til en spøgelses by. Eller 

om vi kan sælge vores huse til en ordentlig pris. 

For Gundersted området vil det nok være mere spiselig med solenergi, da de godt nok fylder meget 

areal massiv men forstyrrer ikke vores dejlige naturområde på samme måde. Man må da give os 

medhold i , 

at kæmpe vindmøller ikke pynter i landskabet. 

 

Mvh 

7985105408620
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Til   

Vesthimmerlands Kommune  

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling  

Vestre Boulevard 7  

DK-9600 Aars  

kommuneplan@vesthimmerland.dk  

   

   

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                     

        Blære dem 22. november  

   

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup  

   

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da    

Det er noget af det værste der kan ske for lokalsamfundet omkring Blære og Gundersted.  

Hvem vil bo i nærheden af store møller med genere til følge?  

Jeg tænker ikke at det er folk med en hjemkomst der kommer til at bo i området om 10 år.  

Jeg er bekymret for dyrelivet i området, Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering April 

2017 af Vindmøller ved Nørrekær Enge II. Er i kommet dejligt let over jeres vurdering af påvirkningen af flagermusene. 

Der skrives følgende ”I forhold til vindmøller menes især habitattab og kollisioner at kunne påvirke flagermus. Der 

foreligger ingen undersøgelser vedrørende tab af habitat som følge af opsætning og drift af vindmøller, men det 

formodes generelt at være uvæsentligt i forhold til et områdes økologiske funktionalitet (Brinkmann et al. 2011). 

Kvaliteten af et levested for flagermus kan dog forringes betydeligt, hvis vigtige nøglebiotoper som f.eks. yngle- og 

rastekvarterer og jagtområder ødelægges, hvilket på sigt potentielt vil kunne påvirke et områdes økologiske 

funktionalitet negativt.”  

Hvis der ikke forlægger undersøgelser vedrørende tab af habitat som følge af opsætning og drift af vindmøller, så kan 

der jo ikke vurderes på det. Er det ikke netop det i skal gøre i en VVM?  

 Den lavfrekvente støj fra vindmøller må ifølge beregningerne ikke overstige 20 dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 m/s ved 

indendørs beboelse. Jeg vil gerne have en gennemgående beskrivelse af hvordan en eventuel måling fortages, hvor 

tages den henne? Hvad er fejlmargen? Hvem betaler for støjmålingen? Hvilke påbud har kommunen tænk sig at 

påbyde vindmøllerne, når det viser sig at db(A)’en er oversteget?  

   

Hvis politiker nu vælger at godkende projektet så vil jeg gerne have dem til at se den visualisering af hovedforslaget 

med 6 nye 150 meter høje vindmøller fra isualiseringen skal være med påsatte lys 

ligesom det er påtænkt om natten. Derudover vil en visualiseringen om sommer og om vinteren, give en meget 

8086106409621



bredere billede af projektet. Da læhegn en del stedet vil dække for vindmøllerne om sommeren, vil jeg gerne se 

læhegnene om vinteren når de mister bladene.  

  

Derudover har vi flere høje punkter i kommunen hvor man via en visualisering kan se vindmøllerne. Så vis gerne 

visualiseringen fra Hornum, Ejdrup, Skørbæk Navnsø og De himmerlandske heder.  

  

Med venlig hilsen  

 

8187107410622
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                                                                                            22. november 2020 

 

 

Høringssvar i forhold til kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup 9600 Aars 

 

 

 

Nej tak til flere kæmpe vindmøller i Vesthimmerland 

 

 

 

Det havde klædt vores to naboer i Bjørnstrup/Gundersted/Blære, hvis de fra start havde 

indviet os i deres mølleplaner, inden de sendte bud til HOFOR og havde travlt med at aftale, at 

der skal bygges kæmpe møller i vores nærmiljø. 

 

For os at se, handler det ikke om at tænke grønt for vores 2 lodsejere – men mere at tænke 

penge. De har opkøbt en masse jord medhørende bygninger og det er her, der påtænkes at 

opstille møller. Så det lufter langt væk af pengespekulation – at sælge jord til HOFOR 

møllerne, samtidig med at HOFOR opkøber bygningerne – det er da en vind vind – men ikke 

for os, der kommer til at se og lytte til møllerne dag og nat. 

 

Hvis så den grønne energi gik til Vesthimmerland – kunne vi måske bedre forstå det – men det 

kommer ikke os til gode. Vi får intet ud af dette – kun gener. 

 

Et er at vi er “Udkants Danmark”, men nu påtænkes der, at vi skal dekoreres med kæmpe 

møller til den ene side og en solcellepark til den anden side. Det var ikke det, vi havde regnet 

med, da vi bosatte os her i Bjørnstrup og skulle nyde naturens stille ro. 

 

Vi elsker vores lille lokal samfund – men beklædt med møller kan udsigten blive tomme huse, 

der står og forfalder, fordi man vælger at ødelægge vores natur og tvinger os til at fraflytte. 

 

Der er planer om at HOFOR vil nedlægge 8 boliger og tilbyde yderligere 17 boliger opkøbt. 

 

Her på  ligger vi lige udenfor den indtegnede Zone til møllerne og udenfor 

den indtegnede zone til solcelleanlægget. Det kan blive et meget ensomt sted at bo, hvis alle 

vores naboer vælger at sælge. 

Vi skal tiltrække nye borgere til Vesthimmerland – det mener vi bestemt ikke er måden – 

tvært imod – så vil der blive et område i Vesthimmerland, som kommer til at stå ubeboet og 

øde. 

 

Vi håber at I politikkere vil tænke jer rigtig godt om, inden I siger ja tak til dette mølletilbud. 

Tænk på vores lille lokalsamfund – vi håber at I vil være med til at bevare dette. 

 

Vi vil på det kraftigste opfordre til at I siger nej tak til møllerne. 

 

På forhånd tak 

8288108411623
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Gundersted 22-11.2020 

 

Til Vesthimmerlands kommune. 

 

Indsigelse omkring vindturbiner. 

 

Jeg udtrykker hermed min store bekymring for projektet. 

 

Der er mange spørgsmål fra min side omkring det omtalte energianlæg, som jeg mener I bør 

inddrage I jeres beslutning: 

 

1. Hvad gør man for at bevare de små landsbyer? Hvordan vil man øge bosætning herude? 

Hvordan vil I have, at vi skal sælge vores lokalområde? 

 

2. Hvad gør man for at sikre sig, at folk kan låne i deres hus/ ejendomme, fx til 

energiforbedring? Det er svært nok i forvejen!  

 

3. Hvad gør man for at opretholde den dejlige natur i Vesthimmerland? Her tænkes der jo 

særligt på vores dejlige lokalområde! Planter man mere skov? 

 

Eller opsætter man bare 6*150 meters vindturbiner? 

 

4. Hvilken hensyn tager man til vores padder i området og vandsalamander- mv? Flytter man 

dem ind til Aars ? Eller er det helt uden betydning? 

 

5. Hvilken hensyn tager man i projektet til den røde glente i området? Rørhøgen og Kærhøgen, 

der yngler i området? Havørneparret i området? De mange trækfugle der kommer ind over det 

berørte område? Tænker man over, at det faktisk er her ude på landet at dyrelivet er? Tænkes 

der over biodiversiteten? 

 

6. Tænker man på lokalbefolkningen i området? Det er et industrianlæg, der vil står her de 

næste 30 år! Vil i gerne vores børn bliver i Vesthimmerland ? Eller ser i gerne de alle fraflytter? 

 

7. Hvem betaler skatten i kommunen? Er det HOFOR? 

 

8. Hvem gavner CO2 regnskabet? Er det Vesthimmerlands kommune ? 

 

9. Det omtales som grøn omstilling, men ofte handler det mere om en god forretning for 

lodsejerne. 

 

10. Vil I gerne, at man opkøber og udlejer de billige huse/ ejendomme, der sælges billigt 

videre af HOFOR - til socialbelastede familier til yderlige belastning for kommunekassen? 

 

11. Jeg vil gerne, at der kommer nogle flere visualiseringer af projekter, fra min egen 

matrikkel. 

 

12. Jeg tror, vi i Vesthimmerland skal prøve at arbejde noget mere målrettet på et projekt, 

som faktisk vil gavne vores kommune, og ikke mindst borgerne og skatteyderne. Det aktuelle 

projekt vil i min overbevisning ødelægger det for lokalområdet, hvor ildsjæle dagligt kæmper 

for en fælles indsats til gavn for udvikling og bosætning i området - generationskiftet er igang.  

 

13. Har man tænkt over hvilken omkostninger det vil have for vores flyveplads? Vil den 

nødvendige sikkerhed være der ved ind-og udflyvning ? Er der taget højde for elever der er 

8995115418630



ved at erhverve sig flycertifikat? Vil Bjørnstrup området ikke blive et farlig område for fly og 

svævefly? Vil det begrænse flytrafikken, og skabe stor risiko for kollision ved en eventuel 

nødsituation særlig for de mange svævefly?  

 

14. Hvor meget tænker byrådet over i dette projekt, at I er folkevalgte af borgerne i 

Vesthimmerlands kommune, til at varetage vores interesser og ligeledes skabe vækst og 

tryghed for borgerne? Der er mange der er bekymret ved det omtalte projekt.  

 

15. Har man med i sine overvejelser, hvad det vil betyde for vores nærtliggende 

campingplads? Tænker man at det vil øge besøgende af turister, som vil komme til at campere 

i et område med kæmpe vindturbiner? Campingpladsen ligger placeret imellem Krogstrup 

vindturbiner og det omtalte Bjørnstrup projekt.  

 

16.Man sætter ikke sådan noget op i et område hvor der bor mennesker, så finder man er 

område der er egnet og allerede affolket til sådan et projekt, hvis man nu er blevet SÅ 

overbevist om det er den rette vej. TÆNK jer nu lige godt om inden i bider på krogen, der er 

ingen fortrydelsesret! Det er en beslutning der for mange vil betyde rigtig meget de næste 30-

40 år...  

 

 

Sendt fra min iPhone 

9096116419631
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Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. 

 

 Hvorfor vælger man at sætte kæmpe vindmøller på land og ikke ude på havet?  

 Har vi ikke nok på land? Er det ikke på tide at tænke solceller frem for kæmpe vindmøller 
når nettet ikke kan følge med?  

 Hvorfor bliver Vesthimmerlands kommune valgt? Er det økonomien, så man kan lave en 
god forretningsplan, idet man kan opkøbe det hele billigt her i Vesthimmerland?  

 Hvordan kan I tro at borgere vil acceptere kæmpe vindmøller i en afstand af 1,2km, når 
grænsen fra vestkysten var 5km, dette blev kraftig nedstemt og forslaget hertil var min. 
20km fra land.?  

  Hvorfor skal Nordjylland være den førende indenfor vindenergi, når vi ikke er den Region 
som har flest borgere?  

 Hvordan kan man lave alle de fine beregninger på, at en vindmølle laver grøn energi når de 
ikke kører når det blæser? 

 Er det ikke for tidligt at sætte kæmpe vindmøller op når nettet ikke kan tag det? Skal man 
ikke lave det i modsat rækkefølge?? 

 Hvor meget af virksomheds vindenergi bliver produceret i Øst Danmark nu? Her tænker jeg 
udelukkende vindenergi. 

 Hvorfor har man drænet jorden ved mosen i år? Er det fordi der skulle fjernes 
vandsalamandere inden alle undersøgelser skal opstarte??  

 3.125.000 er jo ingenting ift. hvad Vesthimmerlands kommune vil miste, da dette vil få folk 
til at udflytte fra sådan et område. ?   

 Har i beregnet hvad det vil koste Vesthimmerland.? 

 hvordan skal vi kunne ramme målet for Grøn energi, når tyskerne betaler danske 
vindmøller for at stoppe, hver gang det blæser.? 

 tager man hensyn til flagermus, vandsalamander, trækfuglene og rovfugle som havørnen 
osv.??  

 
       
       
 

9197117420632
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Hej..... 
I sommers købte jeg en byggegrund på grundersted uvidende om planer om 

vindmøllerne, som vil komme til at fylde det meste af udsigten fra grunden henover natur 

området.  Så mit spørgsmål og forventning er, at i den kompensations ordning der er lagt op til står 

er til beboelsesejendomme, det regner jeg også med gælder for ubeboet byggegrunde, da det jo 

falder voldsomt i værdi pludseligt og ikke er salgbart. 

 
Jeg har købt grunden for at plante træer som klimakompensation for mig selv og havde tænkt mig 

med tiden at bygge et fritidshus og opkøbe markerne omkring for at dyrke skov på og få mere 

dyreliv derude og så det samtidig som en økonomisk investering - det bliver det ikke hvis der 

kommer vindmøller derude. 
Jeg er bange for vindmøllerne kommer til at ødelægge mine natur planer ved at skræmme insekter 

væk, slå insekter ihjel, forstyrre fødekæderne i området, så jeg ser meget frem til at læse den rapport 

der kommer omkring påvirkningen af nærmiljøet fra vindmøllerne.  
Hvis denne rapport viser sig ikke at have en negativ indvirkning på plante og dyreliv, så synes 

jeg, at det er vigtigt, at kommunen er med på at opkøbe markerne omkring Gundersted og 

dyrker offentlig skov og så vilde blomster på det, så det skærmer beboerne i Gundersted 

både for støj og gør udsigten bedre, samt giver et bedre natur område og en skov går jo hånd 

i hånd med hele ideen om vedvarende energi til fordel for vores klima.  

 
Mvh.
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Mine bekymringer er lyd og støj gener ved så store møller, samt lysskygger når møllerne kører.  

 

Ligeledes hvordan vil det påvirke mine ejendomme, som er ed et evt. salg. 

Min bekymring er at der vil blive en værdiforringelse på ejendommene. 

 

Desuden vil jeg gerne bede om et visuelt billede fra mine 2 ejendomme, og i forhold til 

møllerne,  min bekymring er at det visuelle vil blive meget påvirket. 

 

Med venlig hilsen 

 

9399119422634



73) 

 

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup. 
 
Det var med mange blandede følelser, at jeg læste de mange læserbreve i Aars avis den 2. 
september.  
Jeg kan kun bakke op omkring de bekymringer der bliver belyst, om man stadig prøver, at ødelægge de 
små lokalsamfund idet man igen udpeger områder i og omkring disse, som egnet til vindmøller. Det er 
tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for 
lokalkendskab.                                  
I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, men kan 
konstaterer, at mange heller ikke vil have de store vindmøller der tæt på land. Da forslaget kom om, at 
møllerne skulle stå 5 km fra Hvidesande, blev det kraftigt nedstemt og et nyt forslag blev 20km fra land i 
stedet, så man ikke kunne se dem. Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m 
høje vindmøller op i en afstand af 1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor????  
Jeg selv er fra Thyborøn med skøn natur og frisk luft, og det er vigtigt for mig, at bevare den. Jeg ledte 
længe efter et hus, hvor valget blev Gundersted for cirka 15 år siden. Det er her, hvor mine børn skal 
vokse op og familielivet skal trives især begrundet af den storslåede natur i området. Hvorfor skal vores 
trivsel nu ødelægges?? Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid 

på det. Vi har Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af 

den skønne natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare høre - 
ja stilheden i sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af 
det sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som 
er et stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst 
kommunen. Jeg ser helt klart forslaget om, at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost 
effektivt sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af 
natur da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse konstruktioner komme til at lide tab, 
som værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og 
det visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og 
trækfugle.  
  
Grøn 
energi???                                                                                                                                                   
   
  
Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR 
komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en 
hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den sidste ende Vesthimmerlands kommune der vil 
blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra vest 
kan i rigtig mange gange se kæmpe vindmøller står fuldstændig stille netop der, hvor der skulle 
produceres grøn energi. Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i 
stedet kæmpe summer af penge for, at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en 
god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!??   
  
  
Lokal politiker!!!!                                                                                                    
  
I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis 
det vi gør i Gundersted. Jeg appellere til, at i gør det samme, så vi kan se, at i vil/hører os borgere, som 
bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt politiker om at tage aktion, 
og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund. Der findes jo andre og 
mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker - tættere på storbyen hvor 
energien skal bruges.   
 

 

94100120423635



tilslut ønsker jeg visuelle billeder fra min matrikel.  
  
BEVAR LOKALSAMFUNDET OG NATUREN.  
  

                          

95101121424636
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Til  

Vesthimmerlands kommune 

Erhverv, Turisme, Plan & Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars  

                                                                                                                                                 

Ejdrup d. 22/11-2020 

 

Hermed høringssvar på Vindmølleprojektet Bjørnstrup. 

Vi er meget bekymrede over at der er projekt i gang, vedr. vindmøller med tårn højde på 150 

meter i Bjørnstrup. 

Vi har nu været naboer til vindmøller i Ejdrup, som er rejst på , og 

har jævnligt været gereneret af støj, især når vinden er fra sydvest, som den jo ofte er. Der er 

også kraftige skyggegener i vintermånederne, da solen står lavt. 

Derfor frygter vi at det med vindmøller i 150 meters tårn højde, også vil komme til at genere 

os yderligere.  

Vi har en skøn natur og nyder området og vil være meget kede at det vil forværres yderligere 

med flere vindmøller. Vi er absolut ikke imod vindenergi, men mener at de hører til på havet. 

Vi frygter at beboere flygter fra området og at det vil blive et mere udkantsområde, da det jo 

ikke vil være særligt attraktivt at flytte hertil med de yderligere gener, som vindmøllerne vil 

give. 

Vi har vores dejlige område, en god friskole som sikkert også vil få svært ved at få nye elever, 

da det ikke vil blive unge mennesker der vil flytte hertil, men sikkert folk som vil få svært ved 

at sælge deres huse. 

 

Mvh  

96102122425637
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Bekymringsbrev fra 

 
Jeg er bekymret for, at vi bliver stavnsbundet som nabo til et projekt af denne størrelse. 
Alle huse i området vil bliver ramt og man vil ikke kunne sælge et hus, i hele perioden indtil enten 
projektet er afvist eller møllerne er rejst. Jeg ville i hvert fald ikke investere i et hus, hvor jeg vidste 
man indenfor en årrække, vil blive nabo til 150 m høje vindmølle, med den usikkerhed der ligger i 
det. Så ville jeg søge bolig i et andet område.  
Vi er jo ramt af affolkning på landet og i hele kommunen og vil mene dette for en negativ 
indflydelse på at tiltrække folk til området omkring vindmøllerne. 
Hvis møllerne bliver rejst vil det have en negativ indvirkning på huspriserne i området, også dem 
der ligger mere end 1200 m væk.  
 
Vi er også bekymret for den lavfrekvens støj dB(c) der max må være 20 indenfor. Jeg ved det er 
noget der kan genere meget og er svær at gøre noget ved, når først vindmøllerne er rejst.  
Man kan have svært beregne sig frem til det og det er netop det, man gør og man bruger nogle tal 
der er gunstige for vindmøllerne. 
Jeg kunne godt tænke mig, at man stillede en garanti for at man overholder de 20 dB(c) 
 
Jeg går ind for grøn energi, og mener det er nødvendigt, men man bør lave en større samlet plan 
og samle det i større parker og ikke små grupper placeret rundt omkring, Jeg undre mig også over, 
at man netop nu vil rejse yderlig vindmøller, da der er overproduktion af el fra vindmøllerne. Vi ser 
mange af de nye opsatte vindmøller der stoppes pga. overproduktion, yderlig bør man måske 
kigge på lagring af energi fra møller inden man rejser nye. 
 
Jeg har selv investeret t i luft til vand varmepumpe, samt solceller sidste år - til trods for man har 
fjernet alt tilskud og lavet reglerne for lagring på el nettet meget ringe. 
 
Dette har jeg gjort også for at fremtidssikker mit hus, den dag jeg skal sælge det.  
Jeg ved godt at selve investeringen ikke står mål med den værdiforøgelse, jeg får for mit hus - tror 
faktisk ikke den overhovedet vil øge den. 
 
Vores hus er nok et af de sværeste huse at sælge i Gundersted pga. prisen, da den ca.  
er 1,75 mill kroner (vurderet i 2016), og min umiddelbar vudering er, at det bliver ikke nemmere 
med en vindmølle på 150 meter ca. 1200 m væk - og det vil uden tvivl gå ud over prisen, den dag 
jeg skal sælge huset. 
 
Jeg mener også man bør gøre ligesom man gjorde i Thorup Sletten vindmøllepark, der blev 20% 
af vindmøllerne solgt som anparter til dem der boede inden for en radius af 4,5 km.  
Jeg vil mene, at på den måde vil man få en mere positiv tilgang til vindmøller, hvis man er en del af 
det og føler man får en del af kagen. Jeg tror at mange føler, at det er noget der bliver trukket ned 
over hovederne på os, uden at andre kommer og stille vindmøller op i vores baghave og de tjener 
på dette uden vi er en del af det.  
 
Jeg ved at der en god økonomi i at opstille vindmøller, både for lodsejere og opstiller i dette 
tilfælde HOFOR. 
Ifølge regnskabet for vindmøllepark Thorup-Sletten Park er der forventet min. overskud på ca. 7% 
eller 221 mill. for et projekt på ca. 600.000.000 kroner og lodsejerne får ca. 89.000.000 kr. 
Projektet omfatter 18 vindmøller af 4,3 MW. 
 

97103123426638



Yderlig er det aftalt, at man laver en årlig betalingsforpligtelse på 30.000 kroner pr. mølle til 
lokalområdet i hele møllens levetid. Denne pulje tilgår også lokalbefolkning inden for 4,5 km  radius 
fra møllerne. 
 
Yderlig bør man også kigge på hvad kan man gøre for området hvis møllerne bliver rejst. Kunne 
man lave en natursti, MTB spor, fiskesø, eller andet der kunne trække folk til området, der ville 
gøre det attraktivt at bosætte sig i området. 
 
Man bør også sætte krav til lyset på møllerne, da jeg ved det virker generede. Var det muligt at 
afskærme det kraftige lys, så man ikke kunne se det fra jorden? 
 
Håber virkelig vesthimmerlands kommune vil overveje dette meget grundigt! 
 
Med venlig hilsen 

 

98104124427639
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Vedrørende Vindmølleprojekt Bjørnstrup 
 

Vi er tilflyttere i Vesthimmerlands Kommune og har selv valgt at 
bosætte os på landet, hvor vindmøller er en del af landskabet. Vi 
har vindmøller som nærmeste nabo, og det har ikke haft betydning 
for vores valg om at flytte til området.  
Vi har altid vidst, at møllerne før eller siden ville stå for en 
udskiftning, og med tanke på klimaproblematikken, er det for os 
svært at se, hvorfor de ikke skal erstattes af nye og forbedrede 

møller, hvis rammerne tillader det.  
Vi har fulgt projektet længe, både gennem HOFOR og dækningen af 
projektet i medierne.  
Til det online borgermøde oplevede vi en meget fin gennemgang af 
projektet bygget på fakta. Her kom afklaring på bekymringsemner 
som skyggekast, støjgener, virkninger på lokalsamfundet med 
mere.  
Det var en fin opsamling og behandling af borgernes spørgsmål, og 
at afholde borgermødet online var en god løsning, der fungerede 
upåklageligt herfra.  
Vi mener ikke, at klimakrisen kan afværges inden for 

kommunegrænsen, fordi der er opstillet X antal vindmøller, og 
derfor bør Vesthimmerlands Kommune deltage aktivt for at 
nedbringe CO2-udledningen, ikke kun kommunalt, men også 
regionalt, nationalt og globalt.  
Vi glæder os over, at store dele af byrådet går ind for, at der skal 
føres en ambitiøs klimapolitik i Vesthimmerland, og herfra skal lyde 
stor opbakning til jeres grønne tiltag.  

 
 

 

99105125428640
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Kære Vesthimmerlands Kommune,  

 

Dette er min indsigelse mod godkendelse af Hofors påtænkte opførelse af kæmpevindmøller ved 

Bjørnstrup: 

 

 Vi har i vores kommune (Vesthimmerlands) i forvejen et stort antal vindmøller. I Hornum stor 4 

prægtige eksemplarer. Med røde lys i toppen. De ses med lethed fra de fleste steder i kommunen - 

og de ses også tydeligt fra flere nabokommuner. 

Som jeg forstår det, bliver de nye møller ved Bjørnstrup markant større, end dem ved Hornum. 

 

Vi har store fredede hedearealer, vi har den smukke vesthimmerlandske vestkyst og den 

naturbeskyttede Halkær  Ådal, som der for øjeblikket netop pågår seriøse drøftelser mellem 

kommunen og lodsejere om at genoprette.  

Hvorfor i alverden skal dette og mere til forurenes af udsigt til vindmøller? 

 

Kæmpevindmøller hører ganske enkelt ikke til på landjorden! Sæt dem dog op de i det store hav! 

 

Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi nu skal have endnu større møller, som vi ikke kan undgå at skal 

se på i døgnets 24 timer! 6 nye “stjerne” skal lyse i nattemørket. Vi er ganske vist blevet informeret 

om, at det røde lys på møllernes top ikke længere er så stærkt, men det skal jo være stærkt nok til at 

kunne ses, ellers ville det jo slet ikke være nødvendigt at have lyset i toppen af møllerne. Og så er 

det bare, at jeg har ganske svært ved at tro, at lyset ikke kan ses på lang afstand. 

 

Hvorfor vi skal have så store møller på land, hvor de er helt enormt generende for folk og fæ i 

nærheden af dem og grimt at se på for alle andre, og ikke i havområder, hvor de dog kun ses fra den 

ene side, er mig meget svært at forstå. 

 

Det ville klæde vores kommune, at tage hensyn til de mange føromtalte fredede og naturbeskyttede 

områder, der er i vores kommune ved ikke at tillade opførelsen af disse enorme vindmøller, som vil 

være en sand øjebæ at leve med for alle os, der bor her. 

 

Og så er det ikke kun borgere i vores egen kommune, der rammes af øjebæen! Eftersom møllerne i 

Hornum tydeligt ses fra de omkringliggende kommuner, mener jeg, det vil være overordentligt 

uansvarligt at tillade at opføre 6 kæmpemøller, som store dele af Himmerland så må døjes med 

synet af.  

 

Jeg bor på g er stærkt bekymret for, hvad min udsigt fra min ellers 

liebhaveru msmæglere og kommunens egne vurderingsfolk - de vil jo gerne 

hente skattekronerne!) fremover bliver. Jeg bor her netop pga af min udsigt. Selvom jeg henter 

skattekronerne i Aarhus hver dag, har jeg valgt at blive boende på denne fantastiske matriket - der 

kunne sagtens tænkes, jeg vælger at flytte, hvis jeg kommer til at se på 6 kæmpevindmøller fra min 

stue og have. Hvis jeg da så ellers til den tid kan sælge. 

 

Kan jeg bede om en visualisering fra min adresse, tak. 

 

I håber om at min indsigelse imødekommes, 

100106126429641



 

Med venlig hilsen 

 

 

101107127430642
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Kære vesthimmerlands kommune 

Vi er et ungt par fra Ukraine der nu har boet her i Gundersted i 9 år. 

Vi synes det godt at bo her og vi har fået en del nye venner og bekendte imellem dem som bor her.  

Her er rart at bo og det er godt og trykt for vores lille datter på 4 år at vokse op.  

Vi synes det er en meget dårlig ide, hvis der kommer store vindmøller lige uden for vores hus. De er 

måske langt væk, kun ca. 2 km, men vi er sikker på de vil blive meget store at se på fra vores 

vindue til haven. Vi er sikker på at vi vil komme til at høre dem også når de drejer rundt. Så vil det 

ikke være rart at sidde i haven og grille om sommeren. Vi ved fra mange undersøgelser at det ikke 

er sundt for børn og voksne med sådan lavfrekvent støj. Derfor er vi meget bekymret for dette i 

forhold til vores datter og vores måske kommende børn.  

Vi håber man i kommunen finder andre løsninger og stemmer nej til vindmøllerne i Bjørnstrup.  

Med venlig hilsen 

103109129432644



 
 

Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan  
og miljøvurdering 

 
 

Planens nr. KP17-301-023 

Planens titel Vindmølleplanlægning ved Bjørnstrup 

Dato 19.03.2021 Planlæggere 

Jakob Hasselgreen/ 

Kim Stadsvold/ 
Gitte Østergaard 

Sørensen 

 
 

  
  

KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN 
OG MILJØRAPPORT 

TIDSPLAN A TIDSPLAN B TIDSPLAN C 

Internt opstartsmøde/ideindsamling (hvis 
ikke der har været afholdt fordebat) 

   

Høring om screeningsafgørelse/ indhold i 
miljørapport ved andre relevante 
myndigheder 

Indhentet som del 
af fodebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

Deadline for endeligt udkast 16. april   

Intern høring i kommunen, evt. screening (3 
uger) 

19. april – 10. maj   

Introduktionsmøde (afholdes i starten af 
intern høring – indkald relevante teams*) 

   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast 

   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 

  

Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 

  

130433645



 2 

 

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

Klagefrist (4 uger)    

 
 
 
 
 
 
  

131434646
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Byrådet 
behandler 
udkast til 
planforslag 
og beslutter 
om 
planforslag 
skal 
udsendes i 
offentlig 
høring 

PLANPROCESSENS 

FORLØB 

Planforslage
t sættes i 
offentlig 
høring i 8 
uger 

Økonomiudva
lget /Byrådet 
behandler 
hørringssvar 
og beslutter 
om 
planproces 
for tillæg til 
kommunepla
n og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes 

Fordebat 
afholdes i 2-
4 uger 

Økonomiud
valget 
præsentere
s for 
projektet, og 
beslutter om 
der skal 
igangsættes 
en fordebat 

Forvaltninge
n/ansøger 
udarbejder 
udkast til 
planforslag 

Forvaltninge
n behandler 
høringssvar 
og 
udarbejder 
det endelige 
udkast til 
planer 

Byrådet 
behandler 
høringssvar, 
og beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt 

Endelig 
vedtagelse 
af planer 
offentliggøre
s. Herefter 
følger 4 
ugers 
klagefrist 
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Fra: Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]

Cc: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk];Ida Iversen
Engelund [iden@hofor.dk];Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];Christian Achermann [cha@urland.dk]

Sendt dato: 26-03-2021 20:33
Modtaget Dato: 26-03-2021 20:33
Vedrørende: Vindmøller ved Bjørnstrup - første udkast til plandokumenter og miljøundersøgelser
Vedhæftninger: image001_1509.png

Hej Jakob
 
Vedr. planproces for Vindmøller ved Bjørnstrup.
Iht. den udsendte tidsplan fra Vesthimmerlands Kommune sender jeg her første udkast til:

Lokalplanforslag
Forslag til kommuneplantillæg
Miljørapport for planerne

 
Lokalplanforslag og kommuneplantillæg er udarbejdet i Umbraco og bør være tilgængeligt på DKPLAN.
 
Desuden fremsendes:

Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørnstrup
Visualiseringsrapport
Ikke-teknisk resumé

 
Følgende dokumenter kan hentes via følgende link til WeTransfer:

 
Første udkast til lokalplanforslag
Første udkast til miljørapport for planerne
Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørnstrup
Visualiseringsrapport
Ikke-teknisk resumé

 
 
 
Jeg kan fanges på telefonen mandag-onsdag i næste uge.
 
God weekend,
 
De bedste hilsner
Emilie Sonne Uhlott
Projektleder og rådgiver
Tl f.: 28 71 70 60 | esu@urland.dk   

Urland Aps.|Otto Busses Vej 5, 2. sal | DK - 2450 København SV | www.urland.dk
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Fra: Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]

Cc: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk];Ida Iversen
Engelund [iden@hofor.dk];Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];Christian Achermann [cha@urland.dk]

Sendt dato: 26-03-2021 20:33
Modtaget Dato: 26-03-2021 20:33
Vedrørende: Vindmøller ved Bjørnstrup - første udkast til plandokumenter og miljøundersøgelser
Vedhæftninger: image001_1335.png

Hej Jakob
 
Vedr. planproces for Vindmøller ved Bjørnstrup.
Iht. den udsendte tidsplan fra Vesthimmerlands Kommune sender jeg her første udkast til:

Lokalplanforslag
Forslag til kommuneplantillæg
Miljørapport for planerne

 
Lokalplanforslag og kommuneplantillæg er udarbejdet i Umbraco og bør være tilgængeligt på DKPLAN.
 
Desuden fremsendes:

Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørnstrup
Visualiseringsrapport
Ikke-teknisk resumé

 
Følgende dokumenter kan hentes via følgende link til WeTransfer:

 
Første udkast til lokalplanforslag
Første udkast til miljørapport for planerne
Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Bjørnstrup
Visualiseringsrapport
Ikke-teknisk resumé

 
 
 
Jeg kan fanges på telefonen mandag-onsdag i næste uge.
 
God weekend,
 
De bedste hilsner
Emilie Sonne Uhlott
Projektleder og rådgiver
Tl f.: 28 71 70 60 | esu@urland.dk   

Urland Aps.|Otto Busses Vej 5, 2. sal | DK - 2450 København SV | www.urland.dk
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Cc: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 08-04-2021 17:46
Modtaget Dato: 08-04-2021 17:46
Vedrørende: Revideret tidsplan Vindmøller Bjørnstrup
Vedhæftninger: Revideret tidsplan.docx

image001_10787.gif

Hej Henrik,
 
Som vi kort talte om, har Kim og jeg finpudset tidsplanen for vindmølleprojektet i Bjørnstrup (se vedhæftede).
 
Der er blot tale om mindre justeringer i forhold til milepæle i tidsplanen. Der er ikke sket ændringer i det overordnede projektforløb. Dvs.
deadlines for politiskbehandlinger og høring mm. er stadig de samme.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Udviklingskonsulent
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan  
og miljøvurdering 

 
 

Planens nr.  

Planens titel Vindmølleplanlægning ved Bjørnstrup 

Dato 08.04.2021  Planlæggere 
Jakob Hasselgreen/ 

Kim Stadsvold 

 
 

  
  

KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN 
OG MILJØRAPPORT 

TIDSPLAN A TIDSPLAN B TIDSPLAN C 

Internt opstartsmøde/ideindsamling (hvis 
ikke der har været afholdt fordebat) 

   

Høring om screeningsafgørelse/ indhold i 
miljørapport ved andre relevante 
myndigheder 

Indhentet som del 
af fordebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

Introduktionsmøde (afholdes i starten af 
intern høring – indkald relevante teams*) 

8. april   

Forvaltningens interne bemærkninger 30. april   

Jakob & Kim opsamling på interne 
bemærkninger 

1. maj – 6. maj   

Overlevering af interne bemærkninger til 
Urland 

7. maj   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast hos Urland 

7. maj - 14. maj   

Dagsordenspunkt 14. maj – 19. maj   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 

  

139442654
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Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 

  

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

Klagefrist (4 uger)    

 
 
 
 
 
 
  

140443655
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Byrådet 
behandler 
udkast til 
planforslag 
og beslutter 
om 
planforslag 
skal 
udsendes i 
offentlig 
høring

PLANPROCESSENS 
FORLØB

Planforslage
t sættes i 
offentlig 
høring i 8 
uger

Økonomiudva
lget /Byrådet 
behandler 
hørringssvar 
og beslutter 
om 
planproces 
for tillæg til 
kommunepla
n og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes

Fordebat 
afholdes i 2-
4 uger

Økonomiud
valget 
præsentere
s for 
projektet, og 
beslutter om 
der skal 
igangsættes 
en fordebat

Forvaltninge
n/ansøger 
udarbejder 
udkast til 
planforslag

Forvaltninge
n behandler 
høringssvar 
og 
udarbejder 
det endelige 
udkast til 
planer

Byrådet 
behandler 
høringssvar, 
og beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt

Endelig 
vedtagelse 
af planer 
offentliggøre
s. Herefter 
følger 4 
ugers 
klagefrist

141444656



Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til:
Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];Jan Flindt [jfl@vesthimmerland.dk];'Emilie Sonne Uhlott (esu@urland.dk)'
[esu@urland.dk];Søren Nordahl Hansen [sorh@vesthimmerland.dk];Knud Erik Hansen
[keh@vesthimmerland.dk];Gitte Østergaard Sørensen [goso@vesthimmerland.dk];Anders Gade
[agad@vesthimmerland.dk]

Sendt dato: 09-04-2021 09:26
Modtaget Dato: 09-04-2021 09:26
Vedrørende: Revideret tidsplan for vindmøller i Bjørnstrup
Vedhæftninger: Revideret tidsplan-08-04-2021_0.pdf

image001_10788.gif

Hej alle,
 
Som opfølgning på mødet i går får i her den reviderede tidsplan for projektet.
 
Som vi talte om i går er der ikke sket ændringer i de overordnede deadlines, men blot mindre justeringer/ udpensling af milepæle i
forbindelse med den interne høring af planer og rapporter.  
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Udviklingskonsulent
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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VE&THIM MERLANDS 
KOMMUNE

143446658



 
 

Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan  
og miljøvurdering 

 
 

Planens nr.  

Planens titel Vindmølleplanlægning ved Bjørnstrup 

Dato 08.04.2021  Planlæggere 
Jakob Hasselgreen/ 

Kim Stadsvold 

 
 

  
  

KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN 
OG MILJØRAPPORT 

TIDSPLAN A TIDSPLAN B TIDSPLAN C 

Internt opstartsmøde/ideindsamling (hvis 
ikke der har været afholdt fordebat) 

   

Høring om screeningsafgørelse/ indhold i 

miljørapport ved andre relevante 
myndigheder 

Indhentet som del 

af fordebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

Introduktionsmøde (afholdes i starten af 
intern høring – indkald relevante teams*) 

8. april   

Forvaltningens interne bemærkninger 30. april   

Jakob & Kim opsamling på interne 
bemærkninger 

1. maj – 6. maj   

Overlevering af interne bemærkninger til 
Urland 

7. maj   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast hos Urland 

7. maj - 14. maj   

Dagsordenspunkt 14. maj – 19. maj   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 

  

144447659



 2 

 

Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 

  

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

Klagefrist (4 uger)    

 
 
 
 
 
 
  

145448660



 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Byrådet 
behandler 
udkast til 
planforslag 
og beslutter 
om 
planforslag 
skal 
udsendes i 
offentlig 
høring 

PLANPROCESSENS 

FORLØB 

Planforslage
t sættes i 
offentlig 
høring i 8 
uger 

Økonomiudva
lget /Byrådet 
behandler 
hørringssvar 
og beslutter 
om 
planproces 
for tillæg til 
kommunepla
n og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes 

Fordebat 
afholdes i 2-
4 uger 

Økonomiud
valget 
præsentere
s for 
projektet, og 
beslutter om 
der skal 
igangsættes 
en fordebat 

Forvaltninge
n/ansøger 
udarbejder 
udkast til 
planforslag 

Forvaltninge
n behandler 
høringssvar 
og 
udarbejder 
det endelige 
udkast til 
planer 

Byrådet 
behandler 
høringssvar, 
og beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt 

Endelig 
vedtagelse 
af planer 
offentliggøre
s. Herefter 
følger 4 
ugers 
klagefrist 

146449661



Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til:
Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk];Jan Flindt [jfl@vesthimmerland.dk];'Emilie Sonne Uhlott (esu@urland.dk)'
[esu@urland.dk];Søren Nordahl Hansen [sorh@vesthimmerland.dk];Knud Erik Hansen
[keh@vesthimmerland.dk];Gitte Østergaard Sørensen [goso@vesthimmerland.dk];Anders Gade
[agad@vesthimmerland.dk]

Sendt dato: 09-04-2021 09:26
Modtaget Dato: 09-04-2021 09:26
Vedrørende: Revideret tidsplan for vindmøller i Bjørnstrup
Vedhæftninger: Revideret tidsplan-08-04-2021_2.pdf

image001_12274.gif

Hej alle,
 
Som opfølgning på mødet i går får i her den reviderede tidsplan for projektet.
 
Som vi talte om i går er der ikke sket ændringer i de overordnede deadlines, men blot mindre justeringer/ udpensling af milepæle i
forbindelse med den interne høring af planer og rapporter.  
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Udviklingskonsulent
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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VE&THIM MERLANDS 
KOMMUNE

148451663



 
 

Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan  
og miljøvurdering 

 
 

Planens nr.  

Planens titel Vindmølleplanlægning ved Bjørnstrup 

Dato 08.04.2021  Planlæggere 
Jakob Hasselgreen/ 

Kim Stadsvold 

 
 

  
  

KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN 
OG MILJØRAPPORT 

TIDSPLAN A TIDSPLAN B TIDSPLAN C 

Internt opstartsmøde/ideindsamling (hvis 
ikke der har været afholdt fordebat) 

   

Høring om screeningsafgørelse/ indhold i 

miljørapport ved andre relevante 
myndigheder 

Indhentet som del 

af fordebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

Introduktionsmøde (afholdes i starten af 
intern høring – indkald relevante teams*) 

8. april   

Forvaltningens interne bemærkninger 30. april   

Jakob & Kim opsamling på interne 
bemærkninger 

1. maj – 6. maj   

Overlevering af interne bemærkninger til 
Urland 

7. maj   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast hos Urland 

7. maj - 14. maj   

Dagsordenspunkt 14. maj – 19. maj   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 

  

149452664



 2 

 

Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 

  

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

Klagefrist (4 uger)    

 
 
 
 
 
 
  

150453665



 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Byrådet 
behandler 
udkast til 
planforslag 
og beslutter 
om 
planforslag 
skal 
udsendes i 
offentlig 
høring 

PLANPROCESSENS 

FORLØB 

Planforslage
t sættes i 
offentlig 
høring i 8 
uger 

Økonomiudva
lget /Byrådet 
behandler 
hørringssvar 
og beslutter 
om 
planproces 
for tillæg til 
kommunepla
n og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes 

Fordebat 
afholdes i 2-
4 uger 

Økonomiud
valget 
præsentere
s for 
projektet, og 
beslutter om 
der skal 
igangsættes 
en fordebat 

Forvaltninge
n/ansøger 
udarbejder 
udkast til 
planforslag 

Forvaltninge
n behandler 
høringssvar 
og 
udarbejder 
det endelige 
udkast til 
planer 

Byrådet 
behandler 
høringssvar, 
og beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt 

Endelig 
vedtagelse 
af planer 
offentliggøre
s. Herefter 
følger 4 
ugers 
klagefrist 

151454666



 
 

Tidsplan for kommuneplantillæg, lokalplan  
og miljøvurdering 

 
 

Planens nr.  

Planens titel Vindmølleplanlægning ved Bjørnstrup 

Dato 08.04.2021  Planlæggere 
Jakob Hasselgreen/ 

Kim Stadsvold 

 
 

  
  

KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN 
OG MILJØRAPPORT 

TIDSPLAN A TIDSPLAN B TIDSPLAN C 

Internt opstartsmøde/ideindsamling (hvis 
ikke der har været afholdt fordebat) 

   

Høring om screeningsafgørelse/ indhold i 

miljørapport ved andre relevante 
myndigheder 

Indhentet som del 

af fordebat 

  

Varsling om intern høring og intromøde 
internt (3 uger før)  

19. marts   

Deadline for første udkast 26. marts   

Introduktionsmøde (afholdes i starten af 
intern høring – indkald relevante teams*) 

8. april   

Forvaltningens interne bemærkninger 30. april   

Jakob & Kim opsamling på interne 
bemærkninger 

1. maj – 6. maj   

Overlevering af interne bemærkninger til 
Urland 

7. maj   

Opsamling på intern høring  

og tilretning af udkast hos Urland 

7. maj - 14. maj   

Dagsordenspunkt 14. maj – 19. maj   

Deadline til dagsorden 19. maj   

Politisk behandling af forslag og 
miljørapporter 

TMU 31.maj 

ØK 9. juni 

BY 17. juni 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Annoncering og udsendelse 

(planforslag, screeningsafgørelser, evt. 
miljørapporter) 

21. juni   

Offentlig høring (11 uger grundet 
sommerferie) 

21. juni – 6. 
september 
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 2 

 

Behandling af høringssvar 

Dialog med myndigheder, ansøger eller 
andre 

6. september – 15. 
oktober 

  

Udarbejdelse af sammenfattende 
redegørelse 

   

Deadline til dagsorden 18. oktober   

Politisk behandling af endelig plan TMU 1. november 

ØK 11. november 

BY 26. november 

TMU 

ØK 

BY 

TMU 

ØK 

BY 

Tilretning af endelig plan    

Annoncering og udsendelse 1. december   

Klagefrist (4 uger)    

 
 
 
 
 
 
  

153456668



 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Byrådet 
behandler 
udkast til 
planforslag 
og beslutter 
om 
planforslag 
skal 
udsendes i 
offentlig 
høring 

PLANPROCESSENS 

FORLØB 

Planforslage
t sættes i 
offentlig 
høring i 8 
uger 

Økonomiudva
lget /Byrådet 
behandler 
hørringssvar 
og beslutter 
om 
planproces 
for tillæg til 
kommunepla
n og evt. 
lokalplan skal 
igangsættes 

Fordebat 
afholdes i 2-
4 uger 

Økonomiud
valget 
præsentere
s for 
projektet, og 
beslutter om 
der skal 
igangsættes 
en fordebat 

Forvaltninge
n/ansøger 
udarbejder 
udkast til 
planforslag 

Forvaltninge
n behandler 
høringssvar 
og 
udarbejder 
det endelige 
udkast til 
planer 

Byrådet 
behandler 
høringssvar, 
og beslutter 
om udkast 
til endelige 
planer skal 
vedtages 
endeligt 

Endelig 
vedtagelse 
af planer 
offentliggøre
s. Herefter 
følger 4 
ugers 
klagefrist 

154457669



Fra: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Til: Emilie Sonne Uhlott (esu@urland.dk) [esu@urland.dk]
Cc: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 23-04-2021 11:00
Modtaget Dato: 23-04-2021 11:00
Vedrørende: Kontaktliste i Vesthimmerlands Kommune - Bjørnstrup-møllerne
Vedhæftninger: image001_1440.gif

Hej Emilie – her de kontaktoplysninger jeg har fået
 
Søren Nordahl Hansen:
Tlf.nr. 99 66 71 03
E-mail: sorh@vesthimmerland.dk
Mit fagområde er alt inden for naturbeskyttelse, bilag IV-arter (flagermus mv.) og Natura 2000
 
Gitte Sørensen
goso@vesthimmerland.dk
Telefon: 91166578
 
Støj
Skygge
Midlertidige tilladelser (inden anlægsarbejdet går i gang) til:
•                Bygge og anlægsarbejde ved nedrivning
•                Knusning af bygge- og anlægsaffald
 
Affald
•                Herunder anmeldelse af affaldsscreeninger ved nedrivning af bygninger (min kollega Jeanette Aas)
 
VVM-generelt
 
 
Med venlig hilsen

Kim Stadsvold
Seniorplanlægger
Team Plan

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7129
2932 4703 

kst@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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VE&THIM MERLANDS 
KOMMUNE

156459671



Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk];Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]

Cc: 'Emilie Sonne Uhlott' [esu@urland.dk];Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];Christian Achermann
[cha@urland.dk]

Sendt dato: 05-05-2021 14:53
Modtaget Dato: 05-05-2021 14:53
Vedrørende: SV: Ang. borgermøde vindmøller Bjørnstrup
Vedhæftninger: image001_3001.gif

Hej Jakob.
 
Jeg har fået bekræftet fra Energistyrelsen, at d. 24. juni 2021 er datoen for borgermøde ifm. vindmøller ved Bjørnstrup.
 
Jeg vender tilbage med tid og sted når jeg har undersøgt mulighederne nærmere.
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1leH2A-0005Aw-
4V&i=57e1b682&c=ok282Ak0jN_Ag15VmaaUe-
yIdbZNd1X4Q79QZ7C0mTQGgh7wvYJkStZwmPbyyJwUymOSwYOfD1PML2WkFKDfq7vCicgy18GxeVz34_omg0IIaZtP-lMJVFPl43ZO-qDRAA3-S-
u6P4RdQUjhWzWOTUnNcjamyZXOt-0zm68o1bCloLFIWZTnez_T7xlxpSiZ9wrISflg0mP9HG-J7T5E0w
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 3. maj 2021 16:50
Til: Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>
Emne: Ang. borgermøde vindmøller Bjørnstrup
 
Hej Ida
 
Jeg lovede vidst at komme med en tilbagemelding på en mulig dato for borgermødet. Jeg vendte det lige kort med Kim Stadsvold –
umiddelbart virker torsdag den 24/6 som det bedste bud.
 
Kim var ret stejl på det er jeres møde og det derfor principielt også er jer der skal stå for indkaldelse og annoncering osv., men jeg tænker
vi lige får koordineret om der er noget vi skal hjælpe med i den forbindelse.
 
Mht. mulige steder mødet kan afholdes er mine bedste bud:
 
Gundersted Multihus – Her er plads til ca. 80 så vidt jeg lige kan se. Google siger de kan kontaktes på 40 60 14 52 – alternativt kan Jørn
Rask helt sikkert hjælpe på tlf. 40 44 55 07
 
Blære forsamlingshus – Her er plads til ca. 120. Kontaktinfo findes her:
 
https://www.forsamlingshus.net/se-amp-sog-forsamlingshuse/nordjylland/blaere-forsamlingshus
 
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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VE&THIM MERLANDS 
KOMMUNE

461673



Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk];Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]

Cc: 'Emilie Sonne Uhlott' [esu@urland.dk];Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk];Christian Achermann
[cha@urland.dk]

Sendt dato: 05-05-2021 14:53
Modtaget Dato: 05-05-2021 14:53
Vedrørende: SV: Ang. borgermøde vindmøller Bjørnstrup
Vedhæftninger: image001_4626.gif

Hej Jakob.
 
Jeg har fået bekræftet fra Energistyrelsen, at d. 24. juni 2021 er datoen for borgermøde ifm. vindmøller ved Bjørnstrup.
 
Jeg vender tilbage med tid og sted når jeg har undersøgt mulighederne nærmere.
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1leH2A-0005Aw-
4V&i=57e1b682&c=ok282Ak0jN_Ag15VmaaUe-
yIdbZNd1X4Q79QZ7C0mTQGgh7wvYJkStZwmPbyyJwUymOSwYOfD1PML2WkFKDfq7vCicgy18GxeVz34_omg0IIaZtP-lMJVFPl43ZO-qDRAA3-S-
u6P4RdQUjhWzWOTUnNcjamyZXOt-0zm68o1bCloLFIWZTnez_T7xlxpSiZ9wrISflg0mP9HG-J7T5E0w
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 3. maj 2021 16:50
Til: Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>
Emne: Ang. borgermøde vindmøller Bjørnstrup
 
Hej Ida
 
Jeg lovede vidst at komme med en tilbagemelding på en mulig dato for borgermødet. Jeg vendte det lige kort med Kim Stadsvold –
umiddelbart virker torsdag den 24/6 som det bedste bud.
 
Kim var ret stejl på det er jeres møde og det derfor principielt også er jer der skal stå for indkaldelse og annoncering osv., men jeg tænker
vi lige får koordineret om der er noget vi skal hjælpe med i den forbindelse.
 
Mht. mulige steder mødet kan afholdes er mine bedste bud:
 
Gundersted Multihus – Her er plads til ca. 80 så vidt jeg lige kan se. Google siger de kan kontaktes på 40 60 14 52 – alternativt kan Jørn
Rask helt sikkert hjælpe på tlf. 40 44 55 07
 
Blære forsamlingshus – Her er plads til ca. 120. Kontaktinfo findes her:
 
https://www.forsamlingshus.net/se-amp-sog-forsamlingshuse/nordjylland/blaere-forsamlingshus
 
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk];Emilie Sonne Uhlott (esu@urland.dk) [esu@urland.dk]
Cc: Kim Stadsvold [kst@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-05-2021 16:34
Modtaget Dato: 06-05-2021 16:34
Vedrørende: SV: Opsamling på intern høring af vindmølleprojekt i Bjørnstrup
Vedhæftninger: image001_4624.gif

Hej Jakob.
 
Tak for tilsendte.
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lef4r-0007J7-
3V&i=57e1b682&c=cc4Co_wsiBv_pBEy0m-3Sub9Zw7t0Dcna3L5l3xfovGbw0KV0iFy1_PLb8MWkoTKjLRGH0SqLdYkBykxYBtMWJ-
HAv6o7DnCMXekmXMMmFKBxv5UtWFHZtXNokSSubKi1qC4vtS_LBJH99uRDJEn3fluIhTXR8kp8Zp3Veq-
jBPppBgbKfGC5nUOUFBL5BmCl3DRnrwLgwOYVsqKQO1LpA
Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 6. maj 2021 14:44
Til: Emilie Sonne Uhlott (esu@urland.dk) <esu@urland.dk>; Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>
Cc: Kim Stadsvold <kst@vesthimmerland.dk>
Emne: Opsamling på intern høring af vindmølleprojekt i Bjørnstrup
 
Hej med jer
 
Hermed får i Vesthimmerlands Kommunes input til det fremsendte materiale. I det vedhæftede er der et dokument med generelle
kommentarer, i de resterende dokumenter er der direkte kommentarer til det skrevne.
 
Det skulle gerne være nogenlunde tydligt hvem der har kommenteret på de enkelte dele. I dokumentet med generelle kommentarer er der
sat kontaktinfo på de enkelte dele hvis der skulle være behov for uddybning.
 
Jeg tænker i selv formidler det videre til relevante parter hos jer.
 
Hvis der er behov for yderligt må sige til J
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: 'Emilie Sonne Uhlott' [esu@urland.dk]
Sendt dato: 07-05-2021 08:37
Modtaget Dato: 07-05-2021 08:37
Vedrørende: SV: Opsamling på intern høring af vindmølleprojekt i Bjørnstrup
Vedhæftninger: image001_4620.gif

Hej Emilie
 
Jeg har ikke sendt lokalplanen med fordi der umiddelbart ikke var nogle direkte input til den. Det eneste Kim lige havde, var at i skulle
huske at tilføje datoer for fordebat osv.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Emilie Sonne Uhlott [mailto:esu@urland.dk] 
Sendt: 7. maj 2021 07:27
Til: Jakob Hasselgreen
Cc: Ida Iversen Engelund
Emne: Re: Opsamling på intern høring af vindmølleprojekt i Bjørnstrup
 
Godmorgen Jakob
 
Tak for det. Linket vi rker fint. 
Jeg kan ikke se at der l igger kommenteret vers ion af lokalplanen. Finder vi  den på DK-plan?
 
 
Bh
Emilie Sonne Uhlott
Projektleder og rådgiver

Tl f.: 28 71 70 60 | esu@urland.dk   

Urland Aps.|Otto Busses Vej 5, 2. sal | DK - 2450 København SV | www.urland.dk

 

Fra: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Sendt: torsdag, maj 6, 2021 3:05 PM
Til: Emi l ie Sonne Uhlott
Cc: 'iden@hofor.dk'
Emne: Opsaml ing på intern høring af vindmøl leprojekt i  Bjørnstrup
 
Hej Emilie
 
Hermed kommer Vesthimmerlands Kommunes input til det fremsendte materiale. Der et dokument med generelle kommentarer, i de
resterende dokumenter er der direkte kommentarer til det skrevne.
 
Du kan hente dem her:
 
https://we.tl/t-Bexng8Jd9u
 
 
Det skulle gerne være nogenlunde tydligt hvem der har kommenteret på de enkelte dele. I dokumentet med generelle kommentarer er der
sat kontaktinfo på de enkelte dele hvis der skulle være behov for uddybning.
 
Jeg tænker i selv formidler det videre til relevante parter hos jer.
 
Give gerne lige en tilbagemelding på om linket virker.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation Vesthimmerlands Kommune www.vesthimmerland.dk466
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Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: Christian Achermann [cha@urland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Cc: Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk];Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 17-05-2021 10:48
Modtaget Dato: 17-05-2021 10:48
Vedrørende: Vindmøller ved Bjørnstrup - tilrettede plandokumenter og miljøundersøgelser
Vedhæftninger: image001_4432.gif

Hej Jakob,
 
Hermed fremsendes de tilrettede udgaver af miljøundersøgelser og plandokumenter for vindmølleprojektet ved Bjørnstrup.
 
Vi har revideret ift. de konkrete rettelser, vi modtog fra jer i sidste uge. Ift. notatet med mere generelle bemærkninger, har det været en lidt større
udfordring, men vi har efter bedste evne forsøgt at passe materialet ind efter det efterspurgte fra jeres natur-, vand- og miljøfolk.
 
Ud over disse tilpasninger er den væsentligste justering – som ikke kan ses af dette fremsendte materiale - at vi har i gang sat en supplerende forårs-
lytteundersøgelse efter flagermus, på baggrund af jeres ønske herom. Resultaterne foreligger ikke endnu og kan derfor ikke indgå i denne rapport,
men vi vil eftersende et supplerende notat om resultater og vurderinger af flagermuspåvirkninger, så snart undersøgelsen er afsluttet.
 
Alle dokumenter ifm. miljøundersøgelser samt shapefiler og kort til kommuneplantillæg kan hentes her (wetransfer): https://we.tl/t-gj6j914YF9
 
Emilie er ved at uploade/har uploadet revideret forslag til kommuneplan og lokalplan i jeres system.  
 
Vi snakkes ved,
 
Mvh
 

Christian Achermann
Projektchef

Tl f.: 29 80 77 93 | cha@urland.dk 
 

Urland Aps. | Otto Busses  Vej  5, 2. sa l . | 2450 København SV | www.urland.dk
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Fra: Christian Achermann [cha@urland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Cc: Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk];Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 17-05-2021 19:05
Modtaget Dato: 17-05-2021 19:05
Vedrørende: VS: Vindmøller ved Bjørnstrup - tilrettede plandokumenter og miljøundersøgelser
Vedhæftninger: image001_4622.gif

Hej Jakob,
 
Som aftalt her en ny tilrettet udgave af miljøkonsekvensrapport og resume (version F) samt miljørapport (version C). Vi har fundet nogle tilrettelser i
naturafsnittet vedrørende opdaterede udpegningsgrundlag og afværgeforanstaltninger for flagermus (etablering af erstatningshegn), som nu er
tilrettet. I bedes derfor se bort fra de fremsendte udgaver.  
 
Alle dokumenter ifm. miljøundersøgelser samt shapefiler og kort til kommuneplantillæg kan hentes her (wetransfer): https://we.tl/t-kLebYEypVq
 
 
Mvh
 

Christian Achermann
Projektchef

Tl f.: 29 80 77 93 | cha@urland.dk 
 

Urland Aps. | Otto Busses  Vej  5, 2. sa l . | 2450 København SV | www.urland.dk
 
 
 
 
Fra: Christian Achermann 
Sendt: 17. maj 2021 10:49
Til: JHAS@vesthimmerland.dk
Cc: Emilie Sonne Uhlott <esu@urland.dk>; Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>
Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup - tilrettede plandokumenter og miljøundersøgelser
 
Hej Jakob,
 
Hermed fremsendes de tilrettede udgaver af miljøundersøgelser og plandokumenter for vindmølleprojektet ved Bjørnstrup.
 
Vi har revideret ift. de konkrete rettelser, vi modtog fra jer i sidste uge. Ift. notatet med mere generelle bemærkninger, har det været en lidt større
udfordring, men vi har efter bedste evne forsøgt at passe materialet ind efter det efterspurgte fra jeres natur-, vand- og miljøfolk.
 
Ud over disse tilpasninger er den væsentligste justering – som ikke kan ses af dette fremsendte materiale - at vi har i gang sat en supplerende forårs-
lytteundersøgelse efter flagermus, på baggrund af jeres ønske herom. Resultaterne foreligger ikke endnu og kan derfor ikke indgå i denne rapport,
men vi vil eftersende et supplerende notat om resultater og vurderinger af flagermuspåvirkninger, så snart undersøgelsen er afsluttet.
 
Alle dokumenter ifm. miljøundersøgelser samt shapefiler og kort til kommuneplantillæg kan hentes her (wetransfer): https://we.tl/t-gj6j914YF9
 
Emilie er ved at uploade/har uploadet revideret forslag til kommuneplan og lokalplan i jeres system.  
 
Vi snakkes ved,
 
Mvh
 

Christian Achermann
Projektchef

Tl f.: 29 80 77 93 | cha@urland.dk 
 

Urland Aps. | Otto Busses  Vej  5, 2. sa l . | 2450 København SV | www.urland.dk
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Opsamling på Vesthimmerlands Kommunes interne høring 

 

Søren Nordahl Hansen (Natur) 
 

Kontaktinfo – 9966 7103 sorh@vesthimmerland.dk  

 

Midlertidig grundvandssænkning 

Hvilken baggrund er der for at konkludere, at grundvandssænkning ikke vil påvirke 

naturtilstanden i mose og sø nær VM4 og VM5? Der savnes reel vurdering af eventuel 

sænkningstragt mv. i miljøkonsekvensrapport (side 103-104) og ikke teknisk resume (side 

23). En påvirkning vil kunne kræve sagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil 

afhænge af varighed, mængde, afværgeforanstaltninger mv. om det kræver dispensation og 

om den kan opnås. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at vurdere for 

Vesthimmerlands Kommune. 

 

Påvirkning af økologisk forbindelse 

På side 96-98 i konsekvensrapport vises kort, hvor møllerne går ind over økologisk forbindelse 

udpeget i Kommuneplan 2017. Det fremgår af side 5-6 i kommuneplanredegørelse, at 

rammeområdet kun i begrænset omfang gennemskærer den økologiske forbindelse og at det 

ikke vurderes i strid med kommuneplanens retningslinje. Der savnes en reel vurdering, da den 

økologiske forbindelse kan påvirke fx flagermus og fugle, som benytter området som 

ledelinje/spredningskorridor/fourageringsområde. Ifølge flagermusrapport er der bla. Fundet 

en del/mange flagermus i 1. sommerundersøgelse i 2019. Savner en begrundelse for at 

rammeområdet overhovedet behøver at lægges ind over den økologiske forbindelse og hvor 

stort et areal der påvirkes – markeret på kort. 

 

Natura 2000 

En Natura 2000-vurdering (væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering) skal fremgå 

direkte af afgørelsen (og dermed miljørapport/miljøkonsekvensrapport). Det er ikke 

tilstrækkeligt blot at indsætte en overordnet konklusion. Der skal også være en nærmere 

argumentation/redegørelse (se side 39 og 41 i habitatvejledning fra Miljøstyrelsen, december 

2020). 

 

Padder 

Det konkluderes i miljøkonsekvensrapport på side 93, at placering af vindmøller og 

adgangsveje ikke berører vandhuller og moser i området, og at arter som fx stor 

vandsalamander og spidssnudet frø ikke påvirkes væsentligt. Der savnes en redegørelse for 

den vedvarende økologiske funktionalitet for disse padder ikke påvirkes, fx vil padders 

vandring kunne påvirkes af anlæg af nye veje (se side 60 i habitatvejledning). 

 

Flagermus 

Under ”påvirkning af natur på 23 i ikke-teknisk resume savnes mere dybdegående vurdering af 

flagermus – fx bør yngle- og rasteområders placering fremgå (i forhold til de enkelte 

vindmøller) Endvidere bør tiltrækning af flagermus pga. insekter ved/på vindmølletårne  og 

ledelinjers placering i forhold til de enkelte vindmøller fremgå. Det bør også fremgå hvilke af 

de observerede flagermusarter, der vil kunne påvirkes af disse forhold samt en reel vurdering 

af den økologiske funktionalitet for flagermusarterne på bestandsniveau. Det er velkendt at 

adfærdsmønster for nogle flagermusarter kan ændres markant ved opsætning af vindmøller. 

Kunne fældning af læbælter og eventuelt ændring i læbæltemønster være en 

afværgeforanstaltning? 
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Flere steder, bl.a. på side 23 i miljøkonsekvensrapport ikke-teknisk resume fremgår, at 

flagermus søger op ad vindmølletårne på under 5 m/s. Dette bør ændres til 5-6 m/s, som det 

fremgår i Forvaltningsplan for flagermus på side 31. Vesthimmerlands Kommune anbefaler 

derfor at afværgeforanstaltning ændres tilsvarende. 

 

Vesthimmerlands Kommune savner en forårsundersøgelse, jf. forvaltningsplan 2013. Er 

Vormstrup Bæk (Ajstrup Bæk) en nøglehabitat for nogle flagermusarter? Der ses jo mange 

observationer i sommer 2019. Forvaltningsplan beskriver desuden vandløb som nøglehabitat. 

Det samme kan være gældende for mose/sø ved VM4 og VM5. Kommunen vurderer, at det 

ikke på det foreliggende grundlag kan afvises, at vandløb og søer i området er nøglehabitater 

og anbefaler derfor en supplerende forårsundersøgelse for flagermus, jf. forvaltningsplan. 

 

Der vurderes i flagermusrapport, at der ikke kan udelukkes kolonier af flagermus tæt på 

vindmøllerne, fx VM6 (nordlig mølle) i bygninger. Der savnes en vurdering af nedrivning af 

stuehus og bevarelse af resten af bygningsmassen vil påvirke bestande og subpopulationer i 

relation til nærliggende mølle og øvrige alternative lokaliteter for flagermusene, hvis de bliver 

tvunget til at ”flytte”. 

 

Fugle 

På side 91-92 i miljøkonsekvensrapport bør alle arter/naturtyper fra høringsforslag til nyt 

udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder fremgå, så det kan ses, 

at de er blevet vurderet. Ellers kan det være en retlig mangel, jf. Planklagenævnets afgørelse 

for Thorup-sletten. Det gælder især fuglearter i Fuglebeskyttelsesområde F1 Ulvedybet og Nibe 

Bredning, fx blåhals (Y), rørdrum (Y), rørhøg (Y) og skestork (T). Det gælder også en række 

arter og naturtyper i H15, H17 og H21. Se i øvrigt: https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-

2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/ 

 

Kumulativ effekt 

I alle rapporter savnes afsnit om kumulativ effekt for bilag IV-arter of fugle – det gælder især 

for relevante flagermusarter. Der findes andre vindmøller i nærområdet samt der projekteres 

andre vindmølleområder fx Thorup-sletten og Nørre kær Enge. Det bør fremgå af rapporten, 

hvordan den kumulative effekt påvirker disse arter. Vesthimmerlands Kommune vurderer, at 

det kan være en retlig mangel. 

 

Det var en længere liste, men med de seneste klagenævnsafgørelse, forvaltningsplanen fra 

2013 og den nye habitatvejledning, er det Vesthimmerlands Kommune opfattelse, at der er sat 

mere fokus på retlige mangler i forbindelse med vindmølleplanlægning. Retlige mangler vil føre 

til hjemsendelse af sager og i værste fald underkendelse af projekt. Du eller Jan er velkomne 

til at kontakte mig. 

 

Kommuneplantillæg (forslag) 

På side 4 under Natura 2000: Ifølge habitatvejledningen, december 2020 (side 41) skal 

konsekvensvurdering fremgå af myndighedens afgørelse (her KP-tillæg). Vurderingen skal 

være begrundet, så det fremgår, hvad der ligger til grundt for myndighedens afgørelse. Det er 

ikke tilstrækkeligt blot at medtage en konklusion fra vurdering i en plan. Derfor bør afsnit 

udbygges. 

Under bilag IV-arter bør afsnit om afværgeforanstaltninger være fulgt op af konkrete vilkår, 

der kan håndhæves, jf. side 69 i habitatbekendtgørelsen. Det er ikke nok at skrive det i 

miljørapport/miljøkonsekvensrapport og så skrive passende afværgeforanstaltninger i planen. 

 

Det fremgår af side 5-6 i kommuneplanredegørelse, at rammeområdet kun i begrænset 

omfang gennemskærer den økologiske forbindelse og at det ikke vurderes i strid med 

kommuneplanens retningslinje. Der savnes en reel vurdering, da den økologiske forbindelse 

kan påvirke fx flagermus og fugle, som benytter området som 

ledelinje/spredningskorridor/fourageringsområde. Ifølge flagermusrapport er der bl.a. fundet 
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en del/mange flagermus i 1. sommerundersøgelse i 2019. Savner en begrundelse for at 

rammeområdet overhovedet behøver at lægges ind over den økologiske forbindelse og hvor 

stort et areal der påvirkes – gerne markeret på kort. 

 

Lokalplanforslag 

På side 16 fremgår det, at lokalplanområdet kun i begrænset omfang gennemskærer den 

økologiske forbindelse og at det ikke vurderes i strid med kommuneplanens retningslinje. Der 

savnes en reel vurdering, da den økologiske forbindelse kan påvirke fx flagermus og fugle, 

som benytter området som ledelinje/spredningskorridor/fourageringsområde. Ifølge 

flagermusrapport er der bl.a. fundet en del/mange flagermus i 1. sommerundersøgelse i 2019. 

Savner en begrundelse for at rammeområdet overhovedet behøver at lægges ind over den 

økologiske forbindelse og hvor stort et areal der påvirkes. 

 

På side 24 under Natura 2000: Ifølge habitatvejledningen, december 2020 (side 41) skal 

konsekvensvurdering fremgå af myndighedens afgørelse (her lokalplan). Vurderingen skal 

være begrundet, så det fremgår, hvad der ligger til grundt for myndighedens afgørelse. Det er 

ikke tilstrækkeligt blot at medtage en konklusion fra vurdering i en plan. Derfor bør afsnit 

udbygges. 

Under bilag IV-arter bør afsnit om afværgeforanstaltninger være fulgt op af konkrete vilkår, 

der kan håndhæves, jf. side 69 i habitatbekendtgørelsen. Det er ikke nok at skrive det i 

miljørapport/miljøkonsekvensrapport og så skrive passende afværgeforanstaltninger i planen. 

 

På side 26 under beskyttede naturtyper savnes en beskrivelse af at midlertidig 

grundvandssænkning ikke kan udelukkes at påvirke mose/sø nær VM4 og VM5 og det i så 

tilfælde vil kræve en sagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det bør fremgå hvilke 

tiltag/afværgeforanstaltninger, der vil blive gjort for at undgå/nedsætte denne potentielle 

påvirkning – bemærkning er også sendt i forbindelse med miljøkonsekvensrapport. 

 

 

 

Anders Gade (Vand og Natur)  
 

Kontaktinfo – 9666 7116 agad@vesthimmerland.dk  

 

Generelt har Vandløb ikke de store bemærkninger til Mølleprojektet ved Bjørnstrup, da selve 

projektet jo ikke som sådan forventes at have en direkte påvirkning af Ajstrup Bæk (eller 

Vormstrup Bæk, som vandløbet hedder ifølge vandløbsregulativet). Der er dog nogle 

overvejelser omkring de forventede grundvandssænkninger, som jeg mener bør indgå i 

konsekvensvurderingen af projektet. Af både miljørapporten og Miljøkonsekvensrapporten 

fremgår det, at der forventes et behov for at grundvandssænke i forbindelse med 

anlægsarbejderne. I begge rapporter er der også fint redegjort for, hvordan man forventer at 

kunne nedsive eller overrisle det oppumpede vand. Man har ligeledes forholdt sig til, hvordan 

man kan forhindre jernholdigt grundvand i at nå beskyttede områder og recipienter, så det er 

alt sammen fint. Min bekymring går imidlertid på, hvad man vil gøre, hvis det viser sig umuligt 

at nedsige grundvandet i samme tempo, som det oppumpes? Har man så en plan B? Vil det 

oppumpede vand så skulle udledes til Ajstrup Bæk/Vormstrup Bæk?  

 

I så fald vil det kræve en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven samt en 

dokumentation på, at der oppumpede grundvand ikke indeholder uhensigtsmæssige stoffer i 

problematiske koncentrationer. Vi er tidligere stødt på netop denne problemstilling, hvor man 

helt akut fik behov for at udlede det oppumpede grundvand samt iværksætte en plan for 

udfældning af okker, da grundvandet havde et højt indhold af opløst jern. Det er 

uhensigtsmæssigt at skulle stoppe en anlægsprojekt, fordi man ikke helt har fået afdækket alle 

de risici, der er forbundet med selve grundvandssænkningen. Jeg vil derfor anbefale, at man 
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også har konsekvensvurderet et scenarie, hvor man ikke kan nedsive alt det oppumpede 

grundvand.  

 

I forhold til påvirkningen af den omkringliggende natur, så mangler jeg noget konkret 

dokumentation på (beregninger) at grundvandssænkningerne i området ikke vil påvirke 

vandløb og natur uhensigtsmæssigt.  

 

 

Gitte Østergaard Sørensen 
 

Kontaktinfo - 9966 7123 goso@vesthimmerland.dk 

 

Jeg har følgende bemærkninger til Miljøkonsekvensrapporten: 

 

Jeg tænker, der mangler noget uddybende beskrivelse i forhold til nedtagning af møller: 

 Transport 

o Da affaldet skal transporteres væk og ikke genbruges i forbindelse med de nye 

møller 

 Støj, støv og vibrationer fra 

o Nedbrydning 

o Knusning 

o Transport 

o  

Jeg mangler et opsamlende afsnit vedr. kumulation f.eks. mht. støj: 

 Eksisterende vindmøller 

 Skydebane 

 Flyvepladsen 

 

Men der er også i forhold til Natura 200: 

 det planlagte solcelleanlæg ved Navn Sø,  

 de øvrige vindmøller i området 

 

Der kunne måske også være nogle kumulative effekter i forbindelse med en evt. 

grundvandssænkning og eksisterende dræn i området og øvrig vandindvinding. 

 

Der står lidt hist og pist, men ville være rigtig fint, at der kunne opsummeres på det i et 

afsluttende afsnit, så man ikke er i tvivl om, at det hele er behandlet. 
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Indledning
Denne miljøkonsekvensvurdering giver en vurdering af 
konsekvenserne for miljø, natur og naboer ved at opføre et 
vindmølleprojekt i et område syd for landsbyen Gundersted, i den 
østlige del af Vesthimmerlands Kommune.

I hovedforslaget opstilles seks nye vindmøller med en totalhøjde på 
op til 150 meter på en lige række med ensartet indbyrdes afstand, og 
et tilsvarende antal eksisterende vindmøller nedtages i nærområdet 
inden for Vesthimmerlands Kommune. 

Miljøkonsekvensvurderingen behandler desuden to alternative 
projektforslag med fem henholdsvis fire nye vindmøller. For begge 
alternative projektforslag gælder, at fem eksisterende vindmøller 
nedtages. 

Det forventes, at de nye møller hver vil have en effekt på 4-5 MW. 
Samlet forventes vindmøllerne i hovedforslaget med seks nye 
vindmøller at have en samlet installeret effekt på mellem 24-30 MW.

Projektforslaget kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der 
ændrer afgrænsningen af den gældende kommuneplanramme 301 
i Vesthimmerlands Kommuneplan 2017 for opstilling af vindmøller 
ved Bjørnstrup og muliggør opstilling af seks stk. 150 meter høje 
vindmøller på række, samt en lokalplan. Der er udarbejdet forslag 
til kommuneplantillæg og lokalplan, samt tilhørende miljøvurdering 
af planforslagene, sideløbende med udarbejdelsen af denne 
miljøkonsekvensvurdering. 

Projektforslaget kræver, at der udarbejdes en 
miljøkonsekvensvurdering. Vurdering af projektets miljøkonsekvenser 
er samlet i denne miljøkonsekvensrapport, som er udarbejdet af 
Urland på vegne af bygherre. Urland er kompetente fageksperter 
på miljøvurderingsområdet, som står inde for oplysningerne i 
rapporten og for at indholdet lever op til de lovgivningsmæssige krav. 
Vurderingen af projektets miljøkonsekvenser vil særligt fokusere på 
påvirkninger af landskabelig og visuel art, konsekvenser for naboer 
med hensyn til støj og skyggekast fra møllerne samt påvirkninger af 
natur- og artsbeskyttelsesinteresser.

Miljøkonsekvensrapportens indhold er sammenfattet i et Ikke-teknisk 
resumé, for de som foretrækker et mere kortfattet overblik. Resuméet 
kan ses i det særskilte dokument:  Miljøkonsekvensvurdering for 
Vindmøller ved Bjørnstrup– Ikke-teknisk resumé.
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1.1 Baggrund for projektet

Et område syd for Gundersted er i dag udlagt som 
vindmølleområde i Vesthimmerlands Kommuneplan 
2017. Udpegningen giver mulighed for at opstille en 
række med minimum tre moderne produktionsmøller på 
125-150 meter totalhøjde inden for kommuneplanens 
rammeområde. 

Det udpegede rammeområde i kommuneplanen er 
alene udpeget på baggrund af, hvor afstandsgrænser til 
nabobeboelser umiddelbart vil kunne overholdes. Det 
udpegede areal er i sin nuværende form noget svært at 
udnytte i sin helhed, hvis vindmøllerne skal opstilles i et 
ordnet opstillingsmønster og giver i praksis ikke mulighed 
for at opføre mere end tre vindmøller stående i vest-
østlig retning. Det mest optimale opstillingsmønster er en 
nord-sydlig retning, da vinden primært kommer fra vest/
sydvest. Ved opstilling i vest-østlig retning vil der være 
et større energitab, da møllerne vil stå i vejen for at den 
enkelte vindmølle opnår optimal udnyttelse af vinden. 

På den baggrund har ansøger gennem en periode 
undersøgt mulighederne for opkøb og nedlæggelse 
af boliger, der kan danne grundlag for et større, 
mere sammenhængende vindmølleprojekt. Det er 
lykkedes at opnå aftale med en række af de nærmeste 
naboejendomme. Det har åbnet for et sammenhængende 
projekt for seks vindmøller på én lang, ret linje. Med 
projektforslaget her udnyttes områdets vindressourcer 
derfor betydeligt bedre end for det hidtil udlagte område. 

På baggrund af en ansøgning om opstilling af seks 
vindmøller i en nord-sydlig række, besluttede 
Vesthimmerland Kommune i efteråret 2020 at igangsætte 
en fordebat forud for et nyt, tilpasset kommuneplantillæg 
samt en ny lokalplan for projektet. Foroffentlighedsfasen 
blev gennemført over fire uger i oktober-november 2020. 
På grund af særlige, akutte coronarestriktioner for syv 
nordjyske kommuner, herunder for Vesthimmerland, blev 
planerne om at afholde et fysisk borgermøde desværre 
umuliggjort. I stedet blev der gennemført et digitalt 
borgermøde i november 2020.   

En del af oplægget til debat indeholdt opfordringer til at 
komme med input til de kommende miljøundersøgelser 
for projektet. Samtidig med den offentlige høring blev der 
desuden gennemført en høring af berørte myndigheder. 

I forbindelse med forhøringen indkom i alt 78 høringssvar, 
fra 70 forskellige adresser, fra offentligheden og fra 
berørte myndigheder. Mange høringssvar vedrører 
emner, der kan have betydning i forhold til de 
miljømæssige påvirkninger af de nærmeste omgivelser, 
herunder særligt støj, skyggekast, visuelle gener 
samt påvirkninger af natur og landskab ved opstilling 
af store vindmøller. Vesthimmerlands Kommune 
har i forbindelse med den politiske behandling af 
høringssvarene udarbejdet en samlet oversigt over 
de indkomne svar (1.1). Oversigten giver et overblik 
over det konkrete indhold i høringssvarene, herunder 
hvordan de påpegede forhold kan have relevans i forhold 
til miljømæssige påvirkninger ved en gennemførelse 
af projektforslaget. De berørte temaer i de indkomne 
høringssvar er, i det omfang de vedrører miljømæssige 
påvirkninger ved opsætning af vindmøller, indgået 
som en del af undersøgelsesgrundlaget for denne 
miljøkonsekvensrapport.

Der er herefter gennemført en egentlig miljømæssig 
undersøgelse af projektforslaget. Undersøgelsen har 
ikke givet anledning til større ændringer i forhold til det 
ansøgte projekt. Dog er den sydligste vindmølle flyttet ca. 
15 meter i det nuværende projektforslag, sammenholdt 
med det tidligere ansøgte projekt.  

I forbindelse med den politiske behandling af de 
indkomne høringssvar har det været et ønske fra 
Vesthimmerland Kommune, at miljøundersøgelserne ud 
over hovedforslaget med seks vindmøller også redegør 
for to alternative forslag med henholdsvis fem og fire nye 
vindmøller. 
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Energipolitiske mål 
FN’s klimapanel, IPCC, har i deres Klimarapport (1. 
delrapport 2013) konkluderet, at opvarmningen af 
klodens klimasystem er utvetydig, og at den dominerende 
årsag til den globale opvarmning siden midten af det 20. 
århundrede er stigningen af drivhusgasudledninger (1.2). 
EU har sat som mål, at medlemslandene skal reducere 
udledningerne af drivhusgasser i de kvotebelagte sektorer 
med mindst 40% i 2030 i forhold til 1990-niveauet, mens 
andelen af vedvarende energikilder skal øges til mindst 
27% af den samlede energiproduktion (1.3).

I Danmark er der senest indgået en klimaftale i 2020 
(Klimaaftale for energi og industri mv. 2020), som bygger 
videre på tidligere brede, politiske aftaler, herunder 
Energiaftalen af juni 2018 og det tidligere Energiforlig 
2012-2020. I aftalen er det fortsat et overordnet mål at 
øge andelen af den vedvarende energiproduktion, dels 
for at bidrage til nedbringelse af CO2-udledningen og 
dels for at sikre uafhængighed af fossile brændstoffer 
og dermed også en større forsyningssikkerhed. Aftalen 
indebærer, at Danmark som resten af EU vil arbejde mod 
klimaneutralitet i år 2050. Frem mod år 2030 er målet 
at reducere drivhusgasudledninger med 70%. Målet kan 
kun nås ved en fortsat udbygning af den vedvarende 
energiproduktion, herunder særligt udbygning med vind 
og sol på land, havvindmøller samt biogas (1.4). 

Undersøgelser har jævnligt påvist, at en udbygning 
af vindmøller på land har store samfundsøkonomiske 
fordele sammenholdt med andre typer af 
vedvarende energiproduktion. Blandt andet har 
Energistyrelsen gennemført en analyse af 10 forskellige 
teknologier til energiproduktion med fokus på 
elproduktionsomkostninger (2014). Energistyrelsen 
peger i analysen på, at el produceret fra vindmøller (i en 
dansk kontekst) ikke kun er den klart billigste teknologi 
i forhold til andre typer af vedvarende energi; det er 
også den produktionsform, som er billigst for alle typer 
af elproduktion overhovedet, inklusive kraftvarmeanlæg 
baseret på kul og naturgas (1.5).

Vindmølleprojektet ved Bjørnstrup vil bidrage til at 
øge andelen af vedvarende energi og vil levere et 
ikke ubetydeligt bidrag til at nedbringe udledningen 
af drivhusgasser. Herved vil projektet være med 
til at opfylde både de nationale og internationale 
energipolitiske miljømålsætninger og desuden bidrage til 
at sikre en mere uafhængig elforsyning blandt andet ved 
reduktion af importerede fossile brændsler.

Tilskud via udbud  
Det er et statsligt formål at øge udbygningen med 
vedvarende energi og dermed bidrage til at opfylde 
de danske miljø- og klimamål. Opførslen af nye 
vindmølleanlæg på land bliver derfor fremmet via 
statslige pristillæg til den elektricitet, der sælges til 
forsyningsnettet. 

Hidtil har nye vindmøller på land modtaget et fast 
pristillæg på den elektricitet, der produceres. Fra 2018 
er dette ændret til et auktionsbaseret udbudsprincip 
(teknologineutrale udbud), hvor det enkelte projekt skal 
konkurrere med andre vindprojekter om at kunne opføre 
og producere med det mindst mulige behov for pristillæg. 
De ændrede regler for tilskud indebærer desuden, at 
opstiller af vindprojekter modsat tidligere selv skal betale 
for væsentlige dele af nettilslutningen af energianlægget.

Der er afsat statslige midler til at gennemføre 
teknologineutrale udbud frem til 2024. Til og med 2021 
foregår de teknologineutrale udbud efter samme princip, 
som har kørt siden 2018. De nærmere detaljer for udbud i 
perioden 2022-2024 er endnu ikke på plads (1.4). 

Der kan kun bydes ind på auktionen med projekter, der er 
endeligt godkendt af myndighederne, som i dette tilfælde 
er Vesthimmerlands Kommune. 
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VE-loven 
Lov om fremme af vedvarende energi indeholder en 
række særlige betingelser for opstillingen af nye 
vindanlæg på land: Dels skal naboer inden for otte 
gange totalhøjden til nye vindmølleanlæg tilbydes 
VE-bonus, og dels er naboer tilgodeset af en 
værditabsordning og en salgsoptionsordning. Værditabs- 
og salgsoptionsordningerne forpligter bygherre til 
at tilbyde køb ved salgsoption til ejere af omgivende 
beboelsesejendomme (beliggende i en afstand af op 
til seks gange vindmøllehøjden fra en vindmølle), hvis 
taksationsmyndigheden skønner, at opsætningen af 
vindanlægget har medført et værditab på over 1 % af 
beboelsesejendommens værdi. Ordningerne administreres 
af Energistyrelsen. Se mere om VE-bonusordning, 
værditabsordning og salgsoptionsordning i afsnit 8.5.

Grøn pulje til lokale projekter 
Ved opstilling af nye landvindanlæg pålægges bygherre at 
indbetale til en grøn pulje. Den grønne pulje indbetales 
ved nettilslutning af anlægget og svarer til 125.000 kr. pr. 
MW (1.4). For et fuldt udbygget projekt med 6 vindmøller 
vil puljen kunne udgøre op til 3,75 mio. kr.. Puljen kan 
anvendes bredt til kommunale tiltag inden for tre år fra 
indbetaling. Ordningen administreres af Vesthimmerlands 
Kommune, der formidler tilskud fra den grønne pulje til 
lokale projekter.

Tilskud til lokalområdet 
Udover de tilskud til lokalområdet, som følger af VE-
Loven (se nedenfor) har bygherre til hensigt at dele en 
del af overskuddet med lokalområdet. Form og modtager 
er ikke afklaret på dette tidspunkt og vil afhænge af 
den videre dialog med lokalområdet, men det kan 
for eksempel være i form af et fast, årligt tilskud til 
borgerforeningerne i Gundersted, Blære og Ejdrup.

1.2 Planlægning for projektet 

Planlægningen for et projekt af denne type er underlagt 
en lang række bestemmelser i Planloven, jf. Bekendtgørelse 
af lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020. Nogle af de 
væsentligste punkter er opridset her.

Lokalplanpligt 
En opførelse af vindmøller ved Bjørnstrup vil kræve, at 
der laves lokalplan for området, der tillader opsætning af 
vindmøller. Lokalplanen skal angive præcise placeringer 
for de enkelte vindmøller og blandt andet indeholde 
bestemmelser for størrelse og udseende. Opførelsen 
af vindmølleparken kan ikke påbegyndes, før en ny 
lokalplan er endelig vedtaget i Byrådet. Sideløbende 
med udarbejdelsen af denne miljøkonsekvensrapport har 
Vesthimmerland Kommune udarbejdet forslag til en ny 
lokalplan for projektet. 

Kommuneplanens rammer og retningslinjer 
Kommuneplanen for Vesthimmerlands kommune opstiller 
retningslinjer for kommunens fysiske planlægning og 
udvikling, herunder retningslinjer for opsætning af 
vindmøller, der blandt andet rækker ud over VE-lovens 
bestemmelser vedrørende salgsoption og værditab af 
hensyn til omkringliggende beboelsesejendomme. 

I Vesthimmerlands Kommuneplan 2017 er der allerede 
udlagt et areal til opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, 
rammeområde 301 – Vindmølleområde Bjørnstrup. 
Rammeområdet definerer rammerne ved lokalplanlægning 
for vindmølleanlæg i området, men de foreslåede 
vindmøller kan ikke rummes indenfor det allerede udlagte 
område. 

Projektforslaget kræver derfor, at der udarbejdes 
kommuneplantillæg, der udlægger et større område end 
det nuværende og muliggør opstilling af seks vindmøller 
på række inden for rammeområdet for vindmøller ved 
Bjørnstrup. Sideløbende med udarbejdelsen af denne 
miljøkonsekvensrapport har Vesthimmerland Kommune 
udarbejdet forslag til kommuneplantillæg for projektet.

Miljøvurderingsloven 
Fysiske anlægsprojekter som dette skal følge regelsættet 
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i miljøvurderingsloven, Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020. Loven indeholder 
en procedure for, hvor og hvordan bygherre skal ansøge 
om et projektforslag som for eksempel opstilling af nye 
vindmøller, hvorvidt projektet stiller krav om udarbejdelse 
af en miljøkonsekvensvurdering samt i givet fald, de 
konkrete krav til indhold, høringsprocesser osv. for en 
sådan miljøundersøgelse.   

Miljøvurderingspligt  
Projektforslaget er omfattet af miljøvurderingslovens Bilag 
2. I ansøgningen for projektet, jf. miljøvurderingslovens 
§ 18, har bygherre anmodet om, at projektforslagets 
indvirkning på miljøet skal beskrives i en 
miljøkonsekvensvurdering, da dette er et almindeligt 
krav ved planlægning for en energipark med vindmøller. 
Forud for igangsætning af vindmølleprojektet ved 
Bjørnstrup skal der derved foreligge en tilladelse fra 
Vesthimmerlands Kommune til at påbegynde projektet 
jf. miljøvurderingslovens § 15. Forud for tilladelse efter § 
15, skal der være gennemført en vurdering af projektets 
indvirkning på miljøet. Miljøkonsekvensvurderingen 
af vindmølleprojektet vil Bjørnstrup fremgår af denne 
miljøkonsekvensrapport. 

Vesthimmerlands Kommune har, jf. miljøvurderingslovens 
§ 10, truffet beslutning om at forslag til 
kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller ved 
Bjørnstrup er omfattet af krav om miljøvurdering jf. 
miljøvurderingslovens § 8. Der er sideløbende med denne 
miljøkonsekvensrapport udarbejdet en selvstændig 
miljørapport for forslag til kommuneplantillæg og 
lokalplan. Miljørapporten indeholder en vurdering af, 
hvorvidt planerne forventes at få væsentlig indvirkning på 
miljøet. 

Krav til miljøkonsekvensundersøgelsen 
En miljøkonsekvensvurdering (hed tidligere VVM) er 
en omfattende, grundig beskrivelse af, hvordan et 
projektforslag kan forventes at påvirke det omgivende 
miljø. Miljøvurderingsloven indeholder detaljerede krav 

om en omfattende belysning af alle miljøforhold, som 
måtte have væsentlig betydning ved gennemførelse 
af projektforslaget. Miljøkonsekvensvurderingen 
skal på passende måde påvise, beskrive og vurdere 
vindmølleparkens direkte og indirekte virkninger på 
befolkning og sundhed, biologisk mangfoldighed, 
jordbund, vand, luft og klima, landskab, materielle goder 
og kulturarv samt samspillet mellem disse. Undersøgelsen 
har det dobbelte formål at give offentligheden mulighed 
for at vurdere det konkrete projekt samt at forbedre 
kommunens beslutningsgrundlag, før byrådet tager 
endelig stilling til projektet. 

Udover beskrivelser af selve projektforslaget skal 
også alternative opstillings- og placeringsmuligheder 
undersøges og beskrives. Det er også et krav, at de 
foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at 
undgå, begrænse og om muligt neutralisere de skadelige 
virkninger på miljøet, beskrives.

I forbindelse med ansøgningen for projektet samt gennem 
fordebatten er der i samråd med Vesthimmerlands 
kommune gennemført et detaljeret screeningsarbejde for 
at afdække, hvilke væsentlige forhold, der bør belyses for 
et energiprojekt som dette. Disse er beskrevet nærmere i 
afsnit 1.4. 
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1.3 Projektforslag og alternativer

Denne miljøkonsekvensrapport er baseret på et 
hovedforslag med seks nye 150 meter høje vindmøller 
ved Bjørnstrup, samt nedtagning af seks eksisterende 
vindmøller i nærområdet inden for Vesthimmerlands 
Kommune. Møllerne opstilles på en ret linje i nordvest-
sydøst gående retning fra Bjørnstrup mod Lille Ajstrup, 
med en indbyrdes afstand på ca. 350 meter, med 
undtagelse af afstanden mellem møller 1 og 2, der er 334 
meter. Placeringer af de enkelte vindmøller kan ses på 
kort side 14-15. 

Miljøkonsekvensrapporten behandler desuden to 
alternative projektforslag for en opstilling med fem nye 
vindmøller samt en opstilling med fire nye vindmøller, se 
afsnit nedenfor.

Gennem rapporten tages udgangspunkt i de miljømæssige 
påvirkninger ved en gennemførelse af hovedforslaget 
med seks nye vindmøller, da dette i de fleste tilfælde 
betragtes som et ”worst case” scenarie. Hvor de to 
alternative projektforslag vurderes at medføre ændrede 
miljømæssige påvirkninger, er der redegjort for 
dette. Beskrivelser, visualiseringer og beregninger for 
vindmøllerne tager udgangspunkt i møllemodellen Vestas 
V136 med en rotordiameter på 136 meter, en navhøjde 
på 82 meter (150 meter totalhøjde) samt en effekt på 
4 MW. Det er muligt, at det endelige valg af mølletype 
bliver en anden model med lignende dimensioner, se 
mere om mulige mølletyper i afsnit 2.2. 

Nedlæggelse af boliger  
Otte boliger ligger i dag indenfor en afstand af 600 
meter (fire gange møllehøjden) fra de foreslåede 
vindmøller, og det er en forudsætning for opførelse af 
vindmølleprojektet, at beboelsen på disse ejendomme 
nedlægges. Ansøger har indgået aftale om opkøb og 
nedlæggelse af beboelsen på disse otte ejendomme, hvis 
vindmølleprojektet vedtages. For flere af ejendommene 
vil dele af bygningsanlæggene beholdes med henblik 
på at indgå som driftsbygninger til landbrug, mens de 
øvrige bygninger vil blive nedrevet. Hvor bygningsmasse 
nedrives, vil arealerne omdannes til landbrugsareal. 

Alternativ møllemodel 
Miljøkonsekvensundersøgelsen tager udgangspunkt 
i, at rotordiameteren kan variere i størrelser fra 126-
136 meter jf. lokalplanen. Dette kan blandt andet 
have betydning for den visuelle fremtræden. Gennem 
miljøkonsekvensrapporten tager vurderingerne 
udgangspunkt i en opstilling med seks nye vindmøller 
af modellen Vestas V136, og hvor det er vurderet at 
have betydning, er projektforslaget sammenlignet med 
en tilsvarende opstilling med seks nye vindmøller af 
modellen Siemens Gamesa SG132, med en rotordiameter 
på 132 meter, en tårnhøjde på 84 meter, og en totalhøjde 
på 150 meter. Sammenligningerne giver et billede på, 
hvor der kan være forskelle på miljøpåvirkninger, særligt 
af visuel, støj- og skyggekastmæssig karakter.

Alternative projektforslag 
Miljøkonsekvensrapporten behandler ud over 
hovedforslaget også to alternative projektforslag for en 
opstilling med fem nye vindmøller samt en opstilling med 
fire nye vindmøller. Alternativ 1 er en opstilling med fem 
nye vindmøller, af samme type og på samme placeringer 
som de fem sydligste vindmøller i hovedforslaget. 
Alternativ 2 er en opstilling med fire nye vindmøller, 
af samme type og på samme placeringer som de fire 
midterste vindmøller i hovedforslaget. De alternative 
opstillinger behandles med henblik på at belyse, hvordan 
de miljømæssige påvirkninger vil variere såfremt den 
nordligste vindmølle henholdsvis den nordligste og 
sydligste vindmølle udelades af projektet. For begge 
alternativer gælder det at fem eksisterende vindmøller 
nedtages, såfremt projektet gennemføres. Kort over de 
to alternative projektforslag herunder nedtagningsmøller 
kan ses på side 15. 

Hvor det skønnes at have miljømæssig betydning, 
er forskellene mellem hovedforslaget og hvert af de 
to alternative forslag beskrevet løbende gennem 
Miljøkonsekvensrapporten. Det gælder særligt i forhold 
til visuelle forhold, i forhold til støj og skyggekast ved 
omkringliggende naboejendomme, socioøkonomiske 
muligheder ved omkringliggende ejendomme samt 
i forhold påvirkninger af fugle og flagermus. Der er 
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*Vindmølleparkens samlede effekt afhænger af 
mølletypen.

**Beregnede årlige produktion for den samlede 
vindmøllepark (2.1).  

desuden udarbejdet supplerende visualiseringer af 
de to alternative forslag med henholdsvis fem og fire 
vindmøller fra en række af de nærmeste, omkringliggende 
fotostandpunkter, se afsnit 4.5.

0-alternativ 
0-alternativet beskriver den eksisterende situation som 
en konsekvens af, at projektforslaget ikke gennemføres; 
dvs. at der ikke opføres en ny vindmøllepark og dermed 
heller ikke nedtages eksisterende vindmøller. De nærmere 
konsekvenser ved 0-alternativet er beskrevet løbende 
gennem rapporten og sammenlignet med projektforslaget. 

1.4 Undersøgelsesprocessen og 
opbygning af miljørapport

Undersøgte miljøtemaer og hovedproblemer 
Forud for selve miljøkonsekvensundersøgelsen er der 
gennemført et detaljeret screeningsarbejde af mulige 
miljømæssige problemstillinger ved en gennemførelse af 
projektforslaget. Formålet med screeningen er at sætte 
fokus på de miljøpåvirkninger, der potentielt kan være 
væsentlige for et vindmølleprojekt som dette, og på den 
baggrund fortrinsvis bruge ressourcer på afklaring af 
disse i de videre undersøgelser. I screeningsarbejdet er 
der samtidigt taget forbehold for særlige faktorer, så som 
indirekte, sekundære og kumulative effekter, kort- og 
langsigtede betydninger, samt hvorvidt der er tale om 
vedvarende eller midlertidige påvirkninger, i henhold til 
kravene i miljøvurderingsloven. 

Kumulative effekter er behandlet løbende gennem 
rapporten, hvor det er skønnet at have relevans i 
forhold til evt. øgede miljømæssige påvirkninger. De 
kumulative effekter vedrører i særlig grad samspillet 
med andre eksisterende eller planlagte vindmøller i 
de omkringliggende områder. Evt. øgede kumulative 
påvirkninger som følge af forholdet mellem vindmøllerne 
i projektforslaget og andre vindmøller i de omgivende 
områder er således behandlet i blandt andet kap. 3 (støj-
, skyggekastpåvirkninger), kap. 4 (visuel påvirkning) og 
kap. 5 (påvirkning af natur). Hertil kommer kumulative 
påvirkninger som følge af samspillet med andre typer 
eksisterende eller planlagte tekniske anlæg som for 
eksempel luftledninger og solcelleanlæg. Denne 
type påvirkninger vurderes primært at kunne have 
visuelt-landskabelig karakter og er behandlet i kap. 4. 
Der er i vurderingen af de kumulative effekter taget 
udgangspunkt i andre typer tekniske anlæg, som allerede 
er opført, er planlagt opført (godkendt plangrundlag) eller 
er i et planstadie, der i undersøgelsesperioden var lige så 
fremskreden som dette projekt. Dette omfatter blandt 
andet et planlagt, men endnu ikke opført, solcelleanlæg 
ved Navnsø. 

På baggrund af screeningsarbejdet og en høring 
af offentligheden og berørte myndigheder, jf. 

Antal nye vindmøller
Antal nedtagningsmøller
Boliger der nedlægges
Samlet effekt (MW)*
Årlig produktion (MWh)**

6
6
8

24-30
80.000

Hovedforslag

Antal nye vindmøller
Antal nedtagningsmøller
Boliger der nedlægges
Samlet effekt (MW)*
Årlig produktion (MWh)**

Antal nye vindmøller
Antal nedtagningsmøller
Boliger der nedlægges
Samlet effekt (MW)*
Årlig produktion (MWh)**

5
5
8

20-25
67.000

4
5
8

16-20
54.000

Alternativ 1

Alternativ 2

Oversigt over variationer i de tre 
opstillingsscenarier
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miljøvurderingslovens § 35, Stk. 3, har Vesthimmerlands 
Kommune afgivet en udtalelse om afgrænsning af 
miljøkonsekvensvurderingsrapportens indhold. De 
indkomne kommentarer og bemærkninger fra høringen er 
integreret i udtalelsen. 

Udtalelsen fra Vesthimmerlands Kommune og det 
forudgående screeningsarbejde, danner grundlag for 
at følgende problemstillinger vurderes som særligt 
væsentlige at belyse i miljøkonsekvensvurderingen:

Nærmeste omkringboende 
Opstillingen af vindmøller kan have konsekvenser for de 
nærmeste beboelser. Miljøkonsekvensundersøgelsen 
redegør særligt for naboforhold i forhold til afstand, 
visuel påvirkning, støj (herunder lavfrekvent støj 
samt evt. kumulative effekter), skyggekast fra 
vindmøllerne samt forventede trafikbelastninger under 
anlægsfasen. Desuden redegøres der for de forskellige 
kompensationsordninger for nabobeboelser jf. VE-loven. 

Nærmeste bysamfund og rekreative interesser 
Der ligger spredte bebyggelser og landsbyer i 
landskaberne omkring vindmølleprojektet, med 
Gundersted ca. 1,2 km mod nordvest, Ejdrup ca. 2,6 km 
mod øst og Blære ca. 1,9 km mod syd, som de nærmeste 
bysamfund. Nærmeste større landsbyer er Vegger mod 
øst og Hornum mod sydvest, begge med ca. 4,5 km 
afstand til vindmølleprojektet. Projektområdet ligger ca. 7 
km fra den nordlige udkant af Aars.

Der er ikke egentlige rekreative eller turistmæssige 
interesser i og omkring selve projektområdet. De 
nærmeste er Navnsø, ca. 2 km vest for projektområdet, 
et lokalt udflugtspunkt, der både er bade- og fiskevenlig. 
Andre lokale udflugtsmål som de større plantageområder 
og regionale stisystemer (Hvalpsundstien, 
Himmerlandsstien) ligger på relativt stor afstand af de 
foreslåede vindmøller. 

Document no.: 0056-4782 V01
Performance Specification V126-3.6 MW 50/60 Hz HTq

Drawings

Date: 2016-03-10
Document owner: Platform Management Restricted
Type: T05 - General Description  Page 8 of 12
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4 Drawings

4.1 Structural Design – Illustration of Outer Dimensions

Figure 4-1: Illustration of outer dimensions – structure

1 Hub height 87/117/137/147/149 m 2 Diameter: 126 m

A:
 8

2-
84

 m

B: 132-136 m

Navhøjde (A) og rotordiameter (B) for den foreslåede mølletype. 

Kilde: Vestas Wind Systems A/S
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Nedtagningsmøller

Afstandzone, 600 meter fra vindmøller

Oversigtskort
Vindmøller ved Bjørnstrup

12.03.2021

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Nedtagningsmøller

Afstandzone, 600 meter fra vindmøller

Oversigtskort
Vindmøller ved Bjørnstrup

12.03.2021

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller
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Nedtagningsmøller

Afstandzone, 600 meter fra vindmøller

Oversigtskort
Vindmøller ved Bjørnstrup

12.03.2021

Projek orslag 4 stk. 150 meter høje vindmøller

Nedtagningsmøller

Afstandzone, 600 meter fra vindmøller

Oversigtskort
Vindmøller ved Bjørnstrup

12.03.2021

Projek orslag 5 stk. 150 meter høje vindmøller

Alternativt opstillingsscenarie 1 

Alternativt opstillingsscenarie 2

Nedtagningsmøller

Afstandzone, 600 meter fra vindmøller

Oversigtskort
Vindmøller ved Bjørnstrup

12.03.2021

Projek orslag 5 stk. 150 meter høje vindmøller

Nedtagningsmøller

Afstandzone, 600 meter fra vindmøller

Oversigtskort
Vindmøller ved Bjørnstrup

12.03.2021

Projek orslag 4 stk. 150 meter høje vindmøller
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Vindmøllernes påvirkninger af de nærmeste 
bebyggelser- og bysamfund samt rekreative interesser, 
som i særlig grad har visuel landskabelig karakter, er 
undersøgt i kapitel 4 om landskabsforhold. Der har i 
miljøkonsekvensundersøgelsen særligt været fokus på 
påvirkningen af Gundersted By, som ligger nærmest. 
Dette omfatter både den visuelle påvirkning samt 
påvirkning fra støj (kap. 3), hvor Gundersted by som 
støjfølsomt område er underlagt skærpede støjkrav.

Anlæggets visuelle påvirkning 
Vindmøller på op til 150 meter totalhøjde har en betydelig 
størrelse i forhold til omgivelserne. Det er undersøgt, 
hvorfra vindmøllerne kan forventes at være synlige, og 
hvordan de omkringliggende landskabsområder vil blive 
påvirket med blandt andet udarbejdelse af visualiseringer.

Projektområdet er ikke placeret inden for arealer, der i 
Vesthimmerlands Kommuneplan er udpeget som områder 
med landskabelige interesser. Med deres udbredelse, 
højde og synlighed kan de dog godt have betydning 
for oplevelsen af de omkringliggende landskaber. 
Vindmøllernes visuelt-landskabelige betydning for 
de nærmeste omkringliggende landskabsområder er 
undersøgt som en del af landskabsanalysen i kapitel 4. 

Fredede områder og kulturmiljøer

Der findes flere fredninger i området omkring 
projektområdet. Ca. 2 km vest for projektområdet 
ligger Navnsø og omkringliggende hede beskyttet som 
et fredet område. Tre kirker ligger indenfor en afstand 
af 4,5 km (nærzonen) til mølleområdet: Gundersted 
Kirke (ca. 1,5 km afstand), Ejdrup Kirke (ca. 2,6 km 
afstand) og Blære Kirke (ca. 1,9 km afstand). Derudover 
er et lokalt landområde nord for Ejdrup, ca. 1,3 km fra 
projektområdet, udpeget som værdifuldt kulturmiljø 
I Vesthimmerlands og Aalborg Kommuneplaner. Det 
nye vindmølleanlæg vil umiddelbart ikke have direkte 
betydning for beskyttelseshensynene omkring kirker og 
fredede områder men i miljøkonsekvensundersøgelsens 
kapitel 4 er det undersøgt, om de kan have indirekte 
betydning for oplevelsen af de fredede og kulturhistoriske 
miljøer. 

Naturbeskyttelse 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde 
er Navnsø med Hede (habitatområde nr. 17) ca. 1,7 
km vest for projektområdet. Herudover ligger der 
beskyttelsesområder omkring Halkær Ådal, Nibe 
Bredning mm. (habitatområde nr. 15) ca. 3,6 km 
mod øst samt en række næsten sammenhængende 
beskyttelsesområder omkring hedelandskaberne ved 
Oudrup, Lundby og Vindblæs (habitatområde nr. 21) ca. 
3,4 km mod nordvest. Påvirkningen af de internationale 
naturbeskyttelsesområder er undersøgt som en del 
af miljøkonsekvensundersøgelsens kapitel 5. Det er 
ligeledes undersøgt, hvorvidt projektforslaget kan påvirke 
beskyttede arter (bilag IV-arter), herunder fugle. 

Påvirkningen af beskyttede flagermusarter er grundig 
undersøgt, med blandt andet lytteundersøgelser af 
eksisterende lokale forekomster som grundlag. 

Der ligger en del spredte §3-beskyttede mosearealer og 
vandhuller i og omkring projektområdet samt et beskyttet 
vandløb (Vidkær Å- systemet), der løber ind gennem 
området, tæt forbi møllerækken. Det er undersøgt, om 
anlægsbehov ved opførsel af vindmøller kan påvirke de 
naturbeskyttede arealer i området. 

Klima og luftforurening 
Produktionen af vedvarende vindenergi har positiv 
indflydelse på luftforurening og regionale/globale 
klimaforhold. Miljøkonsekvensundersøgelsen redegør for 
dette, for eksempel med overslagsberegninger af sparede 
emissioner ved en gennemførelse af projektforslaget.

Grundvand 
Projektområdet ligger omgivet af højere terræn, og en 
del mose- og vandhuller kan være indikator på områder 
med et højere grundvandsniveau. Det forventede behov 
for grundvandssænkninger under anlægsfasen for 
vindmøllerne er undersøgt som beskrevet i kapitel 2 samt 
kapitel 6.
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Ressourcer og affald

Som en del af miljøkonsekvensundersøgelsen redegøres 
der for forbruget af ressourcer til det samlede anlæg og 
affald forbundet med anlæg og nedtagning af vindmøller. 

Trafik 
Anlægsfasen vil være forbundet med transport til og 
fra området. Der redegøres for forventede trafik samt 
transportruter og de lokale støj- og støvgener, der kan 
være forbundet med lastvogns- og maskinkørsel mm. 

Eksisterende vindmøller og tekniske anlæg 
Der findes fire eksisterende vindmøller indenfor selve 
projektområdet, som vil nedtages ved opstilling af 
de nye vindmøller. Foruden disse fire eksisterende 
vindmøller vil den nordligst placerede mølle i gruppen af 
tre eksisterende vindmøller nær Gundersted, nordvest 
for møllerækken, nedtages ved alle tre projektforslag. 
Ved hovedforslaget med seks møller nedtages desuden 
en enkeltstående mølle i nærheden af Bjerghede vest 
for møllerækken. Nedtagningsmøllerne er markeret på 
kortene på side 14 og 15. Nedtagningen kan i sig selv 
medføre miljømæssige påvirkninger, som der redegøres 
for i miljøkonsekvensundersøgelsen. 

Derudover redegøres for samspillet mellem det 
nye vindmølleanlæg og eksisterende vindmøller i 
området, som bliver stående, inden for en afstand 
på 28 X totalhøjden (svarende til 4,2 km), jf. 
Vindmøllebekendtgørelsens bestemmelser om afstand 
mellem vindmøllegrupper. Inden for denne afstand findes 
en gruppe med tre ældre 72 meter høje vindmøller ca. 
1½ km mod øst samt en tilsvarende gruppe med tre 
ældre 72 meter høje vindmøller ca. 1,6 km mod nordvest, 
hvoraf den ene nedtages. En enkelt lille 42 meter høj 
vindmølle ca. 1½ km mod vest, som vil nedtages ved 
opførelse af seks nye vindmøller. Samspillet med de 
eksisterende vindmøller i området indgår som en del af 
landskabsundersøgelserne for den nye vindmøllepark.

Andre tekniske anlæg kan medføre kumulative, 
landskabsmæssige påvirkninger med et øget indtryk 
af tekniske anlæg. Det gælder primært i forhold til en 
eksisterende højspændingsluftledning, der løber ca. 300 

meter nord om den nordligste vindmøller i hovedforslaget, 
samt det planlagte solcelleanlæg på den sydøstlige side af 
Navnsø, der endnu ikke er opført. Der redegøres herfor i 
forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen. 

Nettilslutning 
Opstillingen af nye vindmøller vil medføre en øget 
strømproduktion i lokalområdet og kan give behov 
for udvidelse af kapaciteten i det eksisterende el-
net. Det forventes, at der skal opføres en 60/20 kV 
transformerstation i området, placeret i umiddelbar 
nærhed af de nye vindmøller. Strømmen føres fra hver 
vindmølle frem til stationen via nedgravede kabler. 
Stationen forbindes til det øvrige elnetværk, via en 60 kV 
forbindelse til en nærliggende transformerstation syd for 
vindmølleparken, ligeledes via et nedgravet kabel. Som 
en del af miljøkonsekvensundersøgelse redegøres der 
for opbygning og omfang af nettilslutningen, samt evt. 
miljømæssige påvirkninger som følge af denne. 

Lufttrafik 
Vindmøllerne skal udstyres med belysning af hensyn 
til lufttrafikken. Belysningstypen afhænger af de lokale 
forhold. Som en del af miljøundersøgelsen er det 
undersøgt, hvorvidt de militære og civile flyvezoner har 
indflydelse på vindmølleprojektet for at få et præcist 
billede af krav til lysmarkeringen på vindmøllerne. 

Vindmølleprojektet ved Bjørnstrup ligger ca. 3,5 
km nordøst for Vesthimmerlands Flyveplads. 
Vesthimmerlands flyveplads er en non-instrumental 
flyveplads, der primært anvendes til hobbyflyvning. 
Projektforslagets påvirkning af de sikkerhedsmæssige 
forhold omkring flyvepladsen er undersøgt som en del af 
miljøkonsekvensundersøgelsen. 

Miljøkonsekvensrapportens indhold og opbygning 
Miljøkonsekvensrapporten er inddelt i ni kapitler. 
De væsentligste problemstillinger og vurderinger er 
sammenfattet i et ikke-teknisk resumé, der er udgivet 
som et særskilt bilag til hovedrapporten. Visualiseringer 
af projektforslaget sammenholdt med fotos af de 
eksisterende forhold er udgivet i Bilag I: Visualiseringer. 
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1. kapitel omtaler baggrunden for projektet og 
sammenholder dette med den øvrige planlægning 
på området. Opstillingsforslag og undersøgte 
alternativer præsenteres sammen med de forventede 
hovedproblemer. Endelig gennemgås rapportens indhold 
og metoder samt gældende lovgivning i forhold til 
projektforslaget.

2. kapitel indeholder en nærmere teknisk beskrivelse 
af projektforslaget. Her redegøres også for, hvilke 
påvirkninger, der forventes under opstilling, drift og 
vedligehold af vindmølleparken.

3. kapitel redegør for påvirkningen af omkringboende; 
særligt i form af visuelle forhold og beregninger af støj og 
skyggekast. 

4. kapitel indeholder en redegørelse for og vurdering af 
den visuelle påvirkning af omkringliggende landskabs- 
samt by- og landområder ved en gennemførelse af 
projektforslaget. Kapitel 4 skal ses i sammenhæng med 
Bilag I: Visualiseringer.

5. kapitel indeholder en redegørelse for påvirkningen af 
natur, herunder internationale naturbeskyttelsesområder, 
påvirkning af beskyttede arter og §3-beskyttede 
naturområder.

6. kapitel redegør for problemstillinger omkring miljø og 
risiko for forurening, herunder påvirkning af grundvandet. 
Afsnittet redegør også for positive effekter i form af 
sparede emissioner, ressourceforbrug, affald og genbrug.

7. kapitel redegør for problemstillinger omkring 
sundhedsforhold; dette inkluderer reduktion af 
sundhedsskadelige stoffer og påvirkning fra støj- og 
skyggekast.

8. kapitel redegør for øvrige forhold såsom 
projektforslagenes konsekvenser for arealanvendelse, 
lufttrafik og radiokæder, og der redegøres for forhold af 
lokal socioøkonomisk karakter.

9. kapitel omhandler afværgeforanstaltninger i forhold 
til de forskellige problemstillinger samt en oversigt 

over manglende viden ved udarbejdelsen af denne 
miljøkonsekvensrapport.

Metoder i undersøgelsesarbejdet 
De forudgående screeningsarbejder samt det 
opfølgende afgrænsningsnotat fungerer som et styrende 
redskab for de miljøtemaer, der er undersøgt gennem 
miljøkonsekvensrapporten.

Gennem analyse og afdækning af evt. nye 
problemstillinger ved de enkelte miljøtemaer, er der 
løbende taget fornyet stilling til betydningen af nye 
oplysninger. Dette omfatter et fokus ikke kun på direkte 
(åbenlyse) miljøpåvirkninger men også i forhold til øvrige 
faktorer: indirekte, sekundære og kumulative effekter, 
kort- og langsigtede betydninger, samt hvorvidt der er 
tale om vedvarende eller midlertidige påvirkninger. 

Analyse og indhentning af viden 
Tekniske data om vindmøllernes opbygning, størrelse og 
udseende er blandt andet hentet fra stamoplysninger 
i programmet WindPRO og via oplysninger fra 
møllefabrikanten. Fabrikanten har også bidraget med 
erfaring, tekniske oplysninger og krav til transport samt 
udlæg af adgangsveje og arbejdsarealer.

Påvirkninger som følge af anlægsarbejder har taget 
udgangspunkt i de arealer, som kan blive direkte berørt 
(kortvarigt eller permanent) af byggeriet. Projektområdet 
forstås i denne sammenhæng som det areal, der samlet 
set anvendes til vindmøller, arbejdsarealer, arbejdsveje, 
nettilslutningsanlæg frem til og med en ny 60/20 
kv transformerstation i området, samt midlertidige 
oplagspladser under anlægsfasen.  

Produktionsberegninger 
De oplyste produktionstal for de seks vindmøller er 
baseret på energiproduktionsberegninger udført af 
EMD i programmet WindPRO. Beregninger af den 
forventede produktion fra vindmøller tager udgangspunkt 
i vindstatistik. Vindmodellen er baseret på en 20 års 
mesoskala data fra den øvre atmosfære trukket ned 
til overfladen under indflydelse af det lokale terræn. 
Vindretningsfordelingen er korrekt i forhold til den 
konkrete placering, og vindhastigheden er styret på 
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plads med kontrolvindmøller. DTU’s WasP-model 
bruges til at flytte vindklimaet rundt i terrænet. 
Herudover kontrolleres vindberegningerne ved hjælp 
af produktionsstatistik for de nærmeste eksisterende 
vindmølleanlæg. 

Ud over vinddata indgår også ’ruheder’ i beregningerne 
(den modstand som terræn og landskabselementerne 
skaber for vinden). Der er ikke lagt lokale lægivere ind i 
den anvendte beregningsmodel, da lægiveres indflydelse 
på el-produktionen fra vindmøller med en navhøjde på 
80-90 meter er yderst minimal. Skovområder er lagt ind 
med en vurderet træhøjde. Vindskygge (når vindmøller 
skygger for hinanden) er også lagt ind i beregningerne.

Undersøgelser har vist, at produktionen på danske 
vindmøller forringes gennem årene. Denne forringelse er 
inddraget i vurderingen af kontrolvindmøllerne.

Undersøgelse af naboforhold 
Forhold omkring nærmeste naboer er vurderet 
på baggrund af opmålinger, rekognoscering og 
visualiseringer samt på grundlag af beregninger af støj- og 
skyggekastpåvirkninger.

Undersøgelser af naboforhold tager udgangspunkt i 
begrebet ”nærmeste naboer”, som det er defineret i kap. 
3. Der er således kun udarbejdet konkrete undersøgelser 
(herunder beregningspunkter for støj og skyggekast) for 
de ejendomme, der falder ind under dette begreb, da 
påvirkningen af disse anses som ”worst case” og større, 
end for naboer på længere afstand. Af hensyn til evt. 
kumulative effekter, som følge af støj- og skyggekast 
samspil med eksisterende vindmøller i området, er 
definition af nærmeste naboer udvidet til også at omfatte 
en række naboer i retning mod eksisterende vindmøller 
i området, hvor påvirkninger, som følge af kumulative 
effekter med de nye vindmøller, kan blive højere.

Beregninger af støj 
Støjberegninger for vindmøller er udført efter 
retningslinjerne i Støjbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen 
indeholder et nøje regelsæt for, hvordan støjberegninger 
(herunder også beregninger af lavfrekvent støj) for 
vindmølleprojekter udregnes og opstiller specifikke krav 

til overholdelse af støjkrav. Dette omhandler blandt 
andet en præcis metode for bestemmelse af kildestøj 
fra den enkelte vindmølle. Den anvendte kildestøj i 
beregningerne fremgår af beregningsforudsætningerne i 
afsnit 3.2 om støj ved naboer. 

Støjberegningerne er udført af EMD i WindPRO, som 
er godkendt af Miljøstyrelsen til beregning af støj 
fra vindmøller. Eksisterende vindmøller i nærheden 
medtages i beregningen, så resultaterne er et udtryk for 
den samlede kumulative støj fra nye og eksisterende 
vindmøller. Hvis støjbidraget fra de nye vindmøller ved en 
bolig eller overalt i et støjfølsomt område er mindst 15 dB 
svagere end støjbidraget fra de eksisterende vindmøller, 
vil støjbidraget fra de nye vindmøller som udgangspunkt 
ikke have nogen praktisk betydning for støjbelastningen 
ved denne bolig eller det støjfølsomme område, der 
derfor kan udelades af beregningerne. 

Beregninger af skyggekast 
Der findes ingen lovgivningsmæssige krav til regulering af 
skyggekast fra vindmøller, men Miljøministeriet anbefaler, 
at vindmøller ikke påfører nabobeboelser mere end 10 
timers ”reel skyggetid” årligt. Der er ingen krav eller 
anbefalinger i forhold til skyggekast ved virksomheder.

I beregningerne skelnes der mellem ”værste tilfælde” og 
”reel værdi”. Værste tilfælde svarer til det antal timer, en 
vindmølle - ud fra en rent geometrisk betragtning - vil 
kunne forårsage skyggekast. Det vil sige det antal timer, 
hvor solen står bag ved møllens rotor. For, at der kan ske 
skyggekast, kræver det dog, at det er helt eller delvist 
skyfrit. Samtidig har vindretningen stor betydning, idet 
rotoren skal være vendt mod (eller ”med ryggen” til) 
solen for at kaste skygger i et større område. Endelig 
kræves det, at det ikke er vindstille, så møllen er i drift, og 
vingerne roterer. Alt dette medvirker til at reducere det 
reelle antal timer med skyggekast væsentligt. Den reelle 
værdi findes ved at sammenholde beregninger for værste 
tilfælde dels med produktionsberegninger (forventede 
driftstimer i forhold til vindforhold) og dels med normtal 
for antallet af soltimer på et år. Skyggekastberegningerne 
har her taget udgangspunkt i DMI´s Landsstatistik for 
gennemsnitligt antal solskinstimer år 2001-2010. Da der 
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er tale om normtal, er beregningerne af den reelle værdi 
et udtryk for det forventede antal timer med skyggekast 
set i gennemsnit over en årrække. I et år med særlige 
meteorologiske forhold kan der forekomme væsentlig 
flere eller væsentlig færre timer med skyggekast end det 
beregnede.

Der er som en del af undersøgelsen udført en serie af 
standardberegninger for skyggekast. Disse beregninger 
er udført af EMD i programmet WindPRO SHADOW i 
henhold til de anbefalede beregningsforudsætninger i 
Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling 
af vindmøller (Naturstyrelsen, 2015). Der er foretaget 
en overordnet worst case beregning, som er beregnet 
reel skyggetid for en 15 X 15 meter flade placeret 1 
meter over terræn i såkaldt “drivhustilstand” – det vil 
sige, at beregningspunktet kan betragtes som en bygning 
med glasfacader i alle retninger, som altid vil modtage 
skyggekast uanset, hvilken retning skyggekastet kommer 
fra. Terrænforholdene er inkluderet i beregningen 
med udgangspunkt i terrændata fra Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering. 

En kritisk forudsætning ved skyggekast er, hvor højt 
solen skal op i forhold til horisontlinjen, før man 
begynder at ‘tælle’, idet solens manglende skarphed 
samt bundbevoksningen gør, at effekten i skyggekastet 
opfattes som uproblematisk ved helt lave solhøjder. I 
beregningerne er det forudsat, at solen står minimum tre 
grader over horisonten. I worst case beregningen er der 
ikke medtaget afskærmende effekter fra for eksempel 
foranstående beplantninger eller bygninger såkaldte 
”lægivere”. Afhængigt af de lokale forhold kan det 
forventes, at de faktiske skyggekastpåvirkninger i mange 
tilfælde kan være noget lavere end de beregnede værdier 
her, da bygninger, træer osv. rundt om ejendommen vil 
skærme af for skyggekastet fra vindmøllerne. 

Undersøgelser af landskabspåvirkninger 
Den landskabsarkitektoniske vurdering baserer 
sig på kortanalyse, rekognoscering i området og 
visualiseringer på baggrund af fotos taget i området. 
Landskabs- og kulturhistorisk viden er hentet fra 

myndighedsregistreringer og diverse publiceringer 
heriblandt Vesthimmerlands Kommuneplan.

Der er i undersøgelsen taget udgangspunkt i et meget 
bredt undersøgelsesområde, som omfatter hele den zone, 
hvor projektforslaget potentielt kan være synligt. I praksis 
vil det sige omgivende områder i op til 15-20 km afstand 
fra projektområdet. I undersøgelsen er der dog lagt større 
vægt på den visuelle påvirkning indenfor nærzonen (4½ 
km afstand) og særligt stor vægt på påvirkningen af de 
nære områder inden for 1-2 km afstand af nærmeste 
vindmølle.  

Visualiseringer 
Det primære redskab i redegørelsen for den landskabelige 
påvirkning i kapitel 4 er visualiseringer af, hvordan 
vindmølleparken vil komme til at se ud i virkeligheden. 
Visualiseringer af projektforslaget kan ses i Bilag I: 
Visualiseringer.

Visualiseringerne af vindmøllerne er udarbejdet i 
WindPRO, udviklet af Energi- og Miljødata (EMD). 
Programmet kan ved hjælp af bestemmelseskoordinater 
opstille vindmøller på præcise placeringer, og herudfra 
generere visualiseringer på baggrund af fotos fra de 
pågældende områder. Visualiseringerne er baseret på 
vindmøllemodellen Vestas V136 (rotordiameter 136 
meter, navhøjde 82 meter). Inden for rammerne af denne 
miljøundersøgelse samt planforslagene for projektet, 
kan der også opstilles vindmøller med lidt mindre 
rotordiameter. Det er erfaringen fra sammenlignelige 
projekter, at vindmøllemodellen med den største 
rotordiameter og den største totalhøjde vil medføre de 
mest markante landskabs-visuelle påvirkninger. V136-
modellen betragtes derfor som ”worst case” i forhold til 
landskabs-visuelle påvirkninger, og der er ikke medtaget 
visualiseringer af øvrige, mulige møllemodeller i denne 
rapport.  

Visualiseringerne skal betragtes som en efterligning af 
virkeligheden, som ikke kan forklare alle forhold, der 
har indflydelse på anlæggets fremtræden på et givent 
sted. Generelt vil energianlæggene fremstå forholdsvis 
tydeligere, når man befinder sig på stedet, end når man 
betragter dem på et foto. Især på større afstande kan 
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vindmøller ”forsvinde” på visualiseringerne, selv om de 
reelt kan være synlige i virkeligheden. Der er kompenseret 
for dette ved at give vindmøllernes fremtræden en vis 
overdrivelse på visualiseringerne.

Mange andre forhold, som for eksempel møllevingernes 
rotationshastighed og vejrsituationen, har indflydelse på 
vindmølleparkens synlighed. Generelt tilstræbes det, at 
visualiseringerne viser den maksimale synlighed under 
de bedste forhold. Landskabsvurderingen er derfor 
foretaget på baggrund af et ”worst case” scenarie, hvor 
energianlæggene er maksimalt synlige. På mange typiske 
vejrdage med dis eller gråvejr vil vindmølleparken således 
være mindre synlige, end det fremgår af visualiseringerne 
i denne undersøgelse.

Der er udarbejdet grove punkt-renderinger, baseret 
på fotos fra området, af en ny transformerstation 
i den sydlige del af projektområdet. De foreløbige 
renderinger indikerer, at stationen vil få en meget 
begrænset synlighed set udefra, og der er ikke medtaget 
visualiseringer af denne i miljøkonsekvensrapporten.  

Undersøgelser af naturpåvirkninger 
Projektarealet og nærområdet er besigtiget af biologer af 
flere omgange, hvor hovedfokus har været gennemgang 
af beskyttet natur, forekomst af beskyttede arter 
herunder bilag IV-arter og fuglearter. Forekomst af 
fugle, dyre- og planteliv er vurderet på baggrund af 
feltundersøgelser gennemført i maj, juli og august 2019 
og data fra Dansk Ornitologisk Forenings artsdatabase 
(Dofbasen). Områdets øvrige dyre- og planteliv er 
endvidere vurderet på baggrund af eksisterende viden i 
databaser og litteratur.

Området er i sommeren (juli) og sensommeren (august og 
september) 2019 undersøgt for forekomst af flagermus, 
som er de bilag IV-arter der væsentligst vil kunne 
blive påvirket af vindmølleparken. Undersøgelserne er 
foretaget efter gældende retningslinjer i den nationale 
forvaltningsplan for flagermus, med dels håndholdt 
lytteudstyr og dels stationære flagermusdetektorer 
(1.6). Forekomst af flagermus er undersøgt på aftener 
og nætter med gunstige vejrforhold om sommeren (som 

dækker yngleperioden) og i sensommeren hvor ungerne 
er flyvefærdige (trækperiode). Der er eftersøgt både i 
de åbne områder, hvor møllerne planlægges opstillet, 
og langs levende hegn, ved naturarealer, skovkanter, 
vandløb og haver inden for en afstand af godt 1 km fra 
møllerne. I hver af de fire undersøgelsesperioder, blev der 
opstillet 14 stationære detektorer. Lydoptagelserne er 
analyseret til artsniveau og resultaterne ligger til grund for 
vurderingerne. 

Alle vurderinger gælder såvel anlægs- som driftsfase. 
Aktiviteterne og virkningerne heraf på plante- og 
dyrelivet, når den kommende vindmøllepark om mange 
år skal nedtages, er tilnærmelsesvis de samme som i 
anlægsfasen, og er derfor ikke behandlet særskilt.

Undersøgelser af miljøforhold 
Beskrivelser og vurderinger af projektets miljømæssige 
påvirkninger er baseret på generel viden om vindmøllers 
produktions- og materialecyklus og om anlægsforhold, 
sammenholdt med størrelsen og omfanget af det 
konkrete projekt. 

Beregninger af sparede udledninger ved gennemførelse 
af projektet er baseret på omregningstal, der afhænger af 
størrelsen på den forventede produktion, som beskrevet 
under afsnit om produktionsberegninger. De anvendte 
omregningstal, som er angivet i kap. 6, er baseret på den 
seneste tilgængelige viden på området. 

Beskrivelser af forventede behov for midlertidige 
grundvandssænkninger under anlægsfasen er baseret 
på en geoteknisk forundersøgelse, der inkluderer kendt 
viden om de geotekniske forhold i projektområdet, 
baseret på blandt andet tidligere gennemførte 
boringer. Dette er sammenholdt med erfaringer med 
håndtering af grundvand fra tidligere, sammenlignelige 
vindmølleprojekter. Der er på dette projektstadie ikke 
gennemført prøveboringer. Dette vil følge i en kommende 
projekteringsfase. 
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1.5 Lovgivning
Ud over Planloven har en række andre love og 
bekendtgørelser betydning for, under hvilke betingelser 
vindmøller kan tillades opstillet. Nedenfor er en 
gennemgang af hvilke dele af lovgivningen, der berører 
nærværende vindmølleprojekt og henvisninger til, hvor i 
miljøkonsekvensrapporten de pågældende bestemmelser 
behandles. Projektets forhold til Planloven er behandlet 
under afsnit 1.2. 

Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling 
af vindmølle 
Bekendtgørelse nr. 923 af 6. september 2019 pålægger 
kommunerne at tage omfattende hensyn til en 
bæredygtig planlægning for vindmøller dels ved 
muligheden for at udnytte vindressourcerne, men 
også ved hensynet til nabobeboelser, natur, landskab, 
kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. 

Ifølge bekendtgørelsen kan der kun opstilles vindmøller 
på arealer, der i den gældende kommuneplan er specifikt 
udpegede til formålet. Arealernes størrelse er tilpasset 
vindmøllernes forventede maksimale antal og størrelse 
samt den afstand, der skal være mellem vindmøllerne af 
hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien. 

Bekendtgørelsen opstiller retningslinjer for kvaliteten 
af vindmølleplanlægningen i forhold til omgivelserne. 
For eksempel bør møller i grupper fortrinsvis opstilles 
i et enkelt, let opfatteligt mønster. For nye møller, som 
opstilles nærmere end 28 gange totalhøjden fra allerede 
eksisterende eller planlagte møller, skal der redegøres for 
den samlede påvirkning af landskabet. Der er redegjort 
for den landskabelige påvirkning i kapitel 4. 

Endelig er det et krav, at vindmøller ikke må opstilles 
nærmere nabobeboelse end fire gange møllens 
totalhøjde. Totalhøjden på møllerne for det ansøgte 
projektforslag er op til 150 meter, og det medfører et krav 
om en mindste afstand til nabobeboelse på 600 meter. 
Naboafstande er behandlet i afsnit 3.1.

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller 
Støjbelastningen fra vindmøller reguleres af 
Bekendtgørelse nr. 135 af 7. februar 2019 om støj fra 
vindmøller. Ifølge bekendtgørelsen må støjbelastningen 
fra vindmøller ikke overstige 44 dB(A) ved en 
vindhastighed på 8 m/s og 42 dB(A) ved en vindhastighed 
på 6 m/s ved beboelser i det åbne land. 

I områder til støjfølsom arealanvendelse (bolig-, 
institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål) 
herunder landzone lokalplanlagt til boligformål, må 
støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 39 dB(A) 
ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 dB(A) ved en 
vindhastighed på 6 m/s. 

Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må ikke 
overstige 20 dB indendørs ved en vindhastighed på 
8 m/s og 6 m/s for hverken beboelse i det åbne land 
eller områder til støjfølsom arealanvendelse. Ved 
beregning af indendørs lavfrekvent støj har den anvendte 
isoleringsgrad for huset stor betydning. Med den seneste 
revision af støjbekendtgørelsen for vindmøller er der 
stillet skærpede krav til beregning af lavfrekvent støj 
for fritidshuse, da der for disse skal anvendes en lavere 
isoleringsgrad i beregningen end i standardberegningen 
for almindelige boliger. 

Hvis der klages over støj fra vindmøllerne, kan kommunen 
kræve en støjmåling for at sikre, at støjbekendtgørelsens 
krav er overholdt. Hvis støjmålingerne viser, at lovkravene 
ikke overholdes, skal vindmøllerne støjdæmpes, eller 
driften indstilles, indtil der er truffet nødvendige 
foranstaltninger, så støjkravene kan overholdes. 
Støjen kan typisk dæmpes ved at nedsætte vingernes 
rotationshastighed; alternativt ved at udskifte mølledele. 
Forholdene omkring støj ved naboer er behandlet i afsnit 
3.2.

Miljøbeskyttelsesloven 
Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 
indeholder blandt andet bestemmelser om begrænsning 
af forurening og håndtering af affald (§4). Der er redegjort 
for dette i kapitel 2 (aktiviteter og terrænarbejder 
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under anlæg, drift og retablering) samt afsnit 6.3 
(grundvandsinteresser).

Naturbeskyttelsesloven 
Naturbeskyttelsesloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 
240 af 13. marts 2019, beskytter naturtyper og 
-områder og indbefatter beskyttelseslinjer for søer, 
vandløb og fortidsminder samt byggelinjer for 
skove og kirker. Bekendtgørelsen indeholder også 
bestemmelser for administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder. Delområder i og omkring 
projektområdet, som er omfattet af naturbeskyttelse, er 
nærmere beskrevet i kapitel 5. 

Habitatbekendtgørelsen 
Planlægning for projekter, der kan indvirke på 
internationale naturbeskyttelsesinteresser, det vil sige 
blandt andet habitat- og fuglebeskyttelsesområder, 
administreres med baggrund i Bekendtgørelse nr. 1595 
af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter. Projektets forhold til internationale 
naturbeskyttelsesinteresser er behandlet i kapitel 5. 

Landbrugsloven 
Nogle af de arealer, hvor vindmøllerne vil blive opstillet, 
er omfattet af landbrugspligt. Ved opstilling af vindmøller, 
hvor der udarbejdes forslag til lokalplan, gælder reglerne 
i Cirkulære nr. 9174 af 19. april 2010 om varetagelsen 
af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og 
lokalplanlægning. Der er redegjort herfor i afsnit 8.1.

Vejloven 
Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige 
veje mv. indeholder blandt andet bestemmelser om 
adgangsforhold til offentlige veje. De nærmere vilkår 
aftales med lodsejerne samt den berørte vejmyndighed, 
i dette tilfælde Vesthimmerlands Kommune. Der er 
nærmere redegjort for adgangsforhold og trafiksikkerhed 
i kapitel 2.

Luftfartsloven 
Vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter 
skal anmeldes til Trafikstyrelsen. Opførelsen må ikke 
påbegyndes, før Luftfartsvæsenet har udstedt attest 

om, at vindmøllerne ikke skønnes at ville frembyde 
fare for lufttrafikkens sikkerhed, jf. Bekendtgørelse af 
lov om luftfart, nr. 1149 af 13. oktober 2017. Møllerne 
i projektforslaget skal således lysafmærkes i henhold 
til specifikke krav fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 
Forholdene omkring dette er beskrevet i afsnit 4.4 og 8.3.
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Beskrivelse af det tekniske anlæg

2.1 Vindressourcer og produktion
Området ved Bjørnstrup har udmærkede vindressourcer 
i forhold til udnyttelsen af vindkraft. Selve området i og 
omkring de nye vindmøller har middelvinde på ca. 7,3 m/s 
i 84 meters højde.

På grundlag af beregninger vurderes det, at de seks 
vindmøller vil producere ca. 80.000 MWh om året (2.1).  
Det svarer til elforbruget for ca. 20.000 husstande (4 
MWh pr. husstand om året). Vindmøllerne har en anslået 
teknisk levetid på 25-30 år. I deres levetid forventes det 
derfor, at energiproduktionen fra de nye vindmøller vil 
bidrage med ca. 2,4 mio. MWh.

Vindressourcekort - 100 meter over terræn
Kilde: RISØ og EMD International A/S

Projektområdet  
ved Bjørnstrup

2. Beskrivelse af det 
tekniske anlæg
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*Beregnede årlige produktion for den samlede vindmøllepark (2.1). 

**Samlede energiproduktion i vindmølleparkens forventede levetid (30 år). 
Beregnet på baggrund af den årlige produktion. 

Årlig produktion*
Forventet samlet energiproduktion**

Årlig produktion*
Forventet samlet energiproduktion**

Årlig produktion*
Forventet samlet energiproduktion**

80.000 MWh
2,4 mio. MWh

67.000 MWh
2.0 mio. MWh

54.000 MWh
1.6 mio. MWh

Hovedforslag

Alternativ 1

Alternativ 2

Oversigt over vindmølleparkends energiproduktion
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2.2 Vindmøller

Hovedforslaget består af seks nye vindmøller med 
en totalhøjde på op til 150 meter over terræn med 
vingetippen i øverste position. De seks møller opstilles 
på en ret linje, i en nordvest-sydøst gående linje fra 
Bjørnstrup mod Lille Ajstrup. Møllerne i rækken vil stå 
med en ensartet indbyrdes afstand på ca. 350 meter, 
med undtagelse af afstanden mellem mølle 1 og 2 på 344 
meter.

Alternativ 1 består af fem nye vindmøller af samme type 
og på samme placeringer som de fem sydligste vindmøller 
i hovedforslaget. 

Alternativ 2 består af fire nye vindmøller, af samme type 
og på samme placeringer som de fire midterste vindmøller 
i hovedforslaget.

Beskrivelsen af vindmøllerne i opstillingsforslagene tager 
udgangspunkt i en konkret møllemodel: 4 MW Vestas 
V136 vindmølle med en rotordiameter på 136 meter og 
en navhøjde på 82 meter. Valget af vindmøllemodel er 
ikke endeligt fastlagt på dette projektstadie. Størrelsen af 
rotordiameteren vil således kunne variere mellem 132- 
136 meter, medens generatoreffekten kan variere fra 4–5 
MW. De forskellige vindmøllemodeller, uanset om det er 
en Siemens eller Vestas model, ligner i al væsentlighed 
hinanden. Skulle man vælge en anden møllemodel end 
beskrevet ovenfor kan der dog være mindre forskelle 
i beregningsresultaterne for støj og skyggekast, som 
beskrevet i kapitel 3. Afhængigt af det endelige valg 
af rotorstørrelse kan der desuden være forskel på 
den visuelle fremtræden i forhold til det såkaldte 
harmoniforhold, som beskrevet i kapitel 4. Uanset det 
endelige valg af møllemodel, skal støj og retningslinjer 
for skyggekast overholdes ved opførelse af den nye 
vindmøllepark. Ved valg af en anden vindmøllemodel end 
en med en rotordiameter inden for det beskrevne spænd 
mellem 132-136 meter, kan der kun vælges en mølle på 
op til 150 meters totalhøjde med en rotordiameter på 
mellem 126 og 136 meter jf. lokalplanen.

Tårnet på den enkelte vindmølle er et malet, konisk 
ståltårn. Fra tårnet er der adgang til vindmøllehuset 
(nacellen). Nacellen indeholder blandt andet hovedleje, 
gear, generator og elektroniske styringer. Moderne 
vindmøller er pitchregulerede, hvilket vil sige, at de tre 
vingers stilling kan drejes, så vindmøllen altid producerer 
optimalt i forhold til den aktuelle vindhastighed. 
Rotoren kører med variabelt omdrejningstal afhængigt 
af vindhastigheden; for den konkrete møllemodel op til 
omkring 13 omdrejninger pr. minut. 

Hele vindmøllen er malet i en lys grå/hvid farve. 
Farven skal blandt andet leve op til Trafik-, Bygge, og 
Boligstyrelsens standardkrav i forhold til synlighed for 
luftfart. Der er rettet henvendelse til Trafik-, Bygge-, og 
Boligstyrelsen med forespørgsel om krav til afmærkning, 
men grundet en lang sagsbehandlingstid afventes 
svar vedrørende de konkrete krav. Det forventes, hver 
vindmølle at skulle markeres med lavintensivt fast rødt lys 
(ikke blinkende) på minimum 10 candela; det svarer til en 
9 W glødepære, som beskrevet i kapitel 4 og 8, og det er 
der taget udgangspunkt i gennem vurderingerne i denne 
miljøkonsekvensrapport.

Fundamenter

Vindmøllerne monteres på hver sit fundament af 
armereret beton, som opbygges på stedet. Fundamentets 
størrelse under jorden afhænger blandt andet af 
jordbundsforholdene, men selve betondækket forventes 
at have en størrelse på ca. 22 meter i diameter udført 
med underkanten af fundamentet i ca. 3-3,5 meters 
dybde. For andre mølletyper kan det dog ikke afvises, at 
der kan være tale om fundamenter i op til 3,5-4 meters 
dybde. I praksis optager fundamentet og arealerne 
omkring dette ca. 35 X 35 meter. 

På dette projektstadie er der ikke gennemført egentlig 
projektering og geotekniske undersøgelser for anlægget. 
Den generelle viden om de geotekniske forhold i området, 
blandt andet på baggrund af en række tidligere boringer 
sammenholdt med jordartskort, peger på vekslende 
aflejringer af senglacialt/glacialt sand, silt og ler samt 
glacialt moræneler og morænesand i de øverste jordlag 
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Nyligt opstillede Vestas V117 møller ved Rødby Fjord 
på Lolland, samme mølletype som i projektforslaget, 

men her med en rotordiameter på 117 meter

Kilde: Vestas Wind Sytstems A/S
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(ind til 8-10 meter under terræn). Der kan stedvist være 
områder med postglaciale aflejringer bestående af tørv og 
gytje (2.2). 

Der er i eksisterende boringer målt vandspejl, som er 
beliggende 1,5-4 meter under terræn, meget afhængigt 
af, hvor der træffes lerlag, som vil skabe sekundære 
vandspejl. På den baggrund vurderes det som 
sandsynligt, at der under anlægsfasen skal gennemføres 
foranstaltninger for at holde udgravningerne tørre. 

Såfremt anlægsgravene kan holdes tørre med simpel 
læsning, vil den forventede vandmængde pr. fundament 
være i størrelsesordenen 1-2.000 m3 vand, svarende 
til en samlet vandmængde for hele vindmølleparken 
på 6-12.000 m3. For alternativ 1 og alternativ 2 
vil der være behov for færre nye fundamenter, og 
dermed vil den samlede vandmængde ved midlertidig 
grundvandssænkning tilsvarende være mindre. 

Hvis anlægsgravene skal holdes tørre med 
sugespidsanlæg, vil der være tale om større 
vandmængder. Generelt skal her påregnes 28 
pumpedøgn pr. fundament. De største mængder 
oppumpet vand vil typisk forekomme inden de første 
3-4 døgn, hvorefter vandstanden vil stabilisere sig. De 
forventede vandmængde pr. fundament anslås at være 
i størrelsesordenen 20-40.000 m3 vand, svarende til en 
samlet vandmængde for hele vindmølleparken på 120-
240.000 m3.  

Der foreligger på dette projektstadie ikke beregninger 
den midlertidige grundvandssænknings påvirkning af 
vandspejlet (sænkningstragtens udbredelse). Med de 
anslåede mængder må denne påvirkning dog antages at 
være relativ begrænset. Det anslås groft, at midlertidig 
grundvandssænkning kan påvirke vandspejlet i en 
horisontal radius fra pumpestedet på op til 100-200 
meter. Påvirkningen af vandspejlet vil være klart størst 
omkring selve pumpestedet, hvor mens påvirkningen 
gradvist bliver lavere ud mod sænkningstragtens ydre 
udbredelse. 

Det oppumpede vand vil udledes på nærliggende 
markarealer. Med passende afværgeforanstaltninger 

vurderes den midlertidige grundvandssænkning ikke 
at medføre miljømæssige komplikationer. Se mere i 
kap. 5 om påvirkning af naturforhold, samt kap. 6 om 
miljøforhold.

Arbejdsarealer omkring møller 
I tilknytning til hvert fundament/vindmølle vil der blive 
anlagt arbejds- og vendepladser. På arbejdsarealet kan 
blandt andet kraner operere, som for eksempel en 750 T 
mobilkran. Størrelse og indretning af arbejdsarealerne er 
endnu ikke endeligt fastlagte; typisk varierer de i forhold 
til de lokale betingelser omkring hver opstillingsplads, 
og desuden har producenterne hver især forskellige 
arbejdsmetoder under anlægsfasen, som stiller forskellige 
krav til arbejds- og vendepladser. For at give et billede af 
det skønnede omfang er der i det følgende beskrevet en 
typisk standardopstilling for arbejdsarealerne ved opførsel 
af en Vestas V136 model:

Vende-/kranpladsen har som standard en størrelse på op 
til 70 X 30 meter, men kan evt. designes mindre. Pladsen 
anlægges som et befæstet areal med grusbelægning. 
Herudover vil der være behov for mindre vende- 
og arbejdsarealer for andre køretøjer (lastbiler) og 
supportkraner samt parkeringsområder og mindre arealer 
til oplag. Endelig indrettes der, indenfor kranens radius 
og i nærheden af arbejdsarealet, særlige midlertidige 
aflæsningspladser for mølledele under anlægsfasen. 
Aflæsningsområderne består af midlertidige pladser 
til dels nacelle og møllevinger og forventes at bestå af 
enten fast grusbelægning, som for de øvrige arealer, eller 
udjævnet terræn med sand og køreplader. Afhængigt af 
de konkrete anlægsforhold kan der typisk være behov 
for op til ca. 1.200 m2 midlertidig aflæsningsplads, som 
vil blive fjernet igen efter anlægsfasen. Afhængigt af de 
lokale forhold er det muligt, at også de øvrige befæstede 
arealer omkring møllen kan reduceres, når opstillingen af 
vindmøllen er gennemført. Samlet forventes der under 
anlægsfasen at være behov for op til 3.000 m2 befæstede 
eller forstærkede arealer omkring hver af de seks møller.

For de to alternative opstillingsscenarier, alternativ 1 og 
alternativ 2, vil der etableres henholdsvis én og to færre 
arbejds- og vendepladser end for hovedforslaget. 
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2.3 Veje, nettilslutning og øvrige anlæg 

Adgangsveje 
På kortet over hovedforslaget på side 30 ses den 
forventede placering af adgangsveje til de seks nye 
vindmøller. For de fem sydligste vindmøller vil der være 
adgang til de enkelte vindmølleplaceringer fra begge 
ender, med vejtilslutning til henholdsvis Skråvejen i nord 
samt Nr. Blærevej i syd. For den nordligste vindmølle, vil 
der kunne etableres vejadgang direkte ud til Skråvejen. 

Det skønnes, at der ved en gennemførelse af 
hovedforslaget er behov for at anlægge samlet godt 3 km 
adgangsveje frem til de nye vindmøller, enten som nye 
veje eller som forstærkning af eksisterende markveje. 
Mod syd forventes en del af den øst-vestgående grusvej, 
Nr. Blærevej, at kunne anvendes, som den er. Vejene 
anlægges som grusveje opbygget i solide vejkasser i sand 
og stabilgrus, med en kørebanebredde på op til 6 meter. 
Generelt stiller opstillingen af store vindmøller særlige 
krav til vejforholdene, som blandt andet skal kunne klare 
specialtransporter med meget lange og/eller meget tunge 
lastvognslæs. Særligt for transporten af møllevinger er 
der tale om lastvognslæs med længder på over 60 meter, 
som kræver en stor venderadius. En del af udfordringen 
løses ved at der etableres et loop for transport gennem 
området via de to adgangsveje, der begge er forbundet til 
Gunderstedvej. 

Af hensyn til den efterfølgende drift af møllerne, og under 
størst muligt hensyn til landbrugsdriften på markerne, vil 
vejene blive anlagt permanent. De nærmere vilkår aftales 
med lodsejerne samt Vesthimmerlands kommune, som er 
vejmyndighed for lokalvejene i området.

Som det fremgår af kortene på side 31, vil vejstrukturen 
for adgangsvejene ikke variere væsentligt fra 
hovedforslaget i de to alternative opstillingsscenarier. 
For de to alternativer vil adgangen til mølleområdet 
ligeledes foregå via Nr. Blærevej mod syd og via Skråvejen 
mod nord, men det lille stykke vej fra Skråvejen til 
mølleplacering 6 ikke vil være en del af hverken alternativ 
1 eller alternativ 2. 

Nettilslutning 
Vindmøllerne i hovedforslaget har en samlet effekt på 
op til 30 MW, som skal tilsluttes el-forsyningsnettet. 
Ændrede regler for opførelse af vedvarende vindprojekter 
betyder, at bygherren har ansvar for opførelse og drift af 
nettilslutningsanlæg for en afstand fra projektområdet, 
der svarer til afstanden hen til den nærmeste 
eksisterende 60 kV station. Af hensyn til den generelle 
udbygning af elnettet i lokalområdet og regionen kan det 
lokale elforsyningsselskab dog have ønsker om andre 
løsninger, der medfører et større behov for udbygning. I 
så fald har elforsyningsselsskabet ansvar for opførelse og 
drift af disse udvidede nettilslutningsløsninger.

På dette projektstadie er der ikke truffet endelige 
beslutninger om, hvordan nettilslutningen af 
vindmølleparken skal løses. I det følgende tager vi 
udgangspunkt i det scenarie, som anses for det mest 
sandsynlige på baggrund af den hidtidige dialog mellem 
bygherre og det lokale forsyningsselskab: 

Det forventes, at der skal opføres en 60/20 kV 
transformerstation i området, placeret umiddelbart sydøst 
for vindmøllerækken. Den foreslåede placering af den 
ny transformerstation kan ses på kort side 30. Stationen 
vil placeres på en af de ejendomme, som nedlægges 
ved opstilling af nye møller i området. Den eksisterende 
beplantning, der omkranser ejendommen forventes at 
bevares for at afskærme indsyn til transformerstationen.  

Selve stationen vil bestå af en række mindre udendørs 
kabel-og el-anlæg samt en lukket teknikbygning omgivet 
af køre-, service- og parkeringsarealer. Samlet forventes 
transformerstationen at kræve et areal på op til omtrent 
55 X 75 meter. 

Transformeren, der placeres på et betonfundament, vil 
have et areal på ca. 6 X 6 meter og en højde på ca. 5 
meter. Den lukkede teknikbygning forventes at udføres 
i 4 meters højde med tag- og facadebeklædning i 
afdæmpede neutrale farver. Bygningens areal forventes 
at være ca. 4 X 16 meter. 60 kV apparaterne er de højeste 
dele af anlægget og har en højde på op til 7 meter. Det 
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kan i øvrigt være behov for en lynafledningsmast på 
12 meter. Transformerstationen vil blive indhegnet og 
omkranset af afskærmende beplantning.

Vindmøllerne tilsluttes transformerstationen på 20 kV 
niveau. Alle tilslutningsledninger forventes at bestå af 20 
kV nedgravede kabler, som føres fra hver enkelt vindmølle 
via et fælles tracé langs møllerækken frem mod 60/20 
kV stationen. Transformere til hver enkelt vindmølle 
er placeret inde i selve møllen og kræver derfor ikke 
et særskilt el-skab uden for tårnet. For løsninger, hvor 
ledningsnettet samles fra eksempelvis to vindmøller ad 
gangen, vil der etableres mindre elkiosker i nærheden af 
mølletårnet for den ene af vindmøllerne. 

I forbindelse med nettilslutning forventes stationen 
at forbindes til det øvrige elnetværk, via en 60 kV 
forbindelse til nærmeste transformerstation i den nordlige 
udkant af Aars omtrent 6 km syd for mølleområdet, 
ligeledes via et nedgravet kabel.  

Scenariet omkring nettilslutning vil være det samme for 
alternativ 1 og alternativ 2. 

Nedlægning af eksisterende ejendomme 
Projektforslaget kræver, at boligerne på otte ejendomme 
nedlægges. Bygherre har indgået aftaler med ejerne om 
dette. Boligerne på alle otte ejendomme vil blive nedlagt. 
For flere ejendomme vil det være relevant at beholde dele 
af bygningsanlæggene til at indgå som driftsbygninger 
til landbrug. På fem af de otte ejendomme nedrives hele 
bygningsmassen, ved de tre resterende ejendomme 
vil kun dele af bygningerne blive revet ned, mens den 
resterende bygningsmasse bliver stående med henblik på 
at drive landbrug.

Arealerne, hvorpå der nedrives bygninger, vil blive 
retableret som landbrugsjord, tilplantet eller udlagt som 
gårdspladslignende grusareal i tilknytning til eksisterende 
bygninger, afhængigt af forholdene omkring den enkelte 
ejendom. På den ene ejendom sydøst for møllerækken 
opføres en 60/20 kV transformerstation på det areal 
hvorpå bygningsmassen fjernes, og den eksisterende 
vejtilknytning til Nr. Blærevej bevares. 

2.4 Aktiviteter i anlægsfasen

Anlægsfasen forventes at strække sig over ca. 6-9 
måneder før alle aktiviteter er tilendebragt, og vindmøller 
er rejst og tilkoblet elnettet.

Anlægsaktiviteterne omfatter i grove træk:

• Anlæg af veje og arbejdsarealer

• Nedlægning af eksisterende ejendomme

• Udgravning og støbning af fundamenter til 
vindmøller

• Etablering af nettilslutningsanlæg

• Anlæg af vindmøller

• Nedtagning af eksisterende vindmøller

• Kobling til elnettet og indkøring i kommerciel drift

Anlæg af veje, nettilslutning og øvrige anlæg 
Første del af det nye vindmølleanlæg er etablering 
af adgangsveje og arbejdsarealer i grus, og der må 
forventes en del lastvognskørsel i denne periode. I 
spidsbelastningsperioder skønnes det, at der vil køre op til 
ca. 25 lastvognskørsler pr. time med jord, sand, stabilgrus 
m.m.

Jorden som opgraves ved veje, arbejdsarealer og 
fundamenter forventes stort set at kunne køres ud i 
selve anlægsområdet. Nye veje frem mod vindmøllerne 
anlægges en anelse højere end det eksisterende terræn, 
og overskudsjorden fra fundamenthullerne forventes 
at kunne bruges på arealerne op mod vejene, for 
dermed at skabe en jævn overgang mellem mark og vej. 
Skulle der evt. være ekstra overskudsjord i forbindelse 
med anlægsarbejderne, vil denne blive bortskaffet i 
overensstemmelse med kommunernes regulativer herfor.

Otte ejendomme i områderne i og omkring selve 
projektområdet vil nedlægges ved en gennemførelse af 
såvel hovedforslag som alternativ 1 og alternativ 2. Dette 
vil medføre nedrivnings- og retableringsarbejder med 
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lokal kørsel og maskinarbejder som for en mellemstor 
byggeplads, omkring hver af de otte ejendomme.

Anlæg af vindmøller 
Efter etablering af brugbare adgangsforhold kan arbejdet 
omkring fundamentet for de kommende vindmøller 
påbegyndes. Indledningsvis skal der gennemføres 
gravearbejder i hver enkel fundamentgrav. Efter 
udgravning af grave til fundamenter og anlæg af 
arbejdsarealer kan konstruktionen af fundamenterne 
begynde. Fundamenterne støbes i beton. Der er behov for 
en del betonmateriale, svarende til 130-150 lastvognslæs 
pr. mølle, og hertil en vis mængde stålmaterialer til 
armering, hvorfor der også vil være en del lastvognskørsel 
i denne periode.

Vindmøllerne kan rejses omkring én måned efter, at 
fundamenterne er støbt. Mølledelene leveres direkte 
ved det enkelte fundament, og kræver omtrent 20 
specialtransporter pr. vindmølle. En stor kran vil, 
afhængigt af vejret, operere i ca. 3-5 dage pr. vindmølle 
i forbindelse med opsætningen. Efter opsætningen 
forventes yderligere omkring 2-3 uger til indkøring 
af vindmøllen, før den er tilsluttet elnettet og sat i 
kommerciel drift.

Nedtagning af de eksisterende vindmøller 
Foruden etablering af seks nye vindmøller omfatter 
hovedforslaget nedtagning af seks ældre eksisterende 
vindmøller, og fem eksisterende vindmøller i alternativ 1 
og 2. De eksisterende vindmøller nedtages med kran, og 
mølledelene køres bort. Møllerne kan evt. renoveres og 
genopstilles et andet sted, herhjemme eller i udlandet, 
og på den måde fortsætte energiproduktionen i en 
årrække endnu. Alternativt vil nogle af mølledelene kunne 
genanvendes som reservedele. Når vindmøllerne er helt 
nedslidte, vil dele af materialerne kunne genbruges, som 
beskrevet i afsnit 2.6.

Møllefundamenterne består af armeret beton, som graves 
fri ned til mellem 1 og 2 meters dybde. Fundamentet 
nedbrydes med hydraulisk mejsle- og skæreværktøj, og 
jernarmering og beton adskilles ved den enkelte mølle. 
Jernarmeringen køres bort til videre bearbejdning og 
genanvendelse andetsteds. Betonen nedknuses og 

forventes at blive genanvendt som vejmateriale i de 
nye adgangsveje, som anlægges, hvorved behovet for 
stabilgrus udefra kan mindskes. Hvert fundament fra de 
eksisterende vindmøller vil bidrage med op til ca. 130 
tons vejmateriale. Opgravet materiale fyldes tilbage i 
fundamenthullerne og der fyldes op med supplerende 
jord, indtil der er jævn overgang til det omgivende terræn. 
Nedbrydningen af beton kan foregå i mobilt knuseanlæg, 
som placeres i området under anlægsfasen. 

Opførelse af transformerstation 
Der vil også være anlægsarbejder i forbindelse med 
opførelse af en ny transformerstation i området. 
Etablering stationsområdet omfatter (efter etablering 
af tilkørselsveje) byggemodning og terrænregulering 
som normalt kan gennemføres på få måneder. 
Herefter skal der afsættet tilsvarende til montage af 
højspændingsapparater og lavspændingsmontage. 
Transport til og fra stationsområdet vil omfatte mindre 
gravearbejder samt kørsel med byggematerialer og 
specialkomponenter. Transportbehovet til stationen 
vurderes som begrænset sammenholdt med antallet af 
transporter til og fra vindmøllepladserne. Til gengæld vil 
bygge- og konstruktionsarbejder på selve stationsområdet 
forventeligt strække sig over en længere periode end på 
vindmøllepladserne. Arbejdsomfanget vurderes at kunne 
sammenlignes med en mindre byggeplads.

Ressourceforbrug 
Udover selve de energiproducerende anlæg vil der være 
materialeforbrug i forbindelse med anlæg af fundamenter, 
arbejdsarealer og adgangsveje. 

Til veje og arbejdsarealer anvendes grus (bundsikringsgrus 
samt stabilgrus) og evt. supplerende opfyldning med 
sand. Det anslås, at der i alt vil være behov for op mod 
ca. 15.000 m3 grus for hovedforslaget med seks nye 
vindmøller.

Fundamenter til vindmøller udføres i armeret beton. 
Hvert fundament kræver forventet 500-600 m3 beton. 
For hovedforslaget vil det samlede mølleanlæg, afhængigt 
af den konkrete projektering, kræve omkring 3-4.000 
m3 beton samt en vis mængde armering (armeringsnet 
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i kamstål). Alternativ 1 og 2 vil kræve et mindre 
ressourceforbrug end hovedforslaget, da der blandt 
andet vil opføres færre vindmøller og færre arbejds- og 
vendepladser.

Den enkelte vindmølle er altovervejende opbygget af 
stål (og til en vis grad støbejern) for mølletårn og nacelle, 
mens møllevingerne er bygget af kul- og glasfiber (2.3). 
Hvert af mølletårnene her har en vægt på ca. 240 tons, 
mens nacellen inklusive rotorhub mm. samlet vejer 
omkring 150 tons, hvoraf langt størstedelen er stål/
støbejern. Hver af møllevingerne vejer ca. 13 tons og 
består primært af glasfiber.

Herudover indeholder hver vindmølle mindre mængder 
væsker til smøring, køling mm. Sammensætning og 
mængder kan variere noget i forhold til opbygningen 
for de forskellige mølletyper, men for en mølle af den 
beskrevne type er de væsentligste væsker her smøreolie 
til gearsystemet (op til omkring 1000 liter) samt de 
hydrauliske systemer (godt 250 liter). Endelig indeholder 
møllens kølesystem omkring 400 liter kølervæske.

Etablering af en ny transformerstation vil medføre et 
begrænset materialeforbrug i form af sand, grus, beton 
og jern samt vand til betonblanding. Elførende kabler og 
anlæg vil kræve mindre mængder kobber samt isolerende 
aluminiums- og plastprodukter. 

Herudover vil der under anlægsfasen være maskinkørsel, 
som forbruger brændstof (primært diesel) til kraner, 
gravemaskiner, lastvogne og servicebiler. Maskinkørsel 
under anlægsfasen vil være mindre ved etablering af de to 
alternative opstillingsscenarier end ved hovedforslaget. 

Trafik 
Trafikbelastningen vil primært skyldes lastvognstransport 
af jord, sand og stabilgrus under anlæg af veje og 
arbejdsarealer samt kørsel med betonlastbiler i 
forbindelse med støbningen af vindmøllefundamenter. En 
mindre del af transporten vil være tung specialtransport 
på blokvogne med dele til fundamenter og møller. 

De ruter, som vil benyttes til og fra projektområdet, er 
ikke kendt på dette projektstadie. Det endelige valg af 

ruter afhænger blandt andet af valg af leverandører af 
for eksempel grus og beton, og hvor dette hentes fra. I 
praksis vil leverancer fra lidt længere afstand passere via 
de større veje i regionen: motorvejen, hovedvejene eller 
hovedlandeveje, før de drejer ind på de mindre lokalveje 
ind mod projektområdet. De større veje kan håndtere 
betydelige trafikmængder, og umiddelbart vurderes 
kørslerne under anlægsfasen ikke at kunne påvirke disse 
væsentligt. En undtagelse kan være specialtransporter 
for vindmølledele, men disse vil være få og kun i en 
kortvarig periode. På de mindre lokalveje og i bymæssig 
bebyggelse kan trafikbelastningen under anlægsfasen 
have noget større betydning. Der kan her være behov for 
særlige foranstaltninger omkring vejkryds, sving og smalle 
passager, særligt for store specialtransporter, men også 
sikkerhedsmæssige reguleringer af større mængder tunge 
transporter på for eksempel ruter med mange bløde 
trafikanter, som for eksempel skoleveje.

Adgang til området vil foregå ad Gunderstedvej via Nr. 
Blærevej mod syd og via Skråvejen mod nord. Transport 
gennem området forventes at være ensrettet med 
indkørsel i syd via Nr. Blærevej og udkørsel i nord via 
Skråvejen. En adgang til området ad Gunderstedvej 
via Nr. Blærevej og Skråvejen medfører kun begrænset 
kørsel ad de små veje før der er forbindelse via Rute 
187 og Hovedvej A29, der begge er større veje velegnet 
til at optage godstransporter. Samlet vil der være tale 
om ca. 2 km kørsel ad mindre landeveje, hvor man 
passerer forbi en række ejendomme, der ligger ud 
mod Gunderstedvej. Særligt for vejkrydsene omkring 
Gundersted/Nr. Blærevej samt Gunderstedvej/Rute 
187 ligger der flere ejendomme lige ud mod vejkrydset, 
som kan påvirkes af trafikken i anlægsfasen. Samlet set 
vurderes adgangene til anlægget ad Gunderstedvej at 
være rimelig velegnede til transportbehovene under 
anlægsfasen. Under anlægsfasen kan det dog være 
relevant at overveje sikkerhedsforanstaltninger i forhold 
til naboer og færdende, for eksempel bløde trafikanter, 
langs lokalvejene her.

Adgang til området fra landområderne mod nord lader sig 
ikke gøre, uden at transporterne skal færdes adskillige km 
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ad mindre landeveje. Der er for eksempel mere end 10 km 
op til den tværgående Rute 567, som er den nærmeste 
hovedlandevej mod nord. Det anbefales at undgå større 
leverancer af tunge godstransporter ad disse veje under 
anlægsfasen. I stedet bør ruter til og fra anlægsområdet 
tilrettelægges, så det meste af transporten gennem 
den nærmeste del af regionen så vidt muligt foregår ad 
Hovedvej A29 eller Rute 187. Det anbefales desuden, at 
godstransport gennem Gundersted by og via Borupvej 
helt undgås.  

Af hensyn til trafiksikkerheden vil politiet blive orienteret 
om anlægsarbejdets start og omfang, så de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel skiltning, 
kan blive iværksat. Specialtransport af møllekomponenter 
og øvrige materialeleverancer til og fra anlægsområdet vil 
foregå ad ruter, som bestemmes af vejmyndighederne i 
kommunerne. 

Støj 
Støjbelastningen fra området skønnes at være som for en 
mellemstor byggeplads. Støjen i anlægsfasen vil primært 
stamme fra lastbiltrafikken. En mindre del af støjen vil 
stamme fra kraner, støbning og samling på stedet. Med 
de forholdsvis store afstande mellem projektområdet og 
nabobeboelserne forventes ingen gener i form af rystelser 
og lignende.

Om støj ved naboer i driftsfasen, se afsnit 3.2.

2.5 Aktiviteter i driftsfasen

Driftsansvar 
Ejeren af vindmøllen har til enhver tid ansvaret for driften 
og sikkerheden på anlægget, herunder at støjkravene 
overholdes. Møllerne forventes at kunne producere 
elektricitet i ca. 25-30 år under forudsætning af 
regelmæssig service. 

Service og vedligeholdelse 
Aktiviteter ved anlæggene vil typisk være serviceeftersyn 
på vindmøllerne. En god service er vigtig, da en vindmølle 
med en god placering kan producere elektricitet omkring 
6.500 timer om året, hvilket svarer til 74 % af årets timer 
– dag og nat. I løbet af 25 år bliver det til godt 160.000 
timer.

Justering af komponenterne i vindmøllerne kan 
forekomme i mindre omfang. Der gennemføres 
serviceeftersyn 1 gang årligt pr. vindmølle. Ud over 
dette må der forventes et meget begrænset antal 
ekstraordinære servicebesøg pr. år, da dagligt tilsyn og 
kontrol normalt foregår via fjernovervågningssystemer. 
Det vurderes, at aktiviteterne i driftsfasen er så få, at de 
kun i meget begrænset omfang vil påvirke miljøet.

Ressourceforbrug 
Vindmøllernes vigtigste potentielt miljøbelastende 
driftsmidler er olie til smøring af lejer og gear samt 
kølervæske til kølesystemerne. Herudover vil der under 
driftsfasen løbende anvendes mindre mængder af smøre- 
og rengøringsmidler mv. Både olie og kølervæske løber i 
lukkede systemer, og under normal drift forekommer spild 
ikke. Ved olieskift suges olien op i lukkede beholdere, 
så risikoen for oliespild er minimal. Skulle der ske udslip, 
vil det samles op inde i selve møllen uden at komme 
i forbindelse med det omgivende miljø. Møllerne er 
endvidere udstyret med overvågningsudstyr, der holder 
øje med væskeniveauer og som stopper vindmøllen, hvis 
der skulle ske væsketab; et evt. spild vil således straks 
opdages og håndteres.
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2.6 Retablering af området efter endt 
drift

De foreslåede vindmølletyper for dette projekt 
har en forventet levetid på 25-30 år. Såfremt 
vindmøllerne i mere end ét år ikke har været benyttet til 
energiproduktion, skal møllerne fjernes af mølleejeren jf. 
lokalplanen for vindmøller ved Bjørnstrup. Mølleejeren 
er forpligtet til at foretage en fuldstændig fjernelse 
af alle anlæg i et omfang, der svarer til de krav 
byggemyndigheden har fastsat. 

Demonteringen af vindmøller: vinger, nacelle og tårn 
vurderes ikke at udgøre en sikkerhedsrisiko. Under 
demontering forventes der at blive anvendt omtrent 
de samme metoder, som blev benyttet i forbindelse 
med opstilling. Vindmøllerne vil blive nedtaget og 
adskilt med henblik på genanvendelse eller anvendelse 
som reservedele. Der forskes i at opnå en 100% 
genanvendelse af vindmøller. Det er i dag teknisk muligt 
at genanvende mellem 92 og 98 % af stålkomponenterne 
i vindmøllen, og ca. 50 % af vingerne, som er fremstillet i 
glasfiber.

Eventuelle olierester vil blive opsamlet og bragt til en 
godkendt modtager af spildolie.

Fundamenterne vil normalt blive knust, og beton og 
armering separeret. Beton og armering bortskaffes 
til genanvendelse i henhold til affaldsregulativerne. 
Den knuste beton kan genanvendes til vej- eller 
opfyldningsformål. Armeringsjernet genanvendes til 
fremstilling af stålmaterialer. 

Overflødiggjorte veje og arbejdsarealer i området vil blive 
opgravet og materialet genanvendt på samme måde som 
fundamenterne, medmindre lodsejeren ønsker dele af 
vejene bevaret. 

Nedgravede kabler og øvrige installationer vil blive 
afkoblet fra netforbindelser og henligge spændingsløse 
eller opgraves og bortskaffes til godkendt modtager med 
genbrug for øje. Kun den del af vindmøllefundamentet 

samt elkabler, der ligger indtil 1 meter under terræn 
forventes fjernet. Herved kan arealerne tilbageføres til 
dyrkning. 

Det skønnes, at påvirkningen af miljøet under 
demonteringen vil antage nogenlunde samme karakter 
som ved anlægsfasen. Nedtagningen indebærer, at 
der vil være midlertidige miljømæssige påvirkninger 
som følge af trafik, maskin- og jordarbejder samt 
nedtagning af mølledele og nedbrydning af fundamenter, 
der kan medføre støj- og støvgener i den periode, 
nedtagningsarbejdet foregår. 
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2.7 Sikkerhedsforhold

Sikkerhed for befolkningen 
Vindmøllernes drift overvåges elektronisk af 
operatøren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske 
problemer. Vindmøllen har et indbygget styre- og 
overvågningsprogram, som registrerer alle fejl og om 
fornødent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens 
støjniveau og udseende vil sammen med andre uønskede 
miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid være en 
konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.

I henhold til bekendtgørelsen om teknisk 
certificeringsordning for vindmøller er vindmølleejeren 
forpligtet til at indberette udført service til 
Energinet.dk. Ved større skader og skader af 
sikkerhedsmæssig betydning har vindmølleejeren pligt 
til at indsende oplysninger herom til Energistyrelsens 
Godkendelsessekretariat for Vindmøller.

Tilsyn med arbejdsmiljø og -sikkerhed ved opstilling af 
vindmøllerne og ved efterfølgende serviceeftersyn og 
reparation varetages af Arbejdstilsynet.

Havari 
For nyere, afprøvede og godkendte vindmølletyper er 
risikoen for havari minimale. I Danmark er det et krav, 
at vindmøllerne inden de opstilles er typegodkendte 
i henhold til Energistyrelsens certificerings- og 
godkendelsesordning. Typegodkendelsen skal blandt 
andet sikre overensstemmelse med gældende krav til 
sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, 
personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.

Nye vindmøllemodeller har individuel pitchregulering af 
vingerne, hvilket betyder at hver vinge kan roteres om en 
akse i vindmøllevingens længderetning. På denne måde 
kan vingerne enkeltvis roteres i forhold til vindretningen, 
og i kraftig vind justeres, så vindmodstanden mod 
vingerne bliver minimeret. Dette reducerer risikoen 
for havari i kraftig vind væsentligt i forhold til ældre 
modeller uden pitchregulering. Nye modeller har også 
en væsentlig bedre elektronisk overvågning, som gør det 
muligt at opdage uregelmæssigheder i driften i tide, og 
efterfølgende foretage automatisk sikkerhedsstop.

Isnedfald 
Om vinteren kan der under særlige vejrforhold dannes 
isslag på vindmøllevinger, både under drift og i stilstand.

Sikkerhedsfunktioner overvåger, at de meteorologiske 
instrumenter fungerer korrekt, og vindmøllen stoppes, 
hvis instrumenterne er overisede. Vindmøllen vil derfor 
stoppe, før der akkumuleres is på vindmøllens vinger, som 
kan give anledning til risiko under drift. Genstart kan først 
ske, når de meteorologiske instrumenter ikke længere 
er overisede, og evt. tilbageblivende is på vingerne vil 
normalt rystes af og falde lodret ned når møllen drejes 
i position. Derudover kan der installeres yderligere 
sikkerhedsfunktioner med sensorer, som overvåger, at de 
meteorologiske instrumenter fungerer korrekt, og at der 
ikke sker overisning af møllevinger.

De nærmeste beboelser ligger mere end 600 meter fra 
vindmøllerne, og risikoen for isnedfald vurderes ikke at 
have betydning i forhold til disse. 

Trafik 
Under anlægsfasen kan det afhængigt af de 
anvendte ruter være nødvendigt med særlige 
sikkerhedsforanstaltninger i forhold til trafikken, som 
beskrevet i afsnit 2.3. I driftsfasen vurderes den normale 
trafik til og fra området ikke at udgøre væsentlige 
sikkerhedsrisici for den offentlige trafik. Hvis der skulle 
blive behov for kraner eller udskiftning af større dele på 
for eksempel vindmøller, vil politiet blive orienteret, så det 
sikres, at de store transporter kan passere uden risiko for 
den øvrige trafik.

Lynnedslag 
På grund af deres højde er vindmøller jævnligt udsat for 
lynnedslag. Moderne vindmøller har lynsikringsanlæg, 
som forhindrer, at dele af vindmøllen – særligt 
møllevingerne – beskadiges under lynnedslag. Energien 
ledes via jordingsanlæg i møllevingen ned gennem møllen 
og i jorden, og lynnedslag i vindmøller indebærer ikke 
nogen risiko for mennesker. 

Beskrivelse af det tekniske anlæg
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Påvirkning ved naboer
Vindmøller kan have betydning for omkringliggende 
beboelser i forhold til visuelle påvirkninger, støj- og 
skyggebelastninger. Projektforslagets påvirkning af disse 
forhold er derfor undersøgt nøjere ved de nærmeste, 
omkringliggende naboer. 

En oversigt over nærmeste naboer, for hvilke der er 
udført støj- og skyggeberegninger, kan ses på kortet 
side 39. De nærmeste naboer rundt om projektområdet 
er her defineret som alle beboelser indenfor 900 meter 
til nærmeste vindmølle. Herudover er der øst for 
projektområdet medtaget to beboelser i retning mod 
tre eksisterende vindmøller ved Nørrekær, samt to 
beboelser i udkanten af Gundersted i retningen mod de 
tre eksisterende vindmøller syd for Gundersted, da nye 
og eksisterende vindmøller tilsammen kan medføre øgede 
kumulative effekter ved disse.

3.1 Afstande og visuelle forhold
Afstand mellem vindmøller og boliger 
Vindmøllebekendtgørelsen fastlægger, at afstanden 
mellem vindmøller og nærmeste nabobeboelse skal være 
minimum fire gange totalhøjden for vindmøllerne. Det 
betyder, at afstanden til naboer skal være mindst 600 
meter for vindmøllerne i dette projektforslag.

Afstandskravet er opfyldt for alle nabobeboelser. Den 
korteste afstand mellem vindmøller og naboer er 612 
meter til nabobolig Q. Der ligger i dag otte boliger inden 
for 600 meter fra vindmøllerne. Det er en forudsætning 
for en gennemførelse af projektforslaget, at beboelsen på 
disse ejendomme nedlægges. 

Visuel påvirkning 
For at vurdere den visuelle påvirkning for de nærmeste 
naboer til vindmøllerne er det undersøgt, hvordan 
ejendommene er retningsorienterede i forhold 
til vindmøllerne, samt om der er afskærmende 
elementer som bygninger, træer eller andet mellem 
beboelsesbygningerne og vindmøllerne.

På afstande over 600 meter fra vindmøllerne gælder 
det generelt, at en bygning, et læhegn eller lignende på 
omkring 6 meters højde placeret inden for en afstand af 

3. Påvirkning ved naboer

18 meter fra beboelsesbygningen, vil kunne skærme for 
udsynet til en vindmølle på 150 meters højde - forudsat 
at vindmøllen og betragteren er placeret i samme 
terrænkote (øjenhøjde = 1,7 m). 

En del af de nærmeste naboer vil - i større eller mindre 
grad - kunne se vindmøllerne på eller omkring deres 
ejendom. 

For kun en mindre del af naboerne, omkring en sjettedel 
af de nærmeste omkringboende naboer vurderes det, 
at vindmøllerne vil have en væsentlig visuel påvirkning, 
da boligen og de primære udendørs opholdsarealer 
vil vende direkte mod vindmøllerne uden skærmende 
bevoksning. Dette gælder særligt for enkelte naboer langs 
Gunderstedvej nordvest for projektområdet omkring 
Gunderstedvej/skråvejen vest for projektområdet samt 
omkring Nr Blærevej/Borupvej øst for projektområdet.

For en stor del af naboerne, omkring halvdelen, vurderes 
det, at bevoksning og/eller øvrige bygninger mellem 
boligen og vindmøllerne vil skærme helt eller delvist for 
udsigten til vindmøllerne fra centrale opholdsarealer. 
Derimod kan andre områder af ejendommen godt have 
næsten frit udsyn mod vindmøllerne. I vinterhalvåret, 
uden løv på træerne, vil vindmøllerne ofte være mere 
synlige bag hegn og træer omkring ejendommen, end i 
sommerhalvåret.

For omkring en tredjedel af naboerne vurderes det, at det 
meste af ejendommen vil være afdækket fra direkte udsyn 
mod vindmøllerne. Her kan ejendommens visuelle forhold 
til vindmøllerne set på afstand dog stadig have betydning, 
som for eksempel ved ankomsten til ejendommen. 

Det skal understreges, at der her er tale om et skøn 
baseret på kortanalyse, rekognoscering og enkelte 
eksempel-visualiseringer, og ikke på visualiseringer fra 
hver enkelt naboejendom. Den ovenstående beskrivelse 
giver et overblik over den samlede visuelle påvirkning ved 
naboer, som situationen omkring den enkelte ejendom 
kan forholdes til.

Påvirkning ved naboer
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3.2 Støj
Vindmøllerne i den nye vindmøllepark vil medføre støj 
ved de nærmeste naboer, både under anlægsfasen og 
i den efterfølgende drift. Mennesker reagerer ganske 
forskelligt på støjniveauer. Kendt viden og undersøgelser 
dokumenterer, at de fleste mennesker ikke vil opleve 
støjen fra vindmøller som generende.  Der er dog heller 
ikke tvivl om, at enkelte vil opleve støjen som generende. 
Se mere om kendt viden i forhold til vindmøller, støj og 
betydning for sundheden i kap. 7.

Som beskrevet nedenfor vil der være støj fra lastvogns- 
og maskinkørsel mm. under anlægsfasen. Arbejdet vil 
foregå i en begrænset periode og for langt størstedelen 
indenfor almindelige dagtimer, og samlet vurderes 
støjens niveau og karakter kun at medføre begrænsede 
genepåvirkninger ved naboer.

Støj fra vindmøller i drift er reguleret af lovgivningen. 
I Danmark har vi mange års erfaringer med støj fra 
vindmøller, og Miljøstyrelsens grænseværdier for 
støj ved naboer er fastlagt på baggrund af, hvad der 
miljømæssigt og sundhedsmæssigt er acceptabelt, se 
også kap. 7. I det følgende redegøres for beregninger, der 
påpeger, at projektforslaget overholder disse gældende 
grænseværdier. På den baggrund vurderes det, at de 
støjmæssige gener ved naboer vil være acceptable.

Støj og vibrationer i anlægsfasen 
I anlægsfasen vil trafik- og støjbelastningen for området 
være som for en lille byggeplads. Støjen vil primært 
komme fra tung trafik ifm. gravning, betonstøbning og 
opstilling af vindmøller, se i øvrigt afsnit 2.4. Støjen vil 
dels komme fra anlægsarbejder i og omkring de seks 
vindmølleplaceringer, dels fra nedrivningsarbejderne 
omkring nedtagningsmøllerne og dels komme fra trafik til 
og fra området, som beskrevet i afsnit 3.4. Det forventes 
ikke, at der skal pælefunderes i forbindelse med anlæg 
af vindmølleparken, hvorfor der ikke vil være vibrationer 
forbundet med anlægsfasen.

Støj fra vindmøller i drift 
De lovmæssige krav til støjberegninger fra vindmøller 
er nærmere behandlet i kapitel 1. For boliger i 

landzone betyder reglerne, at vindmøller ikke må 
støje mere end 44 dB(A) ved 8 m/s og 42 dB(A) ved 
6 m/s ved boligers udendørs opholdsarealer. Der er 
herudover skærpede støjkrav til boligområder i de 
nærmeste byer samt særskilte regler for lavfrekvent 
støj. Beregningsresultaterne skal ses som et udtryk for 
den højst tænkelige støjpåvirkning. Blandt andet er 
forudsætningerne for beregningerne baseret på, at der 
altid regnes for lyd ”i medvind”. Reelt vil støjniveauerne 
på de fleste tidspunkter derfor være lavere end de 
beregnede støjtal giver udtryk for.

Støjniveauet afhænger af afstanden til vindmøllerne, 
men også af klimatiske forhold som vindens retning og 
hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed, samt 
tekniske forhold omkring vindmøllen.

Sammenlignet med ældre vindmølletyper stammer 
kildestøjen ved nye vindmølletyper i mindre omfang fra 
komponentstøj, da man med ny teknologi og isolering har 
reduceret komponentstøjen i nye vindmøller væsentligt. 
Ældre vindmøller kan støje, når nacellen drejer (krøjer) for 
at positionere sig i forhold til vindretningen, og friktionen 
mellem de forskellige vindmølledele kan opleves som en 
kraftig og skarp lyd. For nye vindmølletyper er denne støj 
tæt på elimineret. Kildestøj under driftsfasen vil derfor 
primært skyldes vindens susen, når vingerne passerer 
mølletårnet.

Et beregnet eller et målt støjniveau for en vindmølle 
fortæller ikke alt om, hvor generende støjen kan være. 
Skaber vindmøllen eksempelvis en tydelig hørbar tone, en 
såkaldt ’rentone’, vil den normalt være meget generende, 
og støjberegningen tillægges derfor yderligere 5 dB(A) 
for den pågældende vindmølle. Generelt er rentoner så 
godt som elimineret for nyere vindmøllemodeller, og der 
er ikke konstateret rentoner ved drift for de foreslåede 
vindmølletyper i dette projektforslag. 

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger også af 
baggrundsstøjens niveau. Selv om støjen fra en vindmølle 
stiger, når vindhastigheden øges, vil baggrundsstøjen 
som regel ’overdøve’ støjen fra vindmøllen, når 
vindhastigheden bliver tilpas høj. En rapport fra 
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Støjniveauet for forskellige typer af støj
Kilde : Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen (2016) konkluderer på baggrund af et 
omfattende datagrundlag, at kildestyrken for vindmøller 
stiger med vindhastigheden op til ca. 7 m/s, hvorefter 
kildestyrken ved højere vindhastigheder oftest er 
tilnærmelsesvis konstant for både det almindelige og det 
lave frekvensområde. Rapporten konkluderer, at støjen 
fra vindmøller generelt er højest mellem 6 m/s og 8 m/s 
(3.1).

Beregnede støjniveauer 
Der er gennemført støjberegninger, som viser den 
forventede støjbelastning ved nærmeste naboer, når 
vindmøllerne sættes i drift og nedtagningsmøllerne er 
fjernet (3.2). Metoden for beregning af det forventede 
støjniveau følger regelsættet i Støjbekendtgørelsen. 
I beregningerne er det forudsat, at der foretages 
reguleringer af kildestøjen ved at nedsætte 

omdrejningshastigheden for møllerne, med henblik på at 
kunne overholde gældende støjkrav.

De beregnede støjniveauer og 
beregningsforudsætningerne fremgår af tabel og kort 
på side 44-49. Beregningerne viser, at det maksimalt 
tilladte støjniveau er overholdt ved alle naboer for 
hovedforslaget. Det højest beregnede støjniveau for 
hovedforslaget med seks nye vindmøller af mølletypen 
Vestas V136 er 41,8/42,4 dB(A) ved henholdsvis 6 og 
8 m/s ved naboejendom Q, også ved naboejendom F 
er det beregnede støjniveau 41,8 dB(A) ved 6 m/s. For 
en lignende opstilling med Siemens Gamesa SG132 
er de beregnede støjniveauer generelt højere end ved 
opstillingen med Vestas V136, men det maksimalt tilladte 
støjniveau er ligeledes overholdt ved alle naboer. Det 
højeste støjniveau er ved naboejendom Q, hvor niveauet 
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beregnes at være 42/43,5 dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 
m/s, også ved naboejendom F beregnes et støjniveau på 
42 dB(A) ved 6 m/s. For projektforslaget med seks nye 
vindmøller af typen Siemens Gamesa SG132 vil der kunne 
forekomme det maksimalt tilladte støjniveau ved 6 m/s. 

I Gundersted by er det maksimalt tilladte støjniveau 
ligeledes overholdt. Da Gundersted er et støjfølsomt 
område, er de gældende grænseværdier her 37/39 dB(A) 
ved henholdsvis 6 og 8 m/s. Det højeste støjniveau 
beregnes at være 36,3/37,2 dB(A) ved henholdsvis 6 og 
8 m/s for Vestas V136. For en tilsvarende opstilling med 
seks nye vindmøller af typen Siemens Gamesa SG132 er 
det højeste støjniveau 36,4/37,6 dB(A) ved henholdsvis 6 
og 8 m/s. Ved realisering af projektforslaget er det muligt 
at overholde det tilladte støjniveauet i Gundersted by, 
fordi nordligste af de tre eksisterende vindmøller syd for 
Gundersted nedtages ved opstilling af nye vindmøller 
ved Bjørnstrup. Støjen fra de eksisterende møller syd for 
Gundersted overholder ikke gældende grænseværdier i 
dag, da de er opført i en tid, hvor grænseværdierne for 
vindmøllestøj var højere. Den støj der i dag opleves ved 
Gundersted by fra de eksisterende møller (0-alternativet), 
som overstiger gældende støjkrav, minimeres ved 
opstilling af nye vindmøller ved Bjørnstrup, da den 
nordligste vindmølle ved Gundersted nedtages. Ved 
realisering af projektforslaget vil det maksimalt tilladte 
støjniveau overholdes ved Gundersted by. 

De medtagede beregningspunkter ved naboer omkring de 
eksisterende vindmøller mod øst og nordvest viser, at det 
maksimalt tilladte støjniveau også her vil være overholdt. 
Der vil altså ikke være øgede kumulative støjpåvirkninger 
fra nye og eksisterende vindmøller, som rækker ud over 
det tilladte niveau. 

Lavfrekvent støj fra vindmøller 
Lavfrekvent støj indeholder dybe lyde, som eksempelvis 
bulder fra en fyrkedel eller brummen fra en transformator. 
Lavfrekvent støj er mere generende end anden støj, som 
for eksempel trafikstøj. Derfor ser man særskilt på støjen 
fra dybe lyde, hvor støjens frekvenser er lavere end ca. 
160 Hertz (Hz). 

I henhold til Bekendtgørelse om støj fra vindmøller 
stilles der krav om beregning af den lavfrekvente støj 
fra vindmøllerne. Den lavfrekvente støj må ifølge 
beregningerne ikke overstige 20 dB(A) ved henholdsvis 6 
og 8 m/s.

De beregnede støjniveauer og beregningsforudsætninger 
for lavfrekvent støj fremgår af tabel og kort på side 50-
55 (3.3). Beregningerne for hovedforslaget viser, at det 
maksimalt tilladte støjniveau er overholdt med god margin 
ved alle naboer. Det højest beregnede støjniveau for 
lavfrekvent støj, for hovedforslaget med seks vindmøller 
af Vestas V136, er 14,0/17,1 dB(A) ved hhv. 6 m/s og 8 
m/s ved naboejendom W. Det bemærkes, at det primære 
bidrag til den lavfrekvent støj ved denne naboejendom 
ikke kommer fra de nye vindmøller, men fra de tre 
eksisterende vindmøller ved Nørrekær.

For en lignende opstilling med Siemens Gamesa SG132 
er de maksimale støjniveauer for lavfrekvent støj også 
overholdt ved alle naboer, men her er marginen til 
det maksimalt tilladte støjniveau mindre. Det højeste 
støjniveau er beregnet ved naboejendom F og Q, hvor 
støjniveauet er 16,6 dB(A) ved 6 m/s og ved ejendom W, 
hvor støjniveauet er 18,2 dB(A) ved 8 m/s. 

Infralyd 
Infralyd er lyd med frekvenser, der er lavere end 20 Hz, 
og udgør således den ’dybeste’ del af lavfrekvensområdet. 
Man har tidligere troet, at infralyd ikke kunne opfattes af 
det menneskelige øre, men infralyd kan høres, hvis den 
er kraftig nok, og selv svag infralyd kan være generende 
(3.4). Ved 20 Hz skal der et lydtrykniveau på omkring 80 
dB til, før tonen bliver hørbar, og for moderne vindmøller 
er man ikke i nærheden af et niveau for infralyd, som kan 
medføre støjmæssige problemstillinger (3.5).

Kumulative effekter 
De væsentligste kumulative effekter ved opførelse 
af vindmøller er det lydmæssige samspil med 
eksisterende, omkringstående vindmøller, da nye og 
eksisterende vindmøller tilsammen kan øge oplevelsen 
af støj fra vindmøller. Alle de viste beregninger i denne 
undersøgelse tager derfor udgangspunkt i de samlede 
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påvirkninger fra alle nye og eksisterende vindmøller, 
som bliver stående efter projektets gennemførelse, i og 
omkring projektområdet.

Andre typer af støj er derimod svære at sammenligne. 
Støjen fra en skydebane er for eksempel kendetegnet 
ved høj, tilfældig punktstøj i modsætning til den mere 
konstante støj fra vindmøller. I praksis har det ikke 
mening at sammenligne forskellige typer af støj fra for 
eksempel vindmøller, trafik, industrianlæg, motor- eller 
skydebaner da de hver især kan opleves vidt forskelligt 
af blandt andet omkringboende naboer – den ene type 
støj er måske en gene for nogle, mens en anden type støj 
ikke er. Af samme grund stiller lovgivningen ikke krav om 
beregning af eller overholdelse af støjgrænser for flere 
forskellige typer af støj på samme tid.     

Afværgeforanstaltninger for støj 
Støj fra en moderne vindmølle kommer primært fra 
vingerne, hvorimod maskinstøj ikke regnes som et 
problem. På baggrund af hidtidige erfaringer og udvikling 
af nye, støjreducerende komponenter forventes det 
ikke, at de faktiske støjforhold vil overskride de på 
forhånd beregnede støjniveauer. Vesthimmerlands 
Kommune kan stille krav om, at der efter vindmøllernes 
opstilling og indsættelse i drift gennemføres 
kontrollerende støjmålinger. Støjmålingerne skal følge 
Støjbekendtgørelsens retningslinjer. Kommunen kan til 
enhver tid i løbet af vindmøllernes driftsperiode kræve, at 
der foretages supplerende støjmålinger, for eksempel som 
følge af klager fra naboer.

Skulle det i forbindelse med kontrollerende støjmålinger 
konstateres, at vindmøllerne alligevel ikke overholder 
de fastsatte støjkrav, kan kildestøjen dæmpes 
yderligere, for eksempel ved at regulere vindmøllernes 
omdrejningshastighed. Dette vil medføre en nedsat 
produktion. Alternativt kan udskiftning af komponenter 
i vindmøllen være med til at reducere støjniveauet, 
så støjkravene kan overholdes. Hvis det viser sig, at 
vindmøllen støjer mere end det tilladte, kan kommunen 
kræve den standset og støjforholdene udbedret, indtil 
vindmøllen kan overholde støjkravene.

Påvirkning ved naboer
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Oversigt over BEREGNET STØJ:

dB(A)

Beregningsforudsætninger

Hovedforslag (Vestas V136)

Anvendt kildestøj:
103,2 / 103,9 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(Støjmode PO2)

Hovedforslag (Siemens Gamesa SG 132)

Anvendt kildestøj (mølle nr. 1, 2 og 6):
104,9 / 106,2 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(Støjmode AM0)

Anvendt kildestøj (mølle nr. 3):
103,0 / 103,0 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(Støjmode N2)

Anvendt kildestøj (mølle nr. 4 og 5):
103,4 / 105,3 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(Støjmode DK Mode)

Nabo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Gundersted by

    6 m/s          8 m/s
     29,2           30,3
     30,0           31,2
     33,2           34,3 
     35,0           36,1
     36,0            37,2
     36,4           37,5
     34,6           35,7
        -                -
     29,8           30,9                  
     31,1           32,3
        -                -         
     32,5           33,6
     32,2          33,3          
     32,8           34,0   
     34,3           35,4
     33,4           34,5
     36,8           37,9
     35,4           36,5     
     34,1           35,3
     33,4           34,6
     31,9           33,0
     36,0           37,1
     40,2           41,4
     39,7           40,8
     39,3           40,4
     38,0           39,2

0-alternativ
Ingen nye vindmøller 

opstilles

    6 m/s          8 m/s
     36,4           36,9
     38,9           39,4
     41,0           41,5 
     40,8           41,3
     40,0           40,7
     41,8           42,3
     39,4           39,9
        -                -                  
     35,8           36,2
     37,6           38,1
        -                -
     37,0           37,5
     36,6           37,0
     39,0           37,8   
      39,0           39,5 
     37,3           37,7
     41,8           42,4     
     40,5           41,0
     37,3           37,9
     37,1           37,7
     37,6           38,2   
     39,3           40,0
     41,3           42,3
     37,0           38,0
     35,9           36,9
     36,3           37,2

Hovedforslag
  6 stk. Vestas V136

    6 m/s          8 m/s
     37,0           38,4
     39,6           41,0
     41,3           42,8 
     40,9           42,3
     40,2            41,5
     42,0           43,2
     39,8           41,1
        -                -                  
     36,6           37,9
     38,5           39,8
        -                -
     37,8           39,0
     37,3           38,6
     38,0           39,3   
      39,8           41,1 
     38,0           39,2
     42,0          43,5     
     40,6           42,1
     37,6           39,0
     37,5           38,9
     38,2           39,6   
     39,5           40,8
     41,4           42,6
     37,1           38,3
     36,0           37,2
     36,4           37,6

Hovedforslag
 6 stk. Siemens SG132

    6 m/s          8 m/s
     33,7           34,2
     35,4           36,0
     39,4           40,0 
     40,1           40,7
     39,5           40,2
     41,6           42,1
     39,2           39,8
        -                -                 
     35,7           36,2
     37,6           38,0
        -                -
     37,1           37,6
     36,6           37,1            
      37,3           37,9               
     39,0           39,5            
     37,4           37,9       
     41,2           41,7
     39,8           40,3
     35,7           36,4     
     35,3           36,0
     35,0           35,6
     39,0           39,7
     41,2           42,1
     36,7           37,7
     35,6           36,7
     35,8           36,8 

Alternativ 1
  5 stk. Vestas V136

    6 m/s          8 m/s
     33,5           34,0
     35,3           35,8
     39,3           39,8 
     39,9           40,5
     39,3           40,0
     41,1           41,6
     38,2           38,7
        -                -
     32,7           33,2                  
     34,1           34,6
        -                -         
     34,8           35,3
     34,5           35,0          
     35,1           35,7   
     36,6           37,1
     35,5           36,1
     41,0           41,5
     39,5           40,1     
     35,5           36,3
     35,1           35,8
     34,8           35,5
     38,6           39,3
     41,0           42,0
     36,6           37,7
     35,6           36,6
     35,8           36,8   

Alternativ 2
 4 stk. Vestas V136
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44

Miljøkonsekvensrapport for Vindmøller ved Bjørnstrup

520732



Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

BT

44 dB 

39 dB

Nærmeste naboer 

Støjfølsomt område

Normal Støj

TT

T

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

BT

44 dB 

39 dB

Nærmeste naboer 

Støjfølsomt område

Normal Støj

TT

T

500 m 1 km100 m

Kort over beregnet støj for hovedforslaget (6 stk. Vestas V136), ved 8 m/s

521733



Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

BT

44 dB 

39 dB

Nærmeste naboer 

Støjfølsomt område

Normal Støj

TT

T

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

BT

44 dB 

39 dB

Nærmeste naboer 

Støjfølsomt område

Normal Støj

TT

T

500 m 1 km100 m

Kort over beregnet støj for hovedforslaget (6 stk. Siemens Gamesa SG132), ved 8 m/s

522734



Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

BT

44 dB 

39 dB

Nærmeste naboer 

Støjfølsomt område

Normal Støj

TT

T

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

BT

44 dB 

39 dB

Nærmeste naboer 

Støjfølsomt område

Normal Støj

TT

T

500 m 1 km100 m

Kort over beregnet støj for alternativ 1 (5 stk. Vestas V136), ved 8 m/s

523735



Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

BT

44 dB 

39 dB

Nærmeste naboer 

Støjfølsomt område

Normal Støj

TT

T

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

BT

44 dB 

39 dB

Nærmeste naboer 

Støjfølsomt område

Normal Støj

TT

T

500 m 1 km100 m

Kort over beregnet støj for alternativ 2 (4 stk. Vestas V136), ved 8 m/s

524736



Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

BT

44 dB 

39 dB

Nærmeste naboer 

Støjfølsomt område

Normal Støj

TT

T

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

BT

44 dB 

39 dB

Nærmeste naboer 

Støjfølsomt område

Normal Støj

TT

T

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

BT

44 dB 

39 dB

Nærmeste naboer 

Støjfølsomt område

Normal Støj

TT

T

500 m 1 km100 m

Kort over beregnet støj for 0-alternativ (eksisterende vindmøller), ved 8 m/s

525737



Oversigt over BEREGNET LAVFREKVENT STØJ:

dB(A)

    6 m/s          8 m/s
       6,9            8,5
       8,1            9,5
     11,3           12,5 
     12,0           13,5
     11,9           13,9
     13,0           13,9
     11,1           12,3
        -                -                  
      7,9             8,5
      9,3             9,9
        -                -
      9,1             9,7
      8,8             9,4
      9,3             9,9   
     10,6            11,1 
      9,4            10,1
    12,5            13,1     
    11,4            12,2
      8,8            11,2
      8,4            10,7
      8,0             9,3   
    11,5           13,6
    13,9           17,0
    10,0           13,3
      9,1           12,4
      9,3           12,5

Alternativ 1
  5 stk. Vestas V136

    6 m/s          8 m/s
       6,6            8,3
       7,9            9,3
     11,1           12,4 
     11,7           13,3
     11,6           13,7
     12,5           13,5
     10,2           11,6
        -                -                  
      5,6             6,6
      6,6             7,5
        -                -
      7,3             8,2
      7,1             8,0
      7,5             8,4   
       8,6             9,3 
      7,9             8,7
     12,2           12,9     
     11,1           11,9
      8,6            11,1
      8,3            10,6
      7,8             9,7   
    11,1            13,3
    13,7            17,0
      9,9            13,3
      9,0            12,4
      9,2            12,5

Alternativ 2
 4 stk. Vestas V136

    6 m/s          8 m/s
      4,4             8,1
      5,1             8,7
      7,5           11,1 
      9,0           12,6
      9,8            13,5
    10,1           13,7
      8,7           12,3
        -                -
      4,6             8,2                  
      5,7             9,3
        -                -         
      6,7           10,2
      6,5             9,9          
      7,0           10,5   
      8,2           11,7
      7,4           10,8
      9,9           13,0
      8,9           12,2     
      8,2           11,8
      7,6           11,3
      6,4           10,1
      9,8           13,5
     13,3           17,0
     12,7           16,4
     12,3           16,0
     11,3           15,0

0-alternativ
Ingen nye vindmøller 

opstilles

    6 m/s          8 m/s
       8,8            9,9
     10,6           11,5
     12,5           13,5 
     12,6           13,9
     12,3           14,2
     13,2           14,1
     11,3           12,5
        -                -                  
      7,9             8,6
      9,4             9,9
        -                -
      9,0             9,6
      8,6             9,2
      9,2             9,8   
     10,5            11,0 
      9,2             9,8
     13,1           13,6     
     12,0           12,7
      9,9            11,9
      9,7            11,5
      9,8            11,1   
     11,7           13,7
     14,0           17,1
     10,2           13,4
      9,3            12,5
      9,6            12,7

Hovedforslag
  6 stk. Vestas V136

    6 m/s          8 m/s
     12,2            13,9
     14,3           15,9
     15,9           17,5 
     15,7           17,4
     15,0            16,9
     16,6           18,1
     14,8           16,3
        -                 -                  
     11,9           13,3
     13,4           14,8
        -                -
     12,9           14,3
     12,6           14,0
     13,2           14,6   
      14,6           15,9 
     13,1           14,5
     16,6           18,1     
     15,5           17,0
     12,7           14,7
     12,6           14,6
     13,1           14,9   
     14,4           16,4
     15,3           18,2
     11,4           14,3
     10,5           13,5
     11,2           13,8

Hovedforslag
 6 stk. Siemens SG132

Hovedforslag (Siemens Gamesa SG 132)

Anvendt kildestøj (mølle nr. 1, 2 og 6):
94,9 / 96,1 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(Støjmode AM0)

Anvendt kildestøj (mølle nr. 3):
93,3 / 93,5 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(Støjmode N2)

Anvendt kildestøj (mølle nr. 4 og 5):
93,5 / 95,2 dB(A) ved 6 / 8 m/s
(Støjmode DK Mode)

Beregningsforudsætninger

Hovedforslag (Vestas V136)

Anvendt kildestøj:
91,0 / 91,1 dB(A) ved 6 / 8 m/s

(Støjmode PO2)

Nabo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Gundersted by
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3.3 Skyggekast fra vindmøller
Skyggekast er genevirkningen fra roterende 
vindmøllevinger, der kaster en skygge, som passerer 
henover for eksempel et opholdsareal. Med tre vinger og 
en rotorhastighed på eksempelvis 10 omdrejninger pr. 
minut svarer det til, at en skygge passerer forbi hvert 2. 
sekund. Genen vil typisk være størst inde i boligen, men 
skyggen er også generende, hvis den falder på udendørs 
opholdsarealer. 

Genernes omfang afhænger - udover sol og vind - 
især af antallet af vindmøller i en gruppe og deres 
retningsorientering i forhold til naboerne. Generne 
afhænger endvidere af de topografiske forhold og 
af vindmøllernes rotordiameter. Der findes ingen 
lovgivningsmæssige krav til regulering af skyggekast, 
men Miljøministeriet anbefaler, at vindmøller ikke påfører 
naboer mere end 10 timers såkaldt reel skyggetid årligt. 

Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt, også 
tidspunktet spiller ind. Eksempelvis vil skyggekast 
tidligt om morgenen være uden betydning for nogle, 
mens eftermiddagen, hvor man måske sidder på 
terrassen og nyder vejret, er kritisk for mange – især 
i sommermånederne. Typisk vil de fleste timer med 
skyggekast afvikles i løbet af vinterhalvåret, hvor solen 
står lavt på himlen, hvorimod omfanget er væsentligt 
mindre i sommerhalvåret.

Beregnet skyggekast 
Der er udarbejdet skyggeberegninger for projektforslaget 
i henhold til de vejledende metoder herfor, se afsnit 
1.4 (3.6). Tabellen side 58 viser det beregnede antal 
reelle timer pr. år, hvor skyggekast vil forekomme ved 
den enkelte nabo. Der er herudover udarbejdet kort 
med skyggelinjer, som viser, hvordan de karakteristiske 
linjer dannes af primært den lavtstående sol, morgen 
og aften. Kortene giver overblik over, hvor de udsatte 
områder ligger, samt hvor tæt naboerne ligger på 
’grænseværdierne’, se side 59-63. 

Der er tale om en såkaldt worst case beregning. Der er 
ikke taget hensyn til, om der er bevoksning eller andet 
mellem vindmøllen og beboelsesejendommen, som 

vil medvirke til at reducere belastningen. Hvis flere 
vindmøller giver skyggekast ved en nabo på forskellige 
tidspunkter, er det det samlede antal (reelle) timer med 
skyggekast, der er angivet her.

Beregningerne for projektforslaget med seks nye 
vindmøller af typen Vestas V136 viser, at de anbefalede 
retningslinjer for reelt skyggekast ikke er overholdt ved 
en del af de omkringliggende naboejendomme. For i alt 
15 af de nærmeste naboer viser beregningen et niveau 
højere end de maksimalt 10 timers årligt. Det højest 
beregnede niveau er 49 timer og 12 minutter pr. år ved 
naboejendom Q, og for 13 af naboerne vil niveauet være 
højere end 20 timer årligt. Det er særligt naboerne langs 
Borupvej mod øst samt langs Gundersted vest og sydvest 
for møllerækken der kan være udsatte for skyggekast fra 
de nye vindmøller. 

Ved en lignende opstilling med seks nye vindmøller af 
mølletypen Siemens Gamesa SG132 er det beregnede 
reelle skyggekast generelt mindre for de nærmeste 
naboer end det er tilfældet ved projektforslaget med 
Vestas V136. For mølletypen Siemens Gamesa SG132 
er det højest beregnede niveau 47 timer og 58 minutter 
pr. år ved naboejendom Q, og for 11 af naboerne vil 
niveauet være højere end 20 timer årligt. Beregningerne 
viser et højere niveau end de maksimalt 10 timers årligt 
skyggetimer for i alt 15 af de nærmeste naboer for begge 
vindmølletyper.

Afværgeforanstaltninger for skyggekast 
I vindmøllerne ved Bjørnstrup installeres et centralt 
skyggekastsystem – en software, der overvåger møllernes 
drift. Softwaren gør vindmøllerne i stand til selv at 
afbryde driften (foretage miljøstop), når retningslinjerne 
for det maksimale antal skyggetimer er nået, således 
skyggekastniveauerne ved de op til 15 omkringliggende 
ejendomme ikke overstiger maksimalt 10 timers reelt 
skyggekast årligt.

For de naboejendomme der har mere end 10 timers 
skyggekast årligt, forventes Vesthimmerlands 
Kommune at stille krav om, at der foretages en konkret 
nabospecifik skyggeundersøgelse. I den undersøgelse 
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vil diverse lægivere for skyggekast og andre eventuelle 
stedsspecifikke forhold, som påvirker skyggevirkningen 
ved den enkelte naboejendom indgå. På baggrund af 
de beregnede skyggekastniveauer i den nabospecifikke 
skyggeundersøgelse kan kommunen stille krav om, at 
der installeres miljøstop på den eller de vindmøller, der 
forårsager skyggekast, således at skyggekastniveauerne 
ved de op til 15 omkringliggende ejendomme ikke 
overstiger maksimalt 10 timers reelt skyggekast årligt. 

Brugen af miljøstop reducerer produktionen fra 
vindmøllerne. Der er foretaget foreløbige beregninger 
af, hvad et maksimalt brug af miljøstop (fuld reducering 
til under 10 timer uden hensyntagen til lokale lægivere) 
vil betyde for produktionen. Det forventede driftstab er 
indregnet i produktionsberegningen.

Påvirkning ved naboer
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Oversigt over BEREGNET SKYGGEKAST

Beregnet reelt skyggekast, timer:minutter pr. år

Nabo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

Hovedforslag
 6 stk. Vestas V136

Timer / år
  9:16
18:03
47:24
37:03
30:13
31:51
20:14

-
00:00
00:00

- 
20:13
18:46
21:43
29:55
20:42
49:12
30:02
  9:49
  9:03
  6:16
24:25
39:27
5:21
3:18

 

Hovedforslag
 6 stk. Siemens SG132

Timer / år
  9:09
17:41
46:05
36:05
29:32
30:39
19:44

-
00:00
00:00

- 
19:44
18:24
21:11
29:08
20:09
47:58
29:20
  9:35
  8:52
  6:09
 24:00
39:08
5:21
3:55

Alternativ 1
5 stk. Vestas V136

Timer / år
  3:29
  7:10
25:06
37:03
30:13
31:51
20:14

-
00:00
00:00

- 
20:13
18:46
21:43
29:55
20:42
31:48
21:21
  5:07
  2:42
  0:34
24:25
39:27
4:10
3:18

0-alternativ
Ingen nye vindmøller 

opstilles

Timer / år
00:00
00:00
  0:35
  1:01
  2:18
  3:46
  1:45

-
00:00
00:00

- 
  2:01
 1:42
  2:59
  3:21
  1:46
  2:52
  1:00
  3:26
  4:58
  1:10
  3:59
24:11
10:56
  9:11

Alternativ 2
 4 stk. Vestas V136

Timer / år
  3:29
  7:10
23:25
35:38
28:50
27:30
14:30

-
00:00
00:00

- 
12:12
11:54
13:35
17:58
14:18
31:48
21:21
  5:07
  2:42
  0:34
22:09
38:19
4:10
3:18

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT
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Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

500 m 1 km100 m

Kort over beregnet skyggekast for hovedforslaget (6 stk. Vestas V136)

535747



Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

500 m 1 km100 m

Projek orslag 5 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

Kort over beregnet lavfrekvent støj for hovedforslaget (6 stk. Siemens Gamesa SG132)

536748



Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

Projek orslag 5 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

Projek orslag 5 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

500 m 1 km100 m

Kort over beregnet skyggekast for alternativ 1 (5 stk. Vestas V136)

537749



Projek orslag 4 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

Projek orslag 4 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

500 m 1 km100 m

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

Kort over beregnet skyggekast for alternativ 2 (4 stk. Vestas V136)

538750



Projek orslag 4 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

Vindmøller ved Bjørnstrup

23.03.2021

500 m 1 km100 m

T

A

C

D
E

F

G

V

W

X
Y

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

Skyggekast

25 mer pr. år, reelt lfælde.

10 mer pr. år, reelt lfælde.

5 mer pr. år reelt lfælde.

0 mer pr. år, reelt lfælde. 

Nærmeste naboerT

500 m 1 km100 m

Kort over beregnet skyggekast for 0-alternativ (eksisterende vindmøller)

539751



3.4 Andre forhold
Reflekser 
Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra 
vindmøllevingerne - er et fænomen, som under særlige 
vejrforhold kan være et problem for naboer til vindmøller. 
Refleksionen opstår især ved visse kombinationer af 
nedbør og sollys. 

Da vindmøllevinger skal have en relativ glat overflade for 
at producere optimalt og for at afvise snavs, kan dette 
medføre flader, som kan give refleksioner. Dette var 
særligt et problem på de ældre generationer af vindmøller. 
På moderne vindmøller, som dem der rejses ved 
Bjørnstrup, er problemet signifikant minimeret gennem 
overfladebehandlinger, som giver meget lave glanstal 
på under 30, hvilket med de nuværende metoder er det 
nærmeste man kan komme en antirefleksbehandling. 
I løbet af vindmøllens første leveår halveres 
refleksvirkningen, fordi overfladen bliver endnu mere 
mat. Moderne vindmøllevingers udformning med krumme 
overflader gør desuden, at eventuelle reflekser spredes 
jævnt i vilkårlige retninger. Reflekser fra de nye vindmøller 
forventes derfor ikke at give væsentlige gener.

Trafik 
De ruter, som vil benyttes til transport til og fra 
projektområdet under anlægsfasen, er ikke kendt på dette 
projektstadie. Adgang til og fra projektområdet forventes 
at blive via Nr. Blærevej og Skråvejen ad henholdsvis 
en sydlig og nordlig vejtilslutning til Gunderstedvej, 
som beskrevet i afsnit 1.4. Transport derudover vil 
sandsynligvis foregå via Gunderstedvej, Rute 187 og A29. 

De nærmeste naboer til projektområdet, nabo R og 
Q, ligger i krydset Skråvejen/Gunderstedvej. Under 
anlægsfasen må kørsel til og fra området forventes at 
kunne medføre lokale påvirkninger ved disse i form af 
støj- og støvgener. De fem naboer, nabo L, M, N, O og 
P, ud til henholdsvis Gunderstedvej og Nr. Blærevej 
omkring krydset Nr. Blærevej/Gunderstedvej må ligeledes 
forventes at kunne opleve lokale påvirkninger i form af 
støj- og støvgener under anlægsfasen. 

Langs selve Gunderstedvej må påvirkningen ved 
omkringliggende ejendomme forventes at være mindre, 

da vejen er asfalteret og bedre kan håndtere tung 
transport. Ud til Gunderstedvej, og særligt omkring 
krydset Gunderstedvej/Rute 187, ligger dog en håndfuld 
ejendomme, som forventes at kunne opleve støjgener 
under anlægsfasen i forbindelse med kørsel til og fra 
området. 

Der bør være opmærksomhed på oversigtsforhold og 
hensyn til bløde trafikanter langs den angivne rute til 
og fra mølleområdet og behovet for sikkerhedsmæssige 
foranstaltninger i forhold til disse bør overvejes.

Påvirkning ved naboer
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3.5 Samlet vurdering
Afstandskrav 
Vindmølleprojektets påbudte afstande til nærmeste 
vindmølle, på minimum fire gange vindmøllens totalhøjde, 
er overholdt for alle fremtidige nabobeboelser. 

Visuel påvirkning 
Det vurderes, at omkring en sjettedel af de nærmeste 
naboer vil have boligen og de primære udendørs 
opholdsarealer vendt direkte mod vindmøllerne i 
projektforslaget, uden skærmende bevoksning. For 
omkring halvdelen af naboerne vil bevoksning og/
eller øvrige bygninger mellem boligen og vindmøllerne 
skærme helt eller delvist for udsigten til vindmøllerne fra 
centrale opholdsarealer. Derimod kan andre områder af 
ejendommen have næsten frit udsyn mod vindmøllerne. 
For omkring en tredjedel af naboerne vurderes det, at det 
meste af ejendommen vil være afdækket fra direkte udsyn 
mod vindmøllerne.

Støj 
Der vil være støj fra lastvogns- og maskinkørsel mm. 
under anlægsfasen. Arbejdet vil foregå i en begrænset 
periode og for langt størstedelen indenfor almindelige 
dagtimer, og samlet vurderes støjens niveau og karakter 
kun at medføre begrænsede genepåvirkninger ved 
naboer. 

Støj fra vindmøller i drift er reguleret af lovgivningen. 
I Danmark har vi mange års erfaringer med støj fra 
vindmøller, og Miljøstyrelsens grænseværdier for støj ved 
naboer er fastlagt på baggrund af, hvad der miljømæssigt 
og sundhedsmæssigt er acceptabelt. 

Beregningerne for vindmøllerne i hovedforslaget viser, 
at det maksimalt tilladte støjniveau er overholdt ved 
alle de nærmeste naboer, såvel for opstillingen med 
seks Vestas V136 møller som for tilsvarende opstilling 
med Siemens Gamesa SG132. Det højest beregnede 
støjniveau er for opstillingen med Siemens Gamesa 
SG132, hvor støjniveauet er 42 dB(A) ved 6 m/s ved 
naboejendommene Q og F og 43,5 dB(A) ved 8 m/s ved 
naboejendom Q. 

Også i forhold til lavfrekvent støj fra vindmøller viser 
beregningerne for projektforslaget, at det maksimalt 
tilladte støjniveau er overholdt med en margin ved alle 
naboer. Det højest beregnede støjniveau for lavfrekvent 
støj er 18,2 dB(A) ved 8 m/s ved naboejendom W. 

I det nærmeste støjfølsomme område, Gundersted 
by, overholdes de gældende støjgrænser for støj og 
lavfrekvent støj ved såvel for opstillingen med seks nye 
Vestas V136 vindmøller som for opstillingen med seks 
nye Siemens Gamesa SG132 vindmøller. I dag overholder 
støjbidraget fra tre eksisterende ikke gældende støjkrav 
ved Gundersted by, men ved nedtagning af den nordligste 
af de tre vindmøller i forbindelse med realisering af 
projektforslaget bliver det muligt at overholde de 
gældende grænseværdier. Ved opstilling af nye vindmøller 
ved Bjørnstrup minimeres støjpåvirkningen ved 
Gundersted by.

På baggrund af beregningerne vurderes det, at de 
støjmæssige gener ved naboer vil være acceptable.

Vesthimmerlands Kommune kan stille krav om, at der 
efter vindmøllernes opstilling og indsættelse i drift 
gennemføres kontrollerende støjmålinger. Støjmålingerne 
skal følge Støjbekendtgørelsens retningslinjer for denne 
type målinger. 

Skyggekast 
Beregningerne for projektforslaget viser, at de anbefalede 
retningslinjer for maksimalt 10 timers årligt, reelt 
skyggekast fra vindmøller ikke er overholdt ved i alt 15 
omkringliggende ejendomme. Det højest beregnede 
niveau er for projektforslaget med seks nye vindmøller 
af typen Vestas V136, hvor naboejendom Q oplever 49 
timer og 12 minutter skyggekast pr. år ved, og for 13 af 
naboerne vil niveauet være højere end 20 timer årligt.

Vesthimmerland Kommune forventes at stille krav om, at 
der installeres miljøstop på den eller de vindmøller, der 
forårsager skyggekast, således at skyggekastniveauerne 
omkring boligerne på ejendommene ikke overstiger 
maksimalt 10 timers reelt skyggekast om året. Vilkårene 
for miljøstoppet vil basere sig på en konkret undersøgelse 
for hver naboejendom. 
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Reflekser 
Refleksgener fra vindmøllerne vurderes ikke at være et 
problem.

Alternativ 1 og alternativ 2  
Omfanget af vindmølleparkens påvirkning af nærmeste 
naboer afhænger af vindmøllernes størrelse og antal. 

Det vurderes, at den visuelle påvirkning ved de nærmeste 
omkringliggende naboer vil reduceres en anelse ved 
alternativ 1 og alternativ 2. Det gælder særligt for de 
nærmeste naboer langs den del af Gunderstedvej, der 
ligger nord for møllerækken (Alternativ 1), samt derudover 
i mindre grad for naboer omkring Bjørnstrup (Alternativ 
2). Overordnet set vurderes effekten dog at være 
begrænset, da de fire eller fem tilbageværende vindmøller 
i alternativerne i store træk fortsat kan forventes at være 
synlige fra de pågældende naboer. 

Generelt set vurderes de støjmæssige påvirkninger 
ved vindmølleparkens nærmeste naboer at være 
mindre ved de to alternative opstillingsscenarier end 
for hovedforslaget. Ud over at der er færre møller 
i alternativ 1 og alternativ 2, nedtages der fem 
eksisterende møller frem for seks. De kumulative effekter 
ved, at den eksisterende vindmølle ved Bjerghede 
ikke nedtages, vurderes at have betydning for de 
støjmæssige påvirkninger ved naboer vest og sydvest for 
vindmølleparken. For begge alternativer ses de højeste 
beregnede støjniveauer hos naboejendom F og Q, som er 
de mest centrale og tættest placerede ejendomme på den 
nye vindmøllepark, samt naboejendom W, som påvirkes af 
de kumulative effekter. 

Det højeste beregnede støjniveau for alternativ 1 
er 41,6/42,1 dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 m/s, ved 
naboejendom F med mølletypen Vestas V136. For 
alternativ 2 er det højeste beregnede støjniveau ved 
naboejendom F og Q med mølletypen Vestas V136. 
Niveauet beregnes at være 41,1 dB(A) for naboejendom 
F ved 6 m/s og 42,0 dB(A) for naboejendom Q ved 8 
m/s. For begge alternativer vil støjpåvirkningen ved 
Gundersted by være lavere end det er i dag, fordi den 
nordligste vindmølle blandt gruppen af tre eksisterende 

vindmøller ved Gundersted nedtages. Støjkravene 
overholdes ikke i dag, men vil overholdes for begge 
alternativer. 

Den lavfrekvente støj vurderes at have en pæn margin 
til de gældende grænseværdier for begge alternative 
opstillingsscenarier. For alternativ 1 er det højeste 
beregnede niveau for lavfrekvent støj 17,0 dB(A) ved 
8 m/s ved naboejendom W, med mølletypen Vestas 
V136. For alternativ 2 er det højeste beregnede niveau 
for lavfrekvent støj ligeledes 17,0 dB(A) ved 8 m/s ved 
naboejendom W, med mølletypen Vestas V136. 

For alternativ 1 med Vestas V136 vil 14 af de nærmeste 
naboer opleve et højere niveau af skyggekast end de 
maksimalt 10 timers årligt. Det højeste beregnede 
niveau af skyggekast pr. år er 39 timer og 27 minutter 
for naboejendom W ved mølletypen Vestas V136. For 
alternativ 2 vil i alt 14 af de nærmeste naboer opleve 
et niveau højere end de maksimalt 10 timers årligt. Det 
højeste beregnede niveau af skyggekast pr. år er 38 timer 
og 19 minutter for naboejendom W ved mølletypen 
Vestas V136.

0-alternativ 
Ved 0-alternativet, dvs. at projektforslaget ikke 
gennemføres, vil de beskrevne påvirkninger ved naboer 
af visuel, støj-, skygge- og trafikmæssig art bortfalde. Der 
vil fortsat være støj- og skyggebelastninger ved naboerne 
omkring de seks vindmøller, der ellers ville være nedtages 
ved en gennemførelse af projektforslaget.

Ved 0-alternativet vil de eksisterende ældre vindmøller 
ikke nedtages, herunder den nordligste vindmølle af 
gruppen på tre eksisterende vindmøller ved Gundersted. 
Såfremt projektforslaget ikke realiseres, vil vindmøllen 
ved Gundersted fortsat være kilde til støj for Gundersted 
by, på et niveau der overskrider gældende støjgrænser. 
Støj og skyggekast fra øvrige eksisterende vindmøller vil 
ligeledes forekomme i møllernes fortsatte levetid. 
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4.1 Det naturgeografiske landskab
Anlægsområdet  
Projektområdet ligger i et åbent landområde ved 
Bjørnstrup. Selve anlægsområderne for de nye vindmøller 
står på en række marker med intensiv dyrkning, adskilt 
af levende hegn, spredte landbrugsejendomme og en 
mindre kratbeplantning i den midterste del af området, 
hvor der også er en mindre lavning med mose. Terrænet 
er let kuperet og falder fra 37 meter o.h.o. i syd og ned til 
27 meter o.h.o. i den nordlige del af projektområdet, ned 
mod en bredere floddal omkring Vidkær Å. 

Naturgeografisk set er landområderne omkring de 
nye vindmøller en del af et større sammenhængende 
morænelandskab fra afslutningen på den sidste istid 
for ca. 11-12.000 år siden. Himmerland var ligesom 
det øvrige Nordjylland og Østjylland dækket af is 
under sidste istid. Ved afslutningen af istiden førte 
den løbende tilbagetrækning af isskorpen og den 
underliggende nedsmeltning af is og aflejringer 
efterhånden til det storbakkede landskab, man ser i 
dag. Morænebakkerne, der strækker sig fra kanten af 
Limfjorden i nord og ned mod Aars i syd, er kendetegnet 
ved at være relativt sandede. Sammen med overlejringer 
af flyvesand har det over tid skabt en spredt forekomst 
af såkaldte indlandsklitlandskaber. Mest markant er de 
Himmerlandske Heder (Lundby Hede, Oudrup Hede), 
men der findes også mindre områder som Bjerghede 
(Navnsø) tættere på projektområdet. Indlandsklitterne er 
i dag overvejende natur- eller skovområder, dels i form 
af tilplantede plantageområder og dels i form af større, 
sammenhængende hedeområder.

Det lokale morænelandskab brydes af åsystemet omkring 
Vidkær Å, der både nordvest (Vidkær Å) og nordøst 
(Ajstrup Bæk) for vindmølleområdet løber gennem 
terrænet som lavereliggende ådale. Længere mod øst, på 
4-5 km afstand, skærer en tunneldal fra Halkær Bredning 
og sydpå langs Halkær Å ned gennem landskabet, hvor 
den deler morænelandskabet med markante skråninger 
og gode udsigtsforhold over fjorden og ådalen nedenfor. 
Langt mod nord, fra omkring 8-10 km afstand, overgår 
landskabet efterhånden til et helt fladt marint forland ud 

4. Påvirkning af 
landskabet

mod Limfjorden. Mod vest og syd fortsætter det bakkede 
morænelandskab og præger det meste af landområderne 
indenfor vindmøllernes visuelle indflydelseszone.

Plan- og beskyttelsesforhold 
I Vesthimmerlands Kommuneplan findes en række 
udpegninger af områder med landskabelige interesser, der 
har til formål at understøtte bevarelsen og oplevelsen af 
landskabet. 

Landskabelige interesser 
I Vesthimmerlands og Aalborgs kommuneplaner er 
en række områder udpeget som bevaringsværdige 
landskaber. I disse landskaber skal der i særlig grad 
tages hensyn til landskabelige værdier, og opførslen af 
nye anlæg såsom vindmøller må ikke unødigt ødelægge 
landskabernes karakteristika.

Projektområdet er ikke placeret inden for arealer, der i 
Vesthimmerlands Kommuneplan er udpeget som områder 
med landskabelige interesser, og projektforslaget vil 
derfor ikke direkte påvirke disse. De nye vindmøllers 
synlighed kan dog have en indirekte påvirkning af de 
nære, omkringliggende landskabsområder. 

Det nærmeste omkringliggende område med 
landskabelige interesser ligger dels 1200 meter syd, 800 
meter nordvest og 1,4 km nordøst for de nye vindmøller. 
Mod syd ligger et større bevaringsværdigt landskab 
ved Jenle og Søttrup Plantage, der er forbundet med 
Herredsbæk og Sønderup Å. Mod nordvest omfatter 
et større bevaringsværdigt landskab flere plantager 
med Gatten Plantage, Øjesø Plantage og Plovmandshøj 
Plantage som de nærmeste, og længere mod nord 
indbefatter området De Himmerlandske Heder. Mod 
nordøst går de udpegede områder ud mod Halkær 
Bredning, og strækker sig op mod De Himmerlandske 
Diger. 
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Større sammenhængende landskaber 
I Vesthimmerland og Aalborg kommuneplaner er flere 
store landområder udpeget som større sammenhængende 
landskab. Det nærmeste udpegede areal er et stort 
område, der strækker sig næsten hele vejen rundt om 
vindmølleområdet, fra Jenle Plantage mod syd forbi 
Blære, Vegger, Halkær og videre over forbi Gundersted. 
På de nærmeste steder ligger det udpegede område på 
ca. 1,3 km afstand af vindmøllerne.

Geologiske bevaringsværdier 
Projektområdet er ikke omfattet af geologiske interesser. 
De nærmeste udpegninger ligger ca. 5 km øst for de nye 
vindmøller, og på denne afstand vurderes opstillingen af 
nye vindmøller ikke at have egentlig betydning for disse.

4.2 Kulturlandskabet 
Oldtid og middelalder 
Landområderne omkring Bjørnstrup har haft 
bosætning siden oldtiden. For eksempel er der ved 
Tolstrup og Svenstrup lige nord for Aars gjort fund fra 
bondestenalderen. Spor af regionale hærvejsforbindelser, 
som blev brugt til transport af for eksempel militær og 
studer og forbandt et netværk af landsbyer i Jylland, kan 
også dateres tilbage til oldtiden. I bronzealderen blev 
området tættere befolket. Omkring år 0 var store dele 
af Aars Sogn opdyrket og små faste bebyggelser havde 
etableret sig. Fortidsminder fra oldtiden ses stadig i form 
af mange gravhøje spredt rundt i lokale grupper på de 
højereliggende terræner.  

I middelalderen bliver jordbruget mere intenst. Gennem 
mange generationer er der systematisk fjernet skov for 
at få mere dyrkningsareal, og heden begynder at brede 
sig, hvor de sandede, næringsfattige jorder opgives for 
en periode. De nære landområder omkring Bjørnstrup 
er gennem middelalderen præget af enkelte små 
bebyggelser, samlinger af gårde og enkelthuse omkring 
kirkerne, ved for eksempel Gundersted, Ejdrup og 
Blære. Der er langt mellem bebyggelserne, og området 
er generelt tyndt befolket og for størstedelen præget af 
uopdyrkede hede- og naturarealer. Nærmeste egentlige 
landsby finder man i Nibe, som kendes som fiskerlandsby 
fra 1300-tallet og vokser til købstadsstatus i 1700-tallet. 

Opdyrkning og udflytning 
Fra 1700-tallet begynder landboreformerne at sætte 
præg på en markant omlægning af landbrug og landskab. 
Opdyrkningen af heden begynder at tage fart, og nye 
arealer inddrages som landbrugsjord, efterhånden som 
gårdene flytter ud i det åbne land. Udflytningen går dog 
trægt i områderne omkring Bjørnstrup, og de fleste af 
de spredte gårde, husmandssteder og markstykker, der 
ses i landskabet i dag, er først kommet til i 1900-tallet. 
På mange af de mest sandede hedearealer opgiver man 
tanken om landbrugsjord og begynder i stedet at etablere 
plantager for at forhindre sandflugt. Også for mange af 
de nærmeste skovområder rundt i regionen gælder, at der 
i overvejende grad er tale om yngre skove, der typisk er 
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etableret som nåletræsplantager op gennem 1900-tallet, 
for eksempel Jenle Plantage fra 1930erne.

Industrialisering 
Industrialiseringen af landbruget og jernbanen får mange 
steder nye andelslandsbyer og spirende industrisamfund 
til at vokse frem. Jernbanenettet, heriblandt 
Himmerlandsbanerne fra 1893 og privatbanen Aalborg-
Aars fra 1899, kører dog uden om landområderne 
omkring Bjørnstrup, og de nærmeste landsbysamfund i 
Gundersted, Ejdrup og Blære forbliver ganske små, mens 
nye stationsbyer som for eksempel i Vegger vokser til 
andre steder. Aars længere mod syd vokser fra stort set 
ingenting ved indgangen til 1900-tallet til regionens klart 
største bysamfund ved udgangen.  

Strukturændringerne i landbruget har taget fart 
siden 1960’erne, hvor mange, mindre brug er blevet 
til langt færre, men større landbrugsanlæg. Også 
marklandskabet har ændret karakter mod stadigt 
større, sammenhængende markstykker i et halvåbent 
landskab. Som følge af strukturudviklingen er bygninger 
overflødiggjorte. Mange af de udflyttede gård- og 
husmandssteder har i dag ikke længere reel tilknytning 
til landbruget, men fungerer i stedet som beboelse 
for pendlere med job andetsteds. Landskabet præges 
desuden lokalt af stedvis misligholdte ejendomme. 

Plan- og beskyttelsesforhold 
Landskabet omkring projektområdet rummer en række 
kulturhistoriske spor, som er omfattet af fredninger eller 
andre beskyttelseshensyn. 

Kirker og kirkeområder 
Der ligger tre kirker indenfor projektets nærområde, dvs. 
indenfor 4,5 km afstand til de nye vindmøller: Gundersted 
kirke (1,5 km mod nord), Ejdrup kirke (3,3 km mod øst), 
og Blære kirke (1,9 km mod syd). Kirkerne og deres 
nære omgivelser er beskyttede iht. de såkaldte Exner-
fredninger. 

Gundersted Kirke  
Gundersted kirke er en landsbykirke fra omkring 
år 1000-1200, oprindeligt opført som romansk 
kampestensbyggeri, men gennem tiden ombygget og 

udvidet ad flere omgange. Kirken ligger i den vestlige 
ende af landsbyen, med visuel kontakt til landområderne i 
særligt nordlig, sydlig og østlig retning. 

Udover de nære fredninger er et større område omkring 
Gundersted kirke omfattet af en fjernbeskyttelseszone 
(område med kulturhistorisk bevaringsværdi) i 
Vesthimmerlands Kommuneplan. Indenfor denne 
udpegning må der ifølge retningslinjerne ikke opføres 
bygninger og tekniske anlæg medmindre det er 
sikret, at dette ikke tilsidesætter hensynet til kirkens 
betydning som monument i landskabet. De to nordligste 
vindmøller i hovedforslaget står netop indenfor 
fjernbeskyttelseszonens udstrækning mod syd. 

Ejdrup Kirke 
Ejdrup kirke er en landsbykirke fra omkring år 1200, 
bygget af granitkvadre i romansk stil. Tårn og våbenhus 
er kommet til i middelalderen og er med tiden blevet 
renoveret eller ændret flere gange. Kirken ligger i det 
sydlige Ejdrup, med visuel kontakt til landområdet mod 
vest. 

Blære Kirke  
Blære kirke er en landsbykirke fra omkring 1100-tallet, 
oprindeligt i granitkvadre i romansk stil. Kirken er bygget 
om flere gange, tårnet i gotisk stil er kommet til senere og 
fik blytag i 1800-tallet. Blære Kirke ligger opad et mindre 
skovområde og har primært visuel kontakt til landskabet 
mod nord. 

Gennem rekognoscering og valg af fotostandpunkter 
er det undersøgt, om det nye vindmølleanlæg kan have 
betydning for oplevelsen af de tre kirker, se Bilag I: 
Visualiseringer.

Fredede områder 
Der findes fire fredede områder omkring projektområdet. 
Omkring 1,8 km mod vest ligger Navnsø omgivet af 
hedelandskab, der ligesom søen er fredet. 2 km nordøst 
for projektområdet ligger Savhøje og en oldtidsboplads, 
som er fredet. Godt 3,5 km mod sydøst ligger Kelddal 
Mølle, hvor området omkring er fredet. Møllen er en 
kildemølle der får sit vand fra en kilde i en sidedal til den 
store Halkær ådal, hvilket er et særsyn. Endelig er et stort 
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hedelandskab ved de Himmerlandske Heder ca. 3,5 km 
nordvest for projektområdet fredet. 

Projektforslaget vil ikke have direkte betydning for 
beskyttelseshensynene omkring disse fredninger. 
Det er dog undersøgt som en del af den samlede 
landskabsvurdering, om vindmøllerne med deres 
synlighed kan have indirekte betydning for oplevelsen af 
de lokale, fredede områder.

Værdifulde kulturmiljøer 
I Vesthimmerlands Kommuneplan er Gunderstedgård 
voldanlæg, sammen med kirken på den anden side af 
vejen, 1,5 km mod nordvest, udpeget som et værdifuldt 
kulturmiljø. Voldstedet er en stor banke på 80X120 meter 
omgivet af grave på 2-4 meters dybde. Gården ligger 
på den nordlige del af banken, resten er beklædt med 
græs. Kelddal Mølle mod sydøst er også udpeget som 
værdifuldt kulturmiljø. I Aalborg Kommuneplan er der 
desuden udpeget et område fra omkring 1,3 km nord for 
projektområdet ved Skørbæk Hede. 

Særligt for voldanlægget i Gundersted kan vindmøllerne 
have indirekte betydning for oplevelsen af kulturmiljøerne 
på den relativt korte afstand. Den visuelt-landskabelige 
påvirkning af områderne er undersøgt som en del af den 
samlede landskabsvurdering.

Gundersted Kirke, set fra syd
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Fredede fortidsminder  
Der forefindes ikke fredede fortidsminder indenfor selve 
projektområdet. I områderne omkring præges landskabet 
af grupper samt enkeltstående gravhøje. Den nærmeste 
fredede gravhøj ligger 1,2 km fra projektområdet, mod 
sydøst. Voldanlægget ved Gunderstedgård er et fredet 
fortidsminde. En oldtidsboplads på Skørbæk Hede er 
sammen med de tilhørende Savhøje ligeledes fredede 
fortidsminder. 

Projektforslaget ligger på god afstand og vil ikke berøre 
beskyttelserne omkring de fredede fortidsminder. 
Oplevelsen af fortidsminderne, som en del af de 
kulturhistoriske landskaber, de ligger i, indgår i 
vurderingen af vindmøllernes betydning for fredede 
områder og kulturmiljøer.

Projektforslaget vil ikke berøre beskyttede sten- eller 
jorddiger. 

Arkæologi 
Vesthimmerlands Museum har oplyst, at der ved 
tidligere udgravninger i området er fundet både fund fra 
stenalderen og bronzealderen. I området har der ikke 
tidligere været foretaget arkæologiske forundersøgelser, 
og Vesthimmerlands Kommune ønsker derfor at foretage 
en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet, 
med henblik på at undersøge om vindmølleprojektet kan 
risikere at ødelægge væsentlige fortidsminder. 

Såfremt bygherren påtræffer fortidsminder som for 
eksempel bådrester, lerpotter eller lignede, er der pligt 
til at stoppe de dele af anlægsarbejdet, der berører 
fortidsmindet og kontakte Vesthimmerlands Museum, jf. 
Museumsloven.

4.3 Landskabet i dag
Bebyggelser og infrastruktur 
Projektområdet ligger i det åbne land, omgivet af spredte 
landbrugsejendomme og bebyggelser. Udover de otte 
boliger, som vil nedlægges ved en gennemførelse af 
projektforslaget, ligger der spredte naboejendomme 
i de fleste retninger omkring vindmøllerne. Der er 
udarbejdet visualiseringer fra en række af de nærmeste 
omkringliggende områder for at give et indtryk af 
synligheden set fra omkringliggende ejendomme.

Den korteste afstand er til kanten af Gundersted (1,2 
km), og til udkanten af Blære by (ca. 2 km). Herudover er 
Hornum og Vegger de eneste bysamfund i nærheden af 
projektområdet. Til både Hornum og Vegger er der ca. 4,5 
km, mod henholdsvis vest og øst. Fra den nordlige udkant 
af Aars er der omkring 6,5 km frem til projektområdet. 
Synligheden fra landsbyer og større bysamfund indgår 
som en del af landskabsundersøgelsen.

Der er ingen større trafikveje i nærheden af 
vindmølleområdet. Området ligger ca. 2,5 km øst for 
Hovedvej A29 som den nærmeste større regionale 
trafikåre. Herudover løber Rute 187 løber syd om 
projektområdet på ca. 1,5 km afstand. Der findes små 
lokalveje omkring projektområdet ved Gunderstedvej og 
Borupvej, på indtil 2-300 meter afstand af den nærmeste 
vindmølle. Synligheden fra de offentlige veje indgår som 
en del af den samlede landskabsanalyse og -vurdering.

Land- og skovbrug 
Selve projektområdet er i dag et dyrket 
landbrugslandskab, afbrudt af hegn, kratbeplantninger 
og spredte landbrugsejendomme. På længere afstand 
findes derudover flere plantageområder samt hede- og 
naturlandskaber, især øst og nord for projektområdet. 

Friluftsliv og turisme 
Der er ikke egentlige rekreative eller turistmæssige 
interesser i og omkring selve projektområdet. De 
nærmeste er Navnsø, ca. 2 km vest for projektområdet, 
et lokalt udflugtspunkt, der både er bade- og fiskevenlig, 
samt Himmerland Camping & Feriecenter godt 2,5 km 
sydvest for området. Derudover er der blandt andet 
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Skovbyggelinjer 
Projektområdet er ikke placeret indenfor skovbyggelinjer. 

Eksisterende vindmøller 
Vindmøllebekendtgørelsen fastlægger, at der ved 
planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange 
totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller 
skal redegøres for anlæggenes påvirkning af landskabet, 
herunder oplyses, hvorfor påvirkningen anses for 
ubetænkelig. For de nye vindmøller i Bjørnstrup svarer 
dette til en afstand på 4,2 km. 

Der findes flere grupper af eksisterende vindmøller 
indenfor denne afstand. Fire eksisterende vindmøller, 
som i dag står i selve vindmølleområdet ved Bjørnstrup, 
vil nedtages ved en gennemførelse af projektforslaget. 
Ved Gundersted står en gruppe med tre 750 kW møller 
(69 meter totalhøjde), hvoraf den nordligste nedtages 
ved en gennemførelse af projektforslaget. Ved Nørrekær, 
sydvest for Ejdrup, står en anden gruppe med tre 750 
kW møller (69 meter totalhøjde). Ved Bjerghede, vest 
for de nye vindmøller, står en enkelt 150 kW mølle (42 
meter totalhøjde), som nedtages ved en gennemførelse 
af projektforslaget. Der er generelt tale om vindmøller af 
ældre dato, som må forventes at blive nedtaget indenfor 
en overskuelig fremtid.  

Gennem analyser og valg af fotostandpunkter er 
det visuelle samspil mellem de nye vindmøller og de 
eksisterende vindmøllegrupper undersøgt nærmere.

teltpladser, der giver mulighed for friluftsliv, i Jenle 
Plantage og i Blære ca. 2 km syd for projektområdet.  

På længere afstand, godt 5 km mod vest, ligger 
Himmerland Golf & Spa Resort (Gatten og Sjørup sø), 
som et af Nordeuropas største golfresorter. Andre lokale 
udflugtsmål som de større plantageområder og regionale 
stisystemer (Hvalpsundstien, Himmerlandsstien) ligger 
ligeledes på relativt stor afstand af de nye vindmøller. 

Andre tekniske anlæg 
Det visuelle samspil med andre eksisterende vindmøller 
er behandlet i afsnit nedenfor. Derudover kan andre 
tekniske anlæg medføre kumulative, landskabsmæssige 
påvirkninger med et øget indtryk af tekniske anlæg. 
Det gælder primært i forhold til en eksisterende 
højspændingsluftledning, der løber ca. 300 meter nord om 
den nordligste vindmøller i hovedforslaget. Det visuelle 
samspil mellem luftledningen og de nye vindmøller er 
behandlet som en del af landskabsvurderingen og fremgår 
af de udarbejdede visualiseringer. 

Ved Navnsø er der gennemført planlægning for, men 
endnu ikke opført, et større solcelleanlæg. På baggrund af 
det planlagte forslag sammenholdt med rekognoscering 
i området, vurderes det ikke, at der vil være et visuelt 
samspil af betydning mellem de to anlæg. Set fra de 
væsentlige, langstrakte udsigtspunkter på den vestlige 
side Navnsø, hvorfra de nye vindmøller vil være synlige 
i øst, vurderes solcelleanlægget på grund af afstand 
og beplantningsforhold ikke at blive videre synligt. På 
den sydøstlige side af Navnsø, tættere på det planlagte 
solcelleområde, vil de nye vindmøller ikke få en synlighed 
af betydning. Det vurderes i øvrigt også, at udsynet mod 
de nye solceller på grund af afskærmende beplantning 
om solcelleanlægget vil blive noget begrænset set fra 
områderne langs bredden af søen.  

Plan- og beskyttelsesforhold 
Gennem rekognoscering og valg af fotostandpunkter har 
der været fokus på de områder, hvor flest mennesker 
bor og færdes, som beskrevet ovenfor. Derudover 
findes en række konkrete retningslinjer for regulering og 
beskyttelse af det nutidige landskab, som projektforslaget 
må forholde sig til.
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4.4 Anlæggets visuelle påvirkning
Konsekvenszoner for vindmøller 
Vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter vil 
have en væsentlig visuel indflydelse på omgivelserne, 
og kan ses på stor afstand. Vindmøllens synlighed 
aftager dog gradvist i forhold til afstanden. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at operere med forskellige 
konsekvenszoner. 

Den landskabelige vurdering tager udgangspunkt i 
Miljøministeriets anbefalinger fra januar 2007 for 
opstilling af store vindmøller på land. Anbefalingerne 
fremgår af rapporten Store vindmøller i det åbne land 
udgivet af Skov- og Naturstyrelsen. I rapporten opstilles 
tre konsekvenszoner for store vindmøller: nærzone, 
mellemzone og fjernzone. Konsekvenszonernes 
rækkevidde afhænger af vindmøllernes totalhøjde. 
For vindmøller på 150 meters totalhøjde er det 
hensigtsmæssigt at arbejde med følgende definitioner:

Nærzone (0 – 4,5 km):  
Nærzonen er defineret som det område, hvor 
vindmøllerne er det dominerende element i 
landskabsbilledet og deres proportioner tydeligt overgår 
andre landskabselementer. 

Mellemzone (4,5 – 10 km): 
Mellemzonen er defineret som det område, hvor 
vindmøllerne er fremtrædende elementer i landskabet, 
men er i skalamæssig balance med de øvrige 
landskabselementer.

Fjernzone (fra 10 km): 
Fjernzonen er defineret som det område, hvor 
vindmøllerne fortsat er synlige i landskabet, men 
hvor de er underlagt andre, mere dominerende 
landskabselementer og dermed ikke påvirker 
landskabsoplevelsen i væsentlig grad.

Synlighedsfaktorer 
Vindmøller på op til 150 meters højde kan være synlige 
på lange afstande, op til 10-15 km, men synligheden er 
væsentlig mindsket på denne afstand. Længere væk end 
10-15 km er det svært at adskille vindmøllerne fra andre 

landskabselementer, og de opleves som en udefinerbar 
del af baggrunden. Når afstanden bliver tilstrækkelig stor, 
kan vindmøllerne ikke længere ses. Ud over afstanden til 
vindmøllerne, har en række andre faktorer indflydelse på 
deres synlighed: 

Vindmøllernes farve, proportioner og udseende har 
betydning for, hvor synlige de er på forskellige afstande. 
Forhold omkring bemaling og refleksion er beskrevet i 
afsnit 3.4.

Luftens sigtbarhed betyder også meget for vindmøllers 
synlighed i landskabet. Sigtbarheden afhænger af 
vejrforholdene. På meget klare dage kan vindmøller 
være synlige på store afstande. De fleste dage af året 
er dog i større eller mindre grad påvirket af skydække, 
og vindmøllerne vil derfor være væsentligt mindre 
synlige. Man kan ikke sige noget entydigt om, hvor langt 
man kan se under forskellige sigtbarhedsforhold, men 
mange dage af året vil vindmøllerne ikke være synlige på 
afstande længere end 5-7 km. Synsevnen har dog også 
betydning her, og ’gode øjne’ vil givetvis kunne genkende 
landskabselementer på større afstande.

Jordens krumning har ikke afgørende betydning for 
synligheden af vindmøller på denne størrelse. Man 
skal langt væk, omkring 18-20 km, før større dele af 
vindmøllen vil være skjult under horisontlinjen. 

Landskabets udformning betyder meget for vindmøllers 
synlighed. Terrænforhold og landskabselementer spiller 
her en stor rolle. Selv i områder tæt på store vindmøller, 
kan de være helt skjulte, hvis der for eksempel ligger 
bakkepartier i vejen, eller hvis der er meget skov eller 
læhegnsbeplantning. Omvendt kan åbent, fladt terræn 
muliggøre lange udsyn, og særligt over vandflader – store 
søer, fjord eller hav – kan vindmøller være synlige på 
større afstande end over land.

Vindmøllevingernes rotation 
Når vindmøllen er i drift, skaber vindmøllevingernes 
roterende bevægelse i sig selv en øget synlighed, og 
vindmøllerne er - særligt på længere afstande – mere 
iøjnefaldende i landskabet, når de kører, end når de står 
stille.
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Kig ind mod to af de fire vindmøller i projektområdet, som nedtages ved en gennemførelse af projektforslaget
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Størrelsen på rotordiameteren er afgørende for den 
hastighed, vingerne roterer med. Ældre, mindre 
vindmølletyper roterer typisk meget hurtigt, og 
bevægelsen kan virke noget forstyrrende i et ellers roligt 
landskabsbillede. Nye store vindmøller roterer derimod 
langsomt – for de foreslåede vindmølletyper i dette 
projektforslag op til godt 13 omgange pr. minut. Dette 
opleves som en mere rolig og ’afslappet’ bevægelse, som 
generelt virker mindre forstyrrende i landskabsbilledet.

Belysning 
Vindmøllerne skal afmærkes med lys af hensyn til 
lufttrafikken, se også afsnit 2.2 og 8.3. Der er rettet 
henvendelse til Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen med 
forespørgsel om krav til afmærkning, men grundet en lang 
sagsbehandlingstid afventes svar vedrørende de konkrete 
krav.

Det forventes at hver vindmølle skal afmærkes med 
lavintensivt, fast (ikke blinkende) rødt lys, og for at 
opnå 360 graders dækning skal der påsættes 2 lamper 
øverst på nacellen. Lysstyrken skal være minimum 10 
candela, hvilket svarer omtrent til lysstyrken fra en 9 W 
glødepære. Lyset skal være tændt hele døgnet.

Erfaringer viser, at lys med denne styrke ikke opleves 
som synligt om dagen, og om natten kun vil have 
begrænset synlighed, og kun under gunstige vejrforhold. 
Lyset er først og fremmest orienteret mod luften, og set 
fra jorden vil det fortrinsvis være synligt inden for en 
afstand af 1,5 km. Da der samtidig er tale om fast lys, 
vurderes det, at vindmøllernes belysning kun vil have 
lille oplevelsesmæssig betydning i nærzonen, og ingen 
betydning i mellem- og fjernzonen.

Synlighed af nettilslutningsanlæg 
Anlæg til nettilslutning omfatter dels en ny 
transformerstation, dels mindre installationer rundt 
i parken og dels nedgravede kabler. Kabler vil efter 
nedgravning ikke være synlige, mens de mindre 
installationer blandt andet består af transformerkioske, 
men med højder på maksimalt op til 2,5-3 meter og 
forventet beklædning i mørke, afdæmpede materialer kun 
vil syne af meget lidt. En ny 60/20 kV transformerstation 

er et lidt større, samlet teknikanlæg med bygningsdele i 
forventet op til 7 meters højde. Hertil kommer potentielt 
en lynafledermast i op til 12 meters højde. 

Stationen placeres ved en landejendom, som nedlægges, 
tæt på den sydligste vindmølle i projektforslaget. Selv 
om bygninger nedrives, vil den omgivende grønne 
beplantning omkring ejendommen fortsat bevares. 
Da den mangeårige beplantning er vokset både tæt 
og høj gennem årene, forventes stationen i det store 
hele at blive skjult set fra de omgivende områder. En 
lynafledermast kan nå lidt op over den øvrige beplatning, 
men synligheden af denne vurderes ikke at have videre 
betydning på de relativt store afstande til nærmeste 
omkringboende og nærmeste naboer. Den eksisterende 
ligger i dag med mere åbne, synlige driftsbygninger mod 
syd og en mere tilplantet, visuelt afskærmet grund mod 
nord. Det kan anbefales at placere transformerstationen 
centralt eller nordligt på ejendommen, så den udnytter 
afskærmningen fra de højere træer mod nord bedst 
muligt. 
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4.5 Valg af fotostandpunkter og 
visualiseringer
Der er udarbejdet et større antal visualiseringer af 
projektforslaget for at give et indtryk af den visuelle 
påvirkning ved at opføre en ny vindmøllepark. Enkelte 
visualiseringer er vist her, men der henvises til den 
tilhørende bilagsrapport for det samlede materiale. 

Generelt er fotostandpunkterne til visualiseringerne af 
vindmølleprojektet i Bjørnstrup udvalgt, så de illustrerer 
anlægget fra forskellige afstande og fra forskellige 
verdenshjørner. Samlet set skal visualiseringerne give et 
generelt billede af påvirkningen af landskabet.

Visualiseringerne er som udgangspunkt foretaget fra 
punkter og områder i landskabet hvor mange mennesker 
normalt færdes, fra samlede bebyggelser, fra veje og 
fra nærmeste naboer. Der er samtidig gennemført 
rekognosceringer og fotooptagelser for at belyse 

den visuelle sammenhæng med de særligt markante 
landskabsområder og -elementer, hvilket der er redegjort 
for i den første del af kapitel 4.

De samlede visualiseringer kan ses i den særskilte 
delrapport: Miljøkonsekvensrapport for Vindmøller ved 
Bjørnstrup – Bilag I Visualiseringer.

Visualisering af projektforslaget set Gunderstedvej, Brønstrup, sydvest for projektområdet

Se den særskilte visualiseringsrapport med samtlige visualiseringer i stort billedformat
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4.6 Samlet vurdering
De store vindmøller i projektforslaget vil syne af meget, 
og det samlede anlæg vil virke stort set fra de nære, 
omkringliggende områder. Den enkle, ordnede opstilling 
på en lige række og de store vindmøllers langsomme 
rotationshastighed vil bidrage til oplevelsen af et roligt 
teknisk anlæg, på trods af møllernes størrelse. De 
omkringliggende landskaber er varierede med både 
halvkuperet terræn, spredte krat og skovstykker og større 
naturområder. Stedvist kan delvist synlige vindmøller 
hen over naturstykker, beplantninger og bebyggelser 
virke en anelse forstyrrende for oplevelsen af landskabet. 
Landområderne er dog først og fremmest præget af 
landbrug og dyrkede marker med relativt langt mellem 
bebyggelserne i det åbne land. Projektforslaget vil for det 
meste falde udmærket ind i dette moderne kulturlandskab 
med spredte landbrugsanlæg og vindmøller. 

Visualisering af projektforslaget ved indsyn ind mod Gundersted Kirke, nordvest for projektområdet

En ny transformerstation placeres ved en eksisterende 
landejendom, som nedlægges, og vil blive omgivet af 
eksisterende grøn beplantning. Stationen forventes i det 
store hele at blive skjult set fra de omgivende områder. 
Det kan dog anbefales at placere transformerstationen 
centralt eller nordligt på ejendommen, så den udnytter 
afskærmningen fra de højere træer mod nord bedst 
muligt. 

Nærmeste områder og Gundersted

Der ligger spredte naboejendomme i de fleste retninger 
omkring vindmøllerne. Øst for vindmølleområdet, 
langs Borupvej og Nr. Blærevej, ligger nogle af de 
nærmeste naboer. Fra Borupvej, som løber øst for 
vindmøllerækken på indtil 2-300 meter afstand af den 
nærmeste vindmølle, er der for det meste frit udsyn frem 
mod vindmølleområdet på strækningen fra Gundersted 
til Blære. De nye vindmøller vil være markant synlige 
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herfra og visuelt dominere hele landskabsrummet vest 
for vejen. Mod vest og sydvest ligger de nærmeste 
naboer til de nye vindmøller langs Gunderstedvej, og 
terrænet langs vejen giver flere steder et godt udsyn 
frem mod vindmølleområdet. Også set herfra vil det nye 
vindmølleanlæg syne af noget mere og virke dominerende 
i landskabsrummet forude, sammenholdt med de 
eksisterende vindmøller i området, som nedtages. Mod 
nord og syd kan vindmøllerne også være væsentligt 
synlige fra naboejendomme, men generelt er der kun 
få naboer og længere afstande fra de nye vindmøller til 
lokale veje og bebyggelser, i disse retninger. 

De nye vindmøller vil ikke være synlige fra den 
centrale del af Gundersted by, langs Gunderstedvej 
og Skovvænget, hvor bebyggelser og skovbeplantning 
spærrer for udsyn mod syd. Fra selve Gundersted vil de 
nye vindmøller primært være synlige fra de åbne arealer 
omkring Doverhøj og Brusåvej samt fra områderne 

syd for kirken, på den vestlige side af Gunderstedvej. 
Set herfra vil de nye vindmøller være tydeligt synlige 
henover horisonten mod sydøst, henover bebyggelser, 
beplantning og den markante Gundersted Kirke. De 
eksisterende vindmøller, som nedtages, er også stedvist 
synlige herfra i dag, men med deres størrelse øger de nye 
vindmøller den visuelle påvirkning betydeligt. Synligheden 
af vindmøllerne vil virke forstyrrende for oplevelsen af 
landsbymiljøet set herfra. Længere ud ad Brusåvej kan 
vindmøllerne være synlige fra ejendomme på sydsiden 
med god udsigt mod sydøst, men vindmølleanlægget vil 
ikke være videre synligt fra de øvrige ejendomme eller 
selve vejen.   

Omkringliggende landområder

Fra områderne omkring Blære vil synligheden af de nye 
vindmøller være mere begrænset, og de vil ikke være 
synlige fra plantageområderne mod syd, omkring Jenle 
Plantage. Af samme grund, og fordi støjpåvirkninger fra 

Visualisering af projektforslaget set fra Borup, nord for projektområdet
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vindmøllerne på denne afstand og i dette miljø (træer) 
vurderes som uden betydning, vurderes projektforslaget 
heller ikke at egentlig betydning for lokale rekreative 
interesser. Der er også mange skovstykker omkring 
Blære og med undtagelse af enkelte områder, som for 
eksempel den nordlige ende af kirkeområdet, vurderes 
projektforslaget ikke at have videre synlighed eller 
visuel betydning for oplevelsen af landsbymiljøet her. 
Fra Blære Stationsby vil vindmøllerne primært være 
synlige fra den nordlige udkant af byen, langs Blærevej 
og langs Blomstermarken. Set herfra vil vingerne på de 
nye vindmøller netop nå hen over det grønne hegn i 
forgrunden og det kan virke en anelse forstyrrende.

Mod øst og nord vil de nye vindmøller stedvist være 
synlige fra de højere terræner op mod Ejdrup, omkring 
Skørbæk og ved Borup. Særligt fra højere udsigtspunkter 
med frit udsyn vil vindmøllerne syne af betydeligt mere 
end de eksisterende vindmøller, som nedtages. Den 
simple opstilling på en lige række giver dog samtidig 
indtryk af en velordnet struktur som for det meste falder 
udmærket ind i det moderne landbrugslandskab, der 
præger områderne heromkring.

Mod vest er terræn og landskab mere komplekst. 
Vindmøllerne kan stedvist være markant synlige fra høje 
udsigtspunkter som for eksempel omkring Bjerghede og 
fra helt åbne arealer som Navnsø. De nye vindmøller kan 
i nogle tilfælde bidrage til et lidt uordnet landskabsbillede 
og virke forstyrrende. Set fra Hovedvej A29, som løber 
gennem områderne her, vil den nye vindmøllepark også 
stedvist være synlig med enkelte små kig, men med 
afstanden hen til vejen og de korte stræk med udsigt 
taget i betragtning vurderes dette kun at være af mindre 
landskabsmæssig betydning.

Der er ca. 4½ km til henholdsvis Hornum i sydvest og 
Vegger i øst. Fra Hornum vil vindmøllerne ikke være 
synlige fra selve byen, men kun netop anes, hvor man 
kommer forbi bygrænsen øst for byen og ud i det åbne 
land. Synlighed af vindmølleparken vurderes ikke at have 
videre landskabsmæssig betydning. Fra Vegger skærmer 
det højereliggende terræn vest for byen, på den anden 
side af tunneldalen ned langs Halkær Å, af for længere 

udsyn mod vindmølleområdet i vest. 

Særlige landskabsområder

Projektområdet er ikke placeret inden for arealer, der 
i Vesthimmerlands eller Aalborgs kommuneplaner er 
udpeget som områder med landskabelige interesser, og 
projektforslaget vil ikke direkte påvirke disse. Men deres 
synlighed kan dog have en indirekte påvirkning.

Projektforslaget vurderes ikke at have videre betydning 
for de udpegede landskabsområder omkring Jenle 
Plantage mod syd eller langs Halkær Ådal mod øst, 
da vindmøllerne ikke vil være videre synlige fra disse 
områder. Hvor de stedvist vil kunne ses, som for 
eksempel fra Skivum, vil den nye vindmøllepark på disse 
afstande typisk opleves som et enkelt, ordnet anlæg i god 
balance med landskabsbilledet som helhed. 

Mod vest kan vindmøllerne, hvor de stedvist vil være 
synlige, medføre en større visuel påvirkning. Det gælder 
særligt set fra Navnsø, hvor de nye vindmøller syner 
af betydeligt mere og vil øge indtrykket af tekniske 
anlæg, sammenholdt med de eksisterende vindmøller 
som nedtages. Det nye vindmølleanlæg vil virke stort 
og væsentligt præge udsigten mod øst, men vil med 
den simple, ordnede opstilling samtidig også stå roligt 
i landskabet bag søen. Projektforslaget forenkler det 
i forvejen forstyrrede visuelle indtryk af op til fire 
forskellige synlige møllegrupper ved at nedtage flere af de 
eksisterende vindmøller. 

Mod nord, henover de Himmerlandske Heder findes 
nogle af de mest særlige og markante landskabs- og 
naturområder i regionen. De nye vindmøller vil være mest 
synlige set fra de højere bakkepartier på Lundby Hede. 
Set herfra vil den nye vindmøllerække være tydeligt synlig 
henover terrænet mod syd, som en del af det omgivende 
landbrugslandskab. På de lidt større afstande op mod 
hederne, mere end 5 km, vil de nye vindmøller opleves 
i god i balance med de øvrige landskabselementer i de 
store, åbne landskabsrum.

Kirker, fredninger og kulturmiljøer

I Gundersted findes et lokalt kulturmiljø med 
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kulturhistoriske anlæg som kirken og voldanlægget ved 
Gunderstedgård. Særligt for indsynet mod Gundersted 
Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt påvirke 
oplevelsen af kirken og lokalmiljøet. Set herfra vil de nye 
vindmøller syne af betydeligt mere end de eksisterende 
vindmøller, som nedtages, og være klart synlige et godt 
stykke henover kirkebygningen. Projektforslaget vil 
virke forstyrrende for oplevelsen af Gundersted Kirke 
som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være 
markant synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det 
omgivende åbne land syd for kirken. 

Gundersted Kirke er i Vesthimmerland Kommuneplan 
omgivet af en fjernbeskyttelseszone, som rækker ind 
over den nordligste del af vindmølleområdet og ned mod 
Borupvej. Fjernbeskyttelseszonerne har almindeligvis 
til hensigt at hindre, at indsynet mod kirker hindres 
eller forstyrres med byggeri i forgrunden. Det kan ikke 
afvises, at vindmøller kan virke forstyrrende for indsyn 
til kirker, dog betyder vindmøllernes åbne struktur, 
og deres store størrelse i forhold til omgivelserne, at 
de typisk ikke hindrer oplevelsen af kulturelementer 
og landskab i baggrunden. I det konkrete tilfælde ved 
Bjørnstrup har et lokalt udpeget område omkring 
Skråvejen/Borupvej potentielt indsigt mod både 
Gundersted kirke og de nordligste vindmøller på samme 
tid. Synligheden ind mod kirken vurderes som ganske 
begrænset fra denne yderste del af kirkezonen, da en 
del eksisterende spredt beplantning samt beplantning 
omkring bebyggelser, hindrer meget af udsynet. Vest 
for Borupvej ligger dyrkede marker uden adgang og 
interesse for offentligheden. Samlet vurderes synligheden 
af de nye vindmøller ikke at have egentlig betydning 
for oplevelsen af kirken som monument i landskabet, 
set fra landområderne syd for kirken. Påvirkningen af 
indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord er beskrevet 
ovenfor. Det har dog ikke i sig selv noget med omfanget 
af fjernbeskyttelseszonen at gøre. Det vurderes ikke, 
at synligheden af de to nordligste vindmøller inden for 
fjernbeskyttelseszonen i sig selv har afgørende betydning 
for hensynet til fjernbeskyttelseszonen, da de øvrige 
vindmøller i projektforslaget under alle omstændigheder 
vil være markant synlige bag kirkebygningen. 

Fra Ejdrup Kirke er der visuel kontakt til det åbne land 
mod vest. De nye vindmøller vil være væsentligt synlige 
fra det meste af kirkeområdet, hvor kirkebygning og 
beplantning ikke står i vejen. Øst for kirken vil der på et 
kort stræk ad Ejdrupvej være indsyn mod kirken med de 
nye vindmøller i baggrunden. Vindmøllerne vil dog kun 
være delvist synlige mellem kirkebygning og beplantning 
i forgrunden, og projektforslaget vurderes ikke at have 
væsentlig betydning for indsynet mod Ejdrup Kirke.

Blære Kirke ligger omgivet af skovbeplantning på de 
fleste sider, og kirkeområdet har primært udsyn mod 
landområderne i nord, lidt væk fra vindmølleområdet i 
nordvest. Flere af vindmøllerne vil være synlige mellem 
træer og beplantning i det nordvestlige hjørne af 
kirkeområdet, men de vurderes kun at have ret begrænset 
betydning for oplevelsen af kirkeområdet. Der er ikke 
konstateret indsyn mod kirken, hvor både vindmøller og 
kirkebygning vil være synlige på samme tid.

Navnsø og det omkringliggende hedeområde er fredet. 
Som beskrevet under særlige landskabsforhold vil 
projektforslaget ikke direkte berøre denne fredning, men 
med deres synlighed vil de nye vindmøller øge indtrykket 
af tekniske anlæg og på den måde indirekte påvirke 
oplevelsen af området.

Projektforslaget vil ikke være synligt eller have betydning 
for de fredede områder og kulturmiljøer omkring Kelddal 
Mølle mod sydøst. Projektforslaget vil være tydeligt 
synligt fra de åbne kulturlandskaber omkring Skørbæk 
Hede, hvor her blandt andet er fundet en oldtidsboplads, 
men synligheden af vindmøllerne i landskabet mod 
sydvest vurderes ikke at have større betydning for 
oplevelsen af kulturmiljøet ved Skørbæk Hede i sig selv.

Længere afstande

Vindmøllerne vil ikke være synlige fra selve Aars by og 
kun have en ganske begrænset synlighed fra hovedvejen 
øst om byen. På de relativt store afstande, omkring 6½ 
km eller mere, vurderes det nye vindmølleanlæg ikke 
at have videre betydning for oplevelsen af det lokale 
landbrugslandskab i landområderne omkring Aars. 
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Fra nord kan vindmøllerne stedvist være synlige fra 
højtliggende punkter som fra Skarp Salling eller fra større 
vandflader, som for eksempel hvor Rute 587 krydser 
hen over Sebbersund. Også længere ned langs Halkær 
Bredning, øst for projektområdet, kan der stedvist være 
punkter med god udsigt frem mod de nye vindmøller. 
På de større afstande syner vindmøllerne ikke af meget, 
og projektforslaget vurderes ikke at have væsentlig 
betydning for oplevelsen af landskaberne.

Længere vest og syd for projektområdet, forbi Rønhøj 
Plantage, Hornum og Aars, tilbyder landskaberne ikke 
mange lange udsigter frem mod vindmølleområdet ved 
Bjørnstrup, og de nye vindmøller vurderes ikke at have 
videre landskabelig betydning.

Eksisterende vindmøller

Der står to grupper af eksisterende vindmøller omkring 
vindmølleområdet ved Bjørnstrup, som vil blive stående 
i en årrække efter opførslen af de nye vindmøller. Nye 
og eksisterende vindmøller vil fra enkelte områder være 
synlige i det samme landskabsbillede og kunne opleves i 
visuelt samspil med hinanden.

Fra Ejdrupvej, godt 2½ km øst for vindmølleområdet, 
har man på et kort stræk udsyn mod både gruppen 
med tre eksisterende vindmøller i forgrunden og de nye 
vindmøller ved Bjørnstrup længere ude i baggrunden. Set 
herfra vil de nye vindmøller være delvist synlige og visuelt 
blande sig sammen med møllegruppen ved Nørrekær 
set herfra, og det kan virke lidt forstyrrende. Der er 
kun tale om et kort stræk af den lille lokale landevej 
Ejdrupvej, og der er ikke konstateret andre udsigtspunkter 
af betydning, hvorfra begge vindmøllegrupper vil 
være synlige på samme tid. Samspillet mellem de to 
møllegrupper vurderes på den baggrund kun at have lille 
landskabsmæssig betydning.

Vest for Gundersted by, ud ad Brusåvej, får man på 
samme tid kig mod både den eksisterende gruppe af 
vindmøller ved Gundersted og de nye vindmøller ved 
Bjørnstrup. De to møllegrupper blander sig visuelt 
sammen og giver en lidt uklar fornemmelse af opstillinger 
og orden, men set i forhold til, at møllegruppen ved 

Gundersted kun er delvist synlig bag granhegnet i dag, 
vurderes opstillingen af de nye vindmøller ikke at have 
væsentlig landskabsmæssig betydning. Der er ikke 
konstateret andre udsigtspunkter af betydning, hvorfra 
begge vindmøllegrupper vil være synlige på samme tid. 
Samspillet mellem de to møllegrupper vurderes kun at 
have lille landskabsmæssig betydning.

Det bemærkes, at der for begge eksisterende 
møllegrupper er tale om vindmøller af ældre datoer, som 
ikke ligger indenfor udpegede vindmølleområder med 
mulighed for genopstilling i den gældende kommuneplan 
og må forventes at blive nedtaget inden længe. Det 
kan derfor forventes, at de beskrevne visuelle forhold 
ovenfor kun vil være af midlertidig karakter over en 
overskuelig årrække. Samlet vurderes samspillet mellem 
de nye vindmøller og de omgivende, eksisterende 
vindmøllegrupper kun at være af begrænset og 
ubetænkelig landskabsmæssig betydning. 

Andre tekniske anlæg  
Set fra nære områder omkring projektområdet vil de nye 
vindmøller ofte opleves i samspil med en eksisterende, 
øst-vest gående luftledning, der løber syd for Gundersted. 
Fra de fleste udsigtspunkter vil de høje vindmøller langt 
overgå luftledningen og masternes mere beskedne højde, 
og det er visuelt let at adskille de to som selvstændige 
velstrukturerede anlæg i landskabet. Fra enkelte lokale 
landområder omkring Gunderstedvej, umiddelbart syd 
for Gundersted, hvor luftledningen løber på tværs lige i 
forgrunden, vil de to anlæg blande sig mere sammen. Her 
kan det visuelle samspil mellem luftledning og vindmøller 
virke en anelse forstyrrende og det vil øge indtrykket af 
tekniske anlæg i landskabet. 

Det vurderes ikke, at der vil være et visuelt samspil 
af betydning mellem de nye vindmøller og et planlagt 
solcelleanlæg ved Navnsø, primært fordi der ikke er 
fundet udsigtspunkter af betydning, hvorfra de to anlæg 
på samme tid vil have en synlighed i landskabet af 
betydning.  

Harmoniforhold 
De foreslåede møllemodeller har forholdsvis store 
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møllevinger i forhold til totalhøjden. Visuelt betragtet 
er det en lille ulempe sammenholdt med tidligere 
vindmøllemodeller med et mere harmonisk forhold 
mellem møllevinger og mølletårn. Dette skal dog ses 
i forhold til et landskab omkring projektområde, som 
er præget af let kuperet terræn og en del hegn og 
beplantning. Ofte vil kun de øverste dele af vindmøllerne 
være synlige, og det er svært at få et indtryk af 
vindmøllernes harmoniforhold. Set i forhold til anlæggets 
visuelle fremtræden som helhed vurderes de forholdsvis 
store møllevinger at være en æstetisk detalje, som ikke 
har væsentlig betydning for den visuelle påvirkning af det 
omkringliggende landskab.  

Alternativ 1 og alternativ 2  
I de to alternative opstillinger reduceres det samlede antal 
vindmøller i projektet til fem eller fire. Dermed mindskes 
den samlede visuelle påvirkning fra vindmølleparken. 
Overordnet set vurderes betydningen af dette dog kun at 
være lille. Reduceringen af antallet af vindmøller vil ikke i 
ændre på, at de fem eller fire tilbageværende vindmøller 
fortsat vil medføre en væsentlig visuel påvirkning af de 
omkringliggende områder.

Set fra de nærmeste landområder omkring den nordligst 
eller sydligst placerede vindmølle vil en opstilling med 
fem eller fire vindmøller have en lokal positiv effekt, da 
afstanden til nærmeste vindmølle øges med en kortere 
række af vindmøller. Med en afstand på mere end 300 
meter mellem vindmøllerne gør det en ikke ubetydelig 
forskel set fra for eksempel nogle af de nærmeste 
landeveje og ejendomme langs Gunderstedvej, lige nord 
for møllerækken, eller fra området omkring Bjørnstrup. 
Omvendt ændrer det i de fleste situationer ikke på, at de 
tilbageværende fire eller fem vindmøller fortsat vil være 
markant synlige i det nære landskabsbillede.

Fra de nære landområder øst og vest for de nye 
vindmøller fylder den nordsyd-gående møllerække 
meget i landskabsbilledet. En opstilling med fem eller 
fire vindmøller, og dermed en lidt kortere tværgående 
møllerække, vil bidrage til at reducere denne påvirkning. 
Effekten af en kortere møllerække vurderes dog samlet 

set som begrænset for oplevelsen af de eksisterende 
landskabsmiljøer, for eksempel udsigten hen over Navnsø 
vest for projektområdet. 

En alternativ opstilling med færre vindmøller vurderes 
ikke at have videre betydning for påvirkningen af særlige 
landskabs- og kulturelementer, heriblandt særligt 
Gundersted Kirke. For både en opstilling med seks, fem 
eller fire vindmøller vil indsynet ind mod kirken fortsat 
være forstyrret af udsigten mod roterende vindmøller i 
baggrunden. 

På længere afstande, mere end 2-3 km, vurderes det 
generelt ikke at have videre betydning for vindmøllernes 
visuelle påvirkning af landskabet, at antallet af vindmøller 
i møllerækken reduceres med én eller to.    

0-Alternativ

Ved 0-alternativet vil vindmølleparken ikke blive opført 
og derfor ikke være synlig. Det betyder også, at den 
landskabs-visuelle påvirkning, der er beskrevet her, vil 
bortfalde. 

0-alternativet indebærer, at seks eksisterende vindmøller, 
fire indenfor selve vindmølleområdet og to i de 
omkringliggende områder, ikke vil blive nedtaget som en 
del af projektforslaget. Disse eksisterende vindmøller vil 
derfor blive stående i en årrække og fortsat medføre en 
visuel påvirkning, som i dag. Generelt syner de mindre 
vindmøller i 0-alternativet af noget mindre end de nye, 
større vindmøller i projektforslaget. Til gengæld er de 
spredt ud over flere lokationer, og påvirker i dag flere 
lokale områder. Spredningen af de mindre eksisterende 
vindmøller bidrager fra nogle punkter til en urolig 
oplevelse af teknik-anlæg i landskabet, som ved en 
gennemførelse af projektforslaget afløses af et mere 
samlet, ordnet opstilling.
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5. Påvirkning af naturen
Beskrivelse af området

Vindmølleområdet er, i naturmæssig forstand, et 
højtliggende dyrket område. Arealerne er opdyrket 
landbrugsland, markerne er generelt sandholdige, og 
terrænet er let kuperet. Ajstrup Bæk løber i områdets 
østlige del op imod Vidkær Å og derfra til Halkær 
Bredning. Cirka 1,7 km vest for projektet ligger et Natura 
2000-område, se afsnit 5.1 nedenfor. Nær området, 
hvor de nye vindmøller placeres, er der naturbeskyttede 
vandløb, vandhuller, moser og enge. Inde i selve 
vindmølleområdet er der et naturbeskyttet vandløb, flere 
moser og mindre vandhuller.

5.1 Beskyttelsesinteresser

Internationale beskyttelsesområder

Natura 2000 er et netværk af områder i EU med særlig 
værdifuld natur. Natura 2000 er en samlet betegnelse 
for EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og 
Ramsarområder. Områderne er udpeget for at bevare og 
beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som 
er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 
Ramsar-områderne er sammenfaldende med visse EF-
fuglebeskyttelsesområder og omfatter vådområder med 
så mange vandfugle, at de har international betydning. 

EF-habitatområder

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 200 ”Navnsø 
med hede” som ligger ca. 1,7 km vest for den nærmeste 
af de nye vindmøller. Mod øst ligger Natura 2000-område 
er nr. 15 ” Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal 
ca. 3,6 km fra nærmeste vindmølle. Mod nord ligger 
Natura 2000-område er nr. 19 ” Lundby Hede, Oudrup 
Østerhede og Vindblæs Hede” ca. 3,4 km fra nærmeste 
vindmølle.  Øvrige habitatområder ligger mere end 5 km 
fra vindmølleområdet. 

EF-fuglebeskyttelsesområder

Nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområde F1 ”Ulvedybet 
og Nibe Bredning” ligger ca. 5,6 km nordøst for 
vindmølleområdet. Andre EF-fuglebeskyttelsesområder 
ligger mere end 15 kilometer fra vindmølleområdet.  

Ramsarområder

Det nærmeste Ramsarområde R7 ”Ulvedybet og Nibe 
Bredning” ligger ca. 5,6 km nordøst for vindmølleområdet. 
Øvrige Ramsarområder ligger mere end 15 km fra 
vindmølleområdet. 
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Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlaget for de nærmeste EF-
fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder er listet i 
skemaerne side 91-94. Det fremgår heraf, hvilke arter og 
naturtyper i de pågældende områder, der er under særlig 
bevågenhed.

Det nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområde ” Ulvedybet 
og Nibe Bredning” er et kompleks af fjordområder og 
laguner ud til Limfjorden. På udpegningsgrundlaget 
er der 23 fuglearter: Skestork, Pibesvane, Sangsvane, 
Blå kærhøg, Hedehøg, Fiskeørn, Klyde, Hjejle, Engryle, 
Brushane, Splitterne, Fjordterne, Havterne, Dværgterne, 
Knopsvane, Kortnæbbet gås, Grågås, Lysbuget knortegås, 
Pibeand, Krikand, Hvinand, Toppet skallesluger og 
Blishøne. 

I udpegningsgrundlagene for de nærmeste EF-
habitatområder indgår arterne Spættet sæl, Odder, 
Hedepletvinge, Stor vandsalamander, Kildevælds-
vindelsnegl, Bæklampret, Havlampret, Flodlampret og 
en lang række planter og naturtyper. Projektets mulige 
påvirkning af disse arter er vurderet nærmere i de 
efterfølgende afsnit. 
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Udpegningsgrundlag for EF-fuglebeskyttelsesområder 

Arter på bilag 1, 

jf. artikel 4, stk. 1

Andre arter, 

jf. artikel 4, stk. 2
Ynglende Trækgæst Kriterier

1 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal    

Skestork Y F1

Bramgås T F2a

Blåhals Y F1

Pibesvane T F2, F4

Sangsvane T F2, F4

Blå kærhøg Tn F2

Hedehøg Y F1

Fiskeørn        Tn F2

Rørhøg Y F1

Rørdrum Y F1

Klyde Y F1

Hjejle T F2, F4

Engryle Y F1

Brushane Y F1

Splitterne Y F3

Fjordterne Y F1

Havterne Y F1

Dværgterne Y F3

Kortnæbbet gås T F4

Knopsvane T F3a

Grågås T F4

Lysbuget knortegås T F4

Pibeand T F4

Krikand T F4

Hvinand T F4
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Toppet skallesluger T F4

Blishøne 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, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske 

sø- og landområde, 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 

opretholdelse 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 

vandfugle, 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.
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Udpegningsgrundlag for EF-habitatområder

Arter Naturtyper

17 Navnsø med hede 
Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)

Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden

Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

Brunvandede søer og vandhuller

Våde dværgbusksamfund med klokkelyng

Tørre dværgbusksamfund (heder)

* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

Rigkær

15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal 
 Kildevælds-vindelsnegl (Vertigo geyeri)

 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand

 Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

 Havlampret (Petromyzon marinus) * Kystlaguner og strandsøer

 Bæklampret (Lampetra planeri)

Større lavvandede bugter og vige 

Sandbanker

 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) Rev

 Odder (Lutra lutra) Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter

 Spættet sæl (Phoca vitulina)  Strandenge

 Gul stenbræk (Saxifraga hirculus)  * Indlandssaltenge

 Forstrand og begyndende klitdannelser

 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)

 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

 Brunvandede søer og vandhuller

 Vandløb med vandplanter

 Tørre dværgbusksamfund (heder)

 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
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 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop

 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand

 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

 Rigkær 

 Bøg på muld

 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund

 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund

 * Skovbevoksede tørvemoser

 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

21 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

 Kildevælds-vindelsnegl (Vertigo geyeri)

 Indlandsklitter med lyng og visse

 Indlandsklitter med lyng og revling

 Hedepletvinge (Euphydryas aurinia)  Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene

 Bæklampret (Lampetra planeri)  Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden

 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks

 Brunvandede søer og vandhuller

 Vandløb med vandplanter

 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng

 Tør hede

 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

 Surt overdrev

 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund,

Stilkegeskove og -krat på mager sur bund

* Prioriterede arter * Prioriterede naturtyper
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Internationalt beskyttede arter

Der er en art på udpegningsgrundlaget for det nærmeste 
EF-habitatområde H17 ”Navnsø med hede”: Stor 
vandsalamander.

Stor vandsalamander yngler i vandhuller af varierende 
størrelse, og det er ikke ualmindeligt at finde den 
i vandhuller, der er mindre end 100 m2. Arten er 
følsom overfor forurening og overskygning af 
vandhullerne, ligesom tilstedeværelse af fisk kan 
have negative konsekvenser for arten. Arten er 
også afhængig af raste- og overvintringslokaliteter i 
umiddelbar nærhed af vandhullerne, hvor der er gode 
skjulesteder. Rastestederne er oftest knyttet til skov 
og menneskeboliger. Stor vandsalamander er udbredt 
og almindelig i Østdanmark og er i de senere år også 
registreret i Nordvestjylland. Der er kendte registreringer i 
nærhed af projektområdet ved Habitatområde 17. Mosen 
i projektområdet er velegnet for arten, men vindmøllerne 
etableres på landbrugsarealer på sikker afstand fra deres 
yngle- og rastepladser, og det vurderes, at vindmøllerne 
ikke vil påvirke arten negativt. Ved etablering af 
fundamenter til møllen lige syd for mosen skal det sikres 
at der ikke forårsages en sænkning af vandstand fra 
mosen.

Habitatdirektivets bilag IV

Med baggrund i Artikel 12 Bilag IV til EU´s Habitatdirektiv 
skal blandt andet følgende arter vurderes, udvalgt på 
baggrund af viden om deres forekomst på egnen:

Af de otte danske paddearter, som findes på 
habitatdirektivets bilag IV, er seks arter registreret i 
Jylland. Heraf er fire arter registreret i Himmerland og 
vurderes at kunne forekomme nær vindmølleprojektet [E, 
H, I, J], og nedenfor vurderes arternes forekomst i eller 
omkring mølleområdet. Odder, Flagermus, Spidssnudet 
frø, Løgfrø, Strandtudse, Stor Vandsalamander, Markfirben 
og Birkemus falder ind under ovennævnte kriterier. 
En oversigt over samtlige bilag IV-arter og projektets 
mulige påvirkning fremgår af skemaet på side 97-98. 

Påvirkningen af flagermus er beskrevet i afsnit 5.3 
og betydningen for Stor Vandsalamander er desuden 
beskrevet i forrige afsnit. Betydningen for de øvrige arter 
gennemgås her:  

Birkemus

Arten forekommer hovedsageligt i det vestlige 
limfjordsområde og det sydlige Jylland. Arten er ikke 
tidligere registreret i det kvadrat (10 X 10 km), hvor 
projektområdet ligger [D, E]. Der er ikke registreret 
birkemus på de landbrugsarealer, hvor de nye vindmøller 
placeres, og det er heller ikke artens kerneområde. Det 
er vurderet, at området ikke er egnet for Birkemus, og 
at vindmølleprojektet ikke vil få negativ indflydelse på 
Birkemus [2K].

Markfirben

Arten er vidt udbredt i Danmark og kan forventes at 
forekomme i nærområdet [E, G]. Markfirben forventes at 
forekomme i områder, hvor der er solvendte skråninger, 
vejskråninger, grusgrav, overdrev eller hede. Der 
er dog ikke fundet markfirben på lokaliteten under 
besigtigelserne, ligesom der heller ikke er oplysninger om 
artens tilstedeværelse i området [G, H, J]. Tilstedeværelse 
af vindmøller og dertilhørende vejanlæg berører ikke 
egnede habitater, og vindmølleprojektet vurderes ikke at 
genere arten væsentligt.

Padder

Strandtudse er udbredt langs den Jyske Vestkyst 
og Limfjordsområdet og er tilknyttet klithede. De 
nærmeste registreringer er nærmere kysten øst og vest 
for projektområdet. Der er ikke kendte registreringer 
i nærhed af projektområdet. Løgfrø forekommer i 
Himmerland, men kendes ikke fra projektområdet. 
Spidssnudet frø forekommer overalt i Danmark på egnede 
naturtyper og forekommer antageligt i nærområdet. 
Stor vandsalamander er udbredt i hele Danmark bortset 
fra visse øer og kan potentielt forekomme i vandhuller 
omkring projektområdet.
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De væsentligste levesteder for padder i og nær 
projektområdet er Ajstrup Bæk, som også er omfattet 
af økologisk forbindelseslinje, mosen mellem de to 
næst-nordligste møller samt de øvrige beskyttede enge, 
moser og vandhuller. Opsætning og drift af vindmøller, 
etablering af adgangsveje mv. forårsager ikke tab af 
habitater for padder, og vindmølleprojektet som helhed 
vurderes ikke at påvirke paddebestandene.

Møller, adgangsveje og kranpladser vil ikke lægge beslag 
på beskyttede naturtyper, og det vil i forbindelse med 
anlæg sikres, at naturtyperne ikke påvirkes negativt. 
Dermed medfører projektet ikke direkte negativ 
påvirkning af områdets bestande af padder eller af 
deres levesteder. Der bliver anlagt en nord-sydgående 
grusvej gennem området. I driftsfasen, hvor der kun vil 
være meget sjælden og begrænset trafik, vurderes vejen 
ikke at blive til væsentlig gene for padders vandring, 
ligesom markveje og skovveje generelt ikke vurderes at 
medføre væsentlig gene for vandringen. Den vedvarende 
økologiske funktionalitet i området for padder vil ikke 
blive påvirket. Dermed vil beskyttede arter som stor 
vandsalamander og spidssnudet frø heller ikke påvirkes 
væsentligt. 

De nye arbejdsveje i projektområdet vil have en del trafik 
i opstillings- og nedtagningsfaserne af projektet. I de 
centrale dele af projektområdet anbefales det at opstille 
paddehegn under anlægsfasen, for at reducere risikoen 
for at padder køres over.

Væsentlighedsvurdering

Der er som beskrevet ovenfor gennemført en 
kortlægning af og vurdering af evt. påvirkning af 
alle omkringliggende Natura2000 områder med 
grænser inden for 15 km (screeningsnotat: Natura 
2000-områderne omkring Bjørnstrup Vindmølleprojekt). 
Ud over en afstand på 15 km vurderes det, at der ikke 
findes påvirkningsrisici af egentlig betydning for det 
beskyttede naturindhold og bevaringsmålsætningerne. 
På baggrund af denne undersøgelse vurderes der ikke at 
være bevaringsmålsætninger for Natura2000-områder, 
som vil blive væsentligt påvirket af projektet. Som følge 
heraf vurderes der derfor heller ikke at være behov for 
en konsekvensvurdering af Natura 2000 områder, jf. 
Habitatbekendtgørelsens §6, stk. 2. 

Nationale beskyttelsesområder (§3-na-
tur)

I området, hvor de nye vindmøller foreslås placeret, 
løber Ajstrup Bæk, som er et naturbeskyttet vandløb jf. 
Naturbeskyttelseslovens §3. Ajstrup Bæk løber øst for, 
ca. 80 meter fra den sydlige del møllerækken. Derudover 
findes der i området flere §3-beskyttede naturarealer, 
herunder vandhuller, moser og enge. Den nærmeste 
beskyttede mose er beliggende mellem vindmølle nr. 4 og 
vindmølle nr. 5, med ca. 95 og 130m henholdsvis meter til 
hver mølle. På kortet side 99 fremgår den §3 beskyttede 
natur. 

Selve placeringen af vindmøllerne og de tilhørende 
arbejdsarealer og adgangsveje ligger uden for 
de beskyttede naturarealer. Det vurderes, at 
vindmølleprojektet ikke påvirker områdets beskyttede 
naturtyper negativt. I afsnit 5.4 redegøres der for hvordan 
midlertidige grundvandssænkninger i anlægsfasen 
potentielt få betydning for den §3 beskyttede mose 
mellem vindmølle nr. 4 og nr. 5, samt Ajstrup Bæk, samt 
mulige foranstaltninger, der kan forhindre påvirkning af 
den §3-beskyttede natur. 
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Samlet oversigt over danske bilag IV arter med vurdering af mølleprojektets mulige påvirkning.

Bilag IV arter Aktuel forekomst Potentiel forekomst

Vurdering

af projektets 
påvirkning

Marsvin og andre hvaler Ingen Ingen Ingen effekt

Rovdyr

- Odder

Arten er tidligere registreret nær 

projektområdet.

Odder er udbredt i området. Den 

forventes at benytte Ajstrup Bæk og 

nærliggende grøfter der findes i nærhed 

af projektet.

Ingen effekt

Flagermus

- Bechsteins flagermus

- Brandts flagermus

- Bredøret flagermus

- Brunflagermus

- Damflagermus

- Dværgflagermus

- Frynseflagermus

- Langøret flagermus

- Leislers flagermus

- Nordflagermus

- Pipistrelflagermus

- Skimmelflagermus

- Skægflagermus

- Stor museøre

- Sydflagermus

- Troldflagermus

- Vandflagermus

Under biologisk gennemgang 

i sommer og efterår 2019 

er følgende flagermusarter 

registreret (alle med 

detektormetoden)

- Brandts flagermus

- Brunflagermus

- Damflagermus

- Dværgflagermus

- Langøret flagermus

- Skimmelflagermus

- Sydflagermus

- Troldflagermus

- Vandflagermus

Følgende arter af flagermus kan 

potentielt forekomme i området 

- Brandts flagermus

- Damflagermus

- Vandflagermus

- Frynseflagermus

- Troldflagermus

- Dværgflagermus

- Brunflagermus

- Sydflagermus

- Skimmelflagermus

- Langøret flagermus

Risiko for tab af 

enkelte individer ved 

kollision 

Gnavere

- Birkemus

- Hasselmus

Ingen registreringer Ikke udbredt i nærområdet. Ingen effekt

Krybdyr

- Markfirben

Ingen registreringer Markfirben forventes at forekomme 

i områder hvor der er solvente 

skråninger, vejskråninger, grusgrav, 

overdrev eller hede. Sådanne habitater 

bliver ikke berørt under projektet. 

Ingen effekt

Padder

- Grønbroget tudse

- Klokkefrø

- Løgfrø

- Løvfrø

- Spidssnudet frø

- Springfrø

- Strandtudse

- Stor vandsalamander

Ingen registreringer Følgende arter kan potentielt 

forekomme i området 

- Løgfrø

- Spidssnudet frø 

- Strandtudse

- Stor vandsalamander 

Ingen effekt

Fisk

- Snæbel

Ingen Snæblen lever udelukkende i 

vadehavsområdet og de tilstødende 

vandløb. 

Ingen effekt
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Insekter

- Bred vandkalv

- Eremit

- Grøn kølleguldsmed

- Grøn mosaikguldsmed

- Stor kærguldsmed

- Lys skivevandkalv

- Sortplettet blåfugl

Ingen registreringer Ingen oplysninger Ingen effekt

Muslinger

- Tykskallet malermusling

Ingen I 2003 er et større antal individer 

genfundet i Odense Å.

Ingen effekt

Planter

- Enkelt månerude

- Fruesko

- Gul stenbræk

- Liden najade

- Mygblomst

- Vandranke

- Krybende sumpskærm

Ingen registreringer Ingen oplysninger Ingen effekt

Øvrige udpegninger og beskyttelser 

Natur- og vildtreservater

Reservatet: Nibe og Gjøl Bredning ligger ca. 6 km fra 
vindmølleområdet. Projektforslaget vil ikke påvirke 
reservatet.

Spredningsveje for dyr og planter

I Vesthimmerlands Kommuneplan 2017 er der udpeget 
økologiske forbindelser, se kort side 99, og kommunen 
har blandt andet som mål, at dyrs og planters levesteder 
og spredningsveje forbedres inden for disse. Med 
en placering af vindmøller, som tager hensyn til en 
ensartet opstilling, naboforhold, afstandsregler mm. kan 
det ikke undgås, at én af vindmøllerne i projektet vil 
have vingeoverslag ind over den udpegede økologiske 

forbindelse. Der vil ikke placeres befæstede arealer i 
form af adgangsveje eller arbejdsarealer inden for det 
udpegede område. 

Da der alene er tale om vingeoverslag for en enkelt 
vindmølle, hen over en meget begrænset del af 
korridoren, vurderes projektet ikke at udgøre 
nogen væsentlig spærring for dyr og planters 
spredningsmuligheder i området eller for forbindelsens 
økologiske funktion som helhed. En undtagelse kan være 
i forhold til påvirkning af fugle og flagermus. Påvirkningen 
af disse, herunder evt. afværgeforanstaltninger, er 
beskrevet i de følgende kapitler. 
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5.2 Påvirkning af fugle

Fugleregistreringer i området

Ved feltbesøg i projektområdet er der kun set eller hørt få 
fuglearter. De observerede fuglearter er alle almindelige 
arter, hvilket er normalt for intensivt dyrkede marker. 

DOFbasen

Dansk Ornitologisk Forenings database DOFbasen, de 
10 år frem til 23. marts 2021[K] er undersøgt og basen 
rummer en del observationer fra lokaliteter omkring 
mølleområdet, heriblandt flere observationer af arter fra 
EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 og arter på den 
danske rødliste. 

Fra 12 nærliggende områder var der brutto 7918 
observationer i den tiårige periode med i alt 892.646 
fugle inkl. mange gengangere. I dette Annex er der kun 
medtaget arter der er listet på Annex I eller II på EU-
Fugledirektivet eller som beskyttelseskrævende på den 
danske rødliste (Y) for ynglende og (T) for trækkende 
bestande. Annexet rummer så 4477 observationer med 
i alt 755.890 fugle inkl. mange gengangere. Kun 90 
observationer med i alt 2344 fugle kommer fra områder 
uden for Halkær Sø og Ådal (område 11 i DOFbasen) ca. 
3,5 km fra mølleområdet. 

I et eller flere af de 12 lokaliteter [K] der ligger inden for 
en radius af ca. 5 km fra mølleområdet, forekommer der 
beskyttede storke, svaner, gæs, rovfugle, trane, rørvagtel, 
vadefugle, terner og ugler. De største forekomster af flere 
nøglearter: sangsvane 1850, grågås 1100, bramgås 5500, 
kortnæbbet gås 3800, hjejle 1230 og vibe 930.

På den del af DOFbasen, der dækker selve 
projektområdet, er der ikke tilført nogen observationer, 
hvilket er forventeligt for et fuglemæssigt kedeligt 
landbrugsområde. Projektområdet rummer ikke 
levesteder for de fleste af de arter, der er registreret på 
de nedenstående DOFBaselokaliteter. Der er således 
ikke levesteder til, vadefugle og terner og de få småsøer/
vandhuller er ikke oplagte for de beskyttelseskrævende 

ænder, der er registrerede. Svaner og gæs kan 
lejlighedsvist benytte området, hvis de rigtige afgrøder 
er til stede, men da der ikke findes vedvarende grønne 
områder, er det dog ikke ret sandsynligt. Det er heller ikke 
sandsynligt, at området er en del af nogen væsentlig lokal 
trækrute for særligt beskyttede fuglearter.

Det vurderes, at vindmølleprojektet ikke vil medføre 
væsentlige gener for fugle i området. Det vurderes 
også at projektet ikke vil medføre gener på fugle på 
udpegningsgrundlaget for EU-Fuglebeskyttelsesområdet 
F1 ”Ulvedybet og Nibe Bredning”.

Fugle og vindmøller

Fugle kan påvirkes på forskellig måde af opstilling og 
drift af vindmøller, her i blandt direkte drab ved kollision, 
forstyrrelse og fortrængning, barriereeffekt samt 
habitattab. Påvirkningen er afhængig af blandt andet 
fuglenes trækruter, flyvehøjder og fødegrundlag.

Kollision

I Danmark er der lavet ganske få undersøgelser af 
fuglenes risiko for kollisioner med vindmøller på land. 
Ved testcenteret i Østerild konkluderer en før og efter 
undersøgelse, at kollisionsrisikoen er ganske lav, og 
potentielle negative påvirkninger af undersøgte fuglearter 
i området sandsynligvis er begrænset (M, N).  

Fra andre studier i Danmark baseret på havvindmøller 
konkluderes, at fugle ofte vil flyve uden om vindmøller på 
deres trækbevægelser [Q, O]. Selv for større mølleparker 
sat op i områder med et intensivt fugletræk er risikoen for 
kollision vurderet til at være lille [R].

Internationale undersøgelser viser, at kollisionsrisikoen 
for store og tunge fugle, der manøvrerer dårligt, som for 
eksempel svaner, er større end for mindre fugle. Men 
fugle med relativt godt syn, som gæs og svaner, ser ifølge 
nyere forskning ud til at have en lavere kollisionsrisiko 
[S]. Placering af vindmøller på trækruter, vådområder 
eller andre områder med stor flyveaktivitet, øger 
kollisionsrisikoen for fugle [T, U]. 
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Habitattab 
Etablering af nye vindmøller vil kunne medføre et hab-
itattab for fuglene ved inddragelse af areal til placering 
af møllerne. Især svaner fouragerer på dyrkede marker 
med vinterafgrøder. Det direkte habitattab begrænser 
sig til arealet til de 6 møllefundamenter med tilhørende 
adgangsveje og tekniske installationer, og i anlægsfasen 
også midlertidige arbejdspladser. I alt udgør arealanven-
delse til fundamenter, tilkørselsveje mv. et begrænset 
areal i et landbrugsdomineret landskab og i en landbrugs-
domineret landsdel. Desuden er der ikke tale om perma-
nente fouragerings- og rasteområder for fuglene, idet 
afgrøderne på markerne kan variere. Således vil området 
kun være et attraktivt fourageringsområde for svaner, gæs 
og hjejler, hvis der er dyrket med afgrøder, som tiltrækker 
fuglene – som for eksempel vintersæd eller bare marker. 
Reduktionen af fourageringsareal vurderes at være fors-
vindende lille i forhold til det samlede areal, der er til-
gængeligt. Direkte habitattab vurderes ikke at påvirke de 
relevante fuglearter i projektområdet på bestandsniveau. 
Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig. 

Kumulative effekter 
For fugle er det primært samspillet mellem nye vindmøller 
i dette projekt og andre eksisterende eller planlagte 
vindmølleparker i de omkringliggende områder, der 
kan have kumulativ betydning, da vindmøller udgør 
en potentiel trussel. Generelt vurderes det ikke, med 
de relativt store afstande mellem nye og eksisterende 
vindmølleparker og den relativt lille andel af mulige 
fødesøgningsområder i det åbne land, som er lokalt 
påvirket af vindmøller, at det kumulative samspil som 
følge af dette projekt vil have egentlig betydning for 
beskyttede fuglearter. På grund af de store afstande, 
der rækker ud over almindelige fødesøgningsområder, 
vurderes ikke at være egentlige kumulative effekter med 
betydning for fuglelivet i samspillet med andre store 
(planlagte) vindmølleparker ved for eksempel Thorup 
Sletten og Nørrekær Enge, som begge ligger længere end 
15 fra projektområdet ved Bjørnstrup.  

Ud fra de tilgængelige undersøgelser, hvor man med 
sikkerhed ved, at fugle er kollideret med vindmøller, er 
dødeligheden beregnet til 2,3 døde fugle pr. vindmølle 
(V). Ved etablering af nye vindmølleparker er det derfor 
meget vigtigt at inddrage planlægning af landskab og 
naturtyper for at undgå disse sammenstød [W, X, Y, Z]. 

Det samlede antal fuglekollisioner med vindmøller er 
ikke stort sammenlignet med det antal fugle, der dræbes 
mod luftledninger eller i trafikken. I Danmark regner man 
med, at omkring 1,1 mio. fugle hvert år dræbes i trafikken 
[Æ]. Der er herudover mange undersøgelser, der viser, 
at fugle kolliderer med elektriske ledninger i stort antal. 
Det gælder for mange arter af fugle, herunder truede 
og beskyttelseskrævende arter. Der er dog endnu ingen 
beviser for, at dødeligheden ved elektriske ledninger har 
betydning for artens populationsstørrelse og dermed 
artens overlevelsesmulighed [Ø].

Forstyrrelse og fortrængning 
Risikoen for forstyrrelse ved, at vindmøllerne 
kan begrænse mulige spise-, raste- eller 
overnatningslokaliteter for berørte fuglearter, vurderes at 
være begrænset. Vindmøllerne opstilles på landbrugsjord, 
som er meget udbredt i lokalområdet. Undersøgelser 
viser, at vindmøller kan medføre, at for eksempel svaner 
og gæs holder sig nogle hundrede meter borte (100-
560 meter for svaner og 100-250 meter for gæs [P]). 
Dette er en direkte fortrængningseffekt af møllernes 
tilstedeværelse. De planlagte møller kan derfor fortrænge 
fuglene fra nærområdet. Projektforslagets påvirkning ved 
forstyrrelse og/eller fortrængning vurderes umiddelbart 
ikke at være væsentlig. 

Barriereeffekt 
Undersøgelserne viser desuden, at vindmøller kan udgøre 
en barriere, som fuglene flyver udenom med den ekstra 
anstrengelse og energiforbrug dette medfører. Der findes 
ikke mange undersøgelser af effekten, men et studie viser, 
at især gæs, traner, vade- og spurvefugle er følsomme 
overfor effekten [T]. Barriereeffekten formodes at have 
størst betydning i tilfælde, hvor fuglene dagligt trækker 
mellem overnatnings- og fourageringsplads.
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5.3 Påvirkning af flagermus 

Flagermus i området

Ud af de i alt 17 forekommende danske arter af 
flagermus er det ifølge tidligere opgørelser [D, E, Å, M, 
2I] sandsynligt, at man i Himmerland vil kunne finde 
Brandts flagermus, Damflagermus, Vandflagermus, 
Frynseflagermus, Troldflagermus, Dværgflagermus, 
Brunflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus og 
Langøret flagermus. 

Der er gennemført kortlægning af forekommende 
flagermus i 2019, foretaget efter gældende retningslinjer 
i den statslige forvaltningsplan for flagermus, med 
dels håndholdt lytteudstyr og dels stationære 
flagermusdetektorer [Å]. Undersøgelserne dækkede 
yngleperioden i sommeren og sensommeren, hvor 
ungerne er flyvefærdige. Der blev undersøgt 19. – 20. juli, 
26. – 27. juli, 30. – 31. august og 7. – 8. september 2019. 
Observationer og resultater af flagermusundersøgelsen 
er sammenfattet i rapporten Forekomst af flagermus ved 
Bjørnstrup 2019, og i det følgende redegøres der for 
undersøgelsens resultater [2J].   

Med ni registrerede arter vurderes området at være rigt 
på flagermusarter, men generelt er antal optagelser pr. 
sted pr. nat ikke høje. De hyppigste forekommende arter 
er sydflagermus, dværgflagermus og vandflagermus. Både 
sydflagermus, dværgflagermus og vandflagermus er vidt 
udbredte arter i det meste af landet og disse tre udgør 
næsten 82% af alle lydoptagelser i projektområdet. 

De øvrige arter der er registreret i projektområdet, 
er brandts flagermus, damflagermus, brunflagermus, 
skimmelflagermus, troldflagermus og langøret flagermus. 
I realiteten kan man ikke skelne brandts flagermus, 
skægflagermus og bechsteins flagermus fra hinanden 
på lydoptagelse. Indtil videre er bechsteins- og 
skægflagermus dog kun dokumenteret fra Bornholm, 
mens brandts flagermus er fundet over det meste 
af Danmark. Det vurderes at sandsynligheden for at 
der er tale om brandts flagermus er klart størst; der 
er taget udgangspunkt i dette i denne rapport. De 

registrerede flagermus er overvejende knyttet til mose, 
skove, læhegn og haver i projektområdet, mens kun 
3,1% af optagelserne viser flagermus på åben mark. 
Damflagermus bliver betragtet som relativt sjælden i 
Danmark, og er opført både på Habitatdirektivets bilag IV 
og bilag II. Alle arter af flagermus i Danmark er opført på 
Habitatdirektivets bilag IV.

Bedømt ud fra tiden på optagelserne stammer de fem 
optagelser af brandts flagermus sandsynligvis fra det 
samme individ, som må betragtes som en tilfældig strejfer 
i området. I undersøgelsen er arten kun registreret i 
projektområdet én enkelt nat, hvor den har været to 
minutter ved en have i projektområdet.

Af alle registreringerne ved flagermusundersøgelserne 
udgør damflagermus ca. 1%. Ingen af de 38 optagelser 
af damflagermus forekom tidligere end ca. 1½ time 
efter solnedgang, hvilket indikerer, at der ikke var 
yngle- og rastekolonier i nærheden af projektområdet. I 
projektområdet færdes damflagermusene hovedsageligt 
ved mose og haver (74% af de registrerede flagermus) 
og der er kun i alt fem optagelser ved åben mark og 
grøft nær de planlagte mølleplaceringer. Dette er i 
overensstemmelse med artens generelle flyvemåde, hvor 
den tilbringer over 90% af sin jagttid lavt over vandfladen 
på søer og vandløb, hvor den snapper insekter i eller lige 
over vandoverfladen. 

Over land flyver damflagermus overvejende langs 
strukturer for eksempel levende hegn i lav højde, (37) 
og det vides at arten kan flyve mere end 20 km fra 
ynglekvarterer (38). Levende hegn fungerer som ledelinjer 
i landskabet under flagermusenes jagt, og kan således 
teoretisk føre flagermusene hen til vindmøllerne. Det 
kan øge sandsynligheden for, at flagermus tiltrækkes af 
insektforekomster omkring vindmøllerne og kolliderer 
med møllerne. Dog fandt vi kun meget få optagelser af 
damflagermus nær de planlagte møllepositioner.

Flagermus og vindmøller

Flagermus kan dræbes af direkte slag fra en 
vindmøllevinge eller ved at være tæt på en roterende 
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møllevinge, da lufttrykforandringer kan give fatale 
lungeskader (U, 2A). Kollisionsrisikoen stiger jo tættere 
flagermus færdes på rotoren, og flagermus kan være 
direkte tiltrukket af vindmøller blandt andet grundet 
en øget insektforekomst på og omkring møllerne ved 
lave vindhastigheder. Ved højere hastigheder blæser 
insekterne væk [2A, 2B, 2C]. Flagermus har desuden 
større risiko for kollision med vindmøller under træk, 
end når de jager i deres lokalområder [2A, 2D]. Data 
fra Europa tyder på, at risikoen for kollision med møller 
generelt aftager, jo længere møllerne står fra skove [V, 
2D]. 

Flagermusbestande er sårbare overfor øget dødelighed, 
fordi flagermus har en lang levetid og en langsom 
reproduktion. En øget dødelighed kan ændre områdets 
flagermusbestande fra gunstig til ugunstig [Å, U]. 
Vindmøller kan således udgøre en risiko for flagermus [V, 
2A]. 

Art Latinsk navn Hab.Dir. Annex II Hab.Dir. Annex IV Rødliste status
Vandflagermus Myotis daubentonii X LC

Damflagermus Myotis dasycneme X X VU

Brandts flagermus Myotis brandtii X NT

Sydflagermus Eptesicus serotinus X LC

Brunflagermus Nyctalus noctula X LC

Skimmelflagermus Vespertilio murinus X LC

Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus X LC

Troldflagermus Pipistrellus nathusii X LC

Langøret flagermus Plecotus auritus X LC

 

 

Beskyttelsesstatus for de ni fundne arter af flagermus. VU = sårbar, NT = næsten truet, LC = livskraftig. [9], [10].

Vurdering af påvirkning af flagermus 

Der kan have boet flagermus ved flere bygninger i 
yngletiden og i efteråret kan der have boet flagermus 
i den lille vestlige skov samt i flere bygninger. Navnlig 
bygningerne ved den nordligste mølle ser ud til at have 
huset flagermus. Der bør tages særlige hensyn ved evt. 
nedrivning af disse bygninger. Det anbefales, at der 
kan foretages udslusning af flagermus fra bygninger fra 
sidst i august til først i september samt i begyndelsen af 
maj [2K]. Det må antages, at der i de omkringliggende 
områder findes andre egnede levesteder for flagermus i 
den eksisterende beplantning og bygningsmasse. Med en 
udslusningsforanstaltning vurderes det, at evt. kolonier af 
flagermus har gode muligheder for at finde nye habitater i 
de omkringliggende nærområder. 

Ved den nordligste mølle (vindmølle nr. 6) vurderes det 
med henvisning til forsigtighedsprincippet, at der skal 
iværksættes afværgeforanstaltninger med møllestop 
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under særlige vejrforhold. Det anbefales, at denne 
mølle pålægges et møllestop i perioden 15. juli – 15. 
oktober fra solnedgang til solopgang ved vindhastigheder 
under 5 m/s i rotorhøjde i henhold til den nationale 
forvaltningsplan for flagermus. Dette angives som 
værende en sikker metode til at undgå tab af flagermus 
(34).[Å]

Læhegn og haver i projektområdet er identificeret 
som levesteder flagermus benyttede i området. Da de 
to sydligste møller (vindmølle nr. 1 og 2) er planlagt 
til at være tæt på et levende hegn, vurderes det med 
henvisning til forsigtighedsprincippet, at der skal 
iværksættes afværgeforanstaltninger i forhold til disse. 
Det anbefales, at to nordsyd-gående levende hegn, som 
vurderes at fungere som de væsentligste ledelinjer for 
flagermus omkring og frem til de to sydligste møller, 
fjernes og erstattes med et længere østvest-gående hegn 
i stedet, se kortoversigt. Med etablering af et sådant 
erstatningshegn vurderes det, at områdets økologiske 
funktionalitet for flagermus, sammenhængen mellem 

skov, mose, læhegn og haver samlet ikke beskadiges 
eller reduceres som følge af vindmølleprojektet, tvært 
imod kan den økologiske funktionalitet forventes at blive 
bedre og samtidig mindske risisci for lokale bestande af 
flagermus.

Seks eksisterende møller vil blive taget ned i forbindelse 
med realisering af hovedforslaget. Tre af de fire 
eksisterende møller i projektområdet står direkte 
i eller meget nær levende hegn og udgør dermed 
en reel og væsentlig risiko for flagermus, som ofte 
anvender de levende hegn til flugt-ledelinjer og til 
fourageringsområder. Yderligere en mølle står i læhegn 
nær Navnsø og en ca. 25 meter fra læhegn nær 
Gundersted. Begge disse møller vil også blive taget 
ned ved realisering af hovedforslaget. Nedtagning af 
de eksisterende møller vurderes at ville fjerne nogle 
væsentlige risici for flagermus på egnen.

Samlet vurderes etableringen af det planlagte 
vindmølleprojekt ikke at kunne medføre en væsentlig 
påvirkning af flagermus, under forudsætning af at de 

Forslag til omlægning af levende hegn, som en afværgeforanstaltning mod påvirkning af flagermus
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foreslåede afværgeforanstaltninger implementeres, og at 
de eksisterende seks vindmøller nedtages, hvoraf de fem 
er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til flagermus. 

Kumulative effekter 
Som for fugle kan samspillet mellem nye vindmøller 
i dette projekt og andre eksisterende eller planlagte 
vindmølleparker i de omkringliggende områder have 
kumulativ betydning for flagermus i det omfang, de 
bruger et større lokalt område til fødesøgning. Generelt 
vurderes det ikke, med de relativt store afstande mellem 
nye og eksisterende vindmølleparker og den relativt lille 
andel af mulige fødesøgningsområder i det åbne land, 
som er lokalt påvirket af vindmøller, at det kumulative 
samspil som følge af dette projekt vil have egentlig 
betydning for flagermusbestande. Hertil kommer, at 
projektet ikke kun medfører opførelses af nye vindmøller 
men også indebærer nedtagning af 4-6 vindmøller, 
hvorfor påvirkningen af det lokale fødesøgningsområde vil 
være begrænset set for regionen som helhed. Opstillingen 
af nye vindmøller i samspil med de eksisterende grupper 
af vindmøller vurderes således ikke ændre væsentligt 
på forholdene for de eksisterende for flagermus i 
de omgivende landområder som helhed. På grund 
af de store afstande, der rækker ud over almindelige 
fødesøgningsområder for næsten alle arter af flagermus, 
vurderes ikke at være egentlige kumulative effekter med 
betydning for flagermus i samspillet med andre store 
(planlagte) vindmølleparker ved for eksempel Thorup 
Sletten og Nørrekær Enge, som begge ligger længere end 
15 fra projektområdet ved Bjørnstrup.  

5.4 Andre påvirkninger af dyre- og 
planteliv

Under besøg i området blev følgende arter, eller 
spor af dem observeret: Hare, rådyr og ræv. Det må 
dertil antages, at området huser de fleste almindelige 
forekommende pattedyr. 

Der foreligger ikke videnskabelige beviser for, at pattedyr 
bliver forstyrret af vindmøller under driftsfasen. Derimod 
findes der belæg for, at rådyr tilvænner sig en eventuel 
forstyrrelseskilde [2E, 2F].

Olesen [2G] redegør for pattedyrs evne til at tilvænne 
sig forstyrrelser og fremhæver, at hvis forstyrrelsen 
forekommer med tidsmæssig og geografisk 
uforudsigelighed eller meget sjældent, kan det ikke 
forventes, at dyr tilvænner sig forstyrrelseskilden. Dyrene 
vil således rimeligvis blive forstyrret af aktiviteterne under 
anlægsfasen.

Skønt der ikke er ret mange tilgængelige undersøgelser 
af vindmøllers påvirkning af pattedyr, tyder flere 
undersøgelser på at krondyr, rådyr, ræv og hare ikke 
påvirkes væsentligt af vindmøller i drift [2E, 2F, 2H].

Midlertidig grundvandssænkning under anlægsfasen 
Under anlægsfasen er det sandsynligt, at der skal 
gennemføres midlertidige grundvandssænkninger for at 
holde anlægsgrave tørre. Det oppumpede vand forventes 
som udgangspunkt at udledes til nedsivning på de 
omkringliggende markstykker. Det kan være et alternativ 
at sprede det oppumpede vand med eksisterende 
vandingssystemer, hvorved det vil spredes over større 
arealer, og evt. kan have en dobbeltfunktion som 
markvanding. 

Både oppumpning af grundvand og bortledningen af 
overfladevand kan potentielt påvirke naturbeskyttede 
vandhuller, moser og enge. Ved bortledning af oppumpet 
overfladevand, som nedsives på omkringliggende marker, 
er der en potentiel risiko for udløb mod Ajstrup Bæk lige 
øst for møllerækken, som skal håndteres. Det forventes, 
at der under anlægsfasen etableres foranstaltninger i 
form af en midlertidig jordvold for at undgå forurening 
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af bækken. Med simple foranstaltninger bør det 
således være let at undgå berøring af de øvrige små 
§3-beskyttede områder omkring de nye vindmøller.

Hvis vandet er af rimelig kvalitet, det vil sige uden okker 
i problematiske mængder, kan man lade det sive ned 
på arealer med lette jorder. Her graves mulden af i et 
område og der laves en lav vold, der kan holde på vandet 
ned mod arealer, der kan være udsatte ved tilførsel af 
overfladevand. Her vil vandet lige så stille sive ned, og 
jorden vil filtrere vandet i processen. Hermed undgår 
man uhensigtsmæssige overløb til skjulte dræn mm.. 
I områder og/eller sæsoner, hvor jorden er særligt 
vandmættet, kan nedsivning på omkringliggende 
marker tage noget tid. I fald der under anlægsfasen 
er risiko for, at det oppumpede stemmer op i større 
mængder på de pågældende marker, skal det sikres, at 
der ikke sker overløb mod Ajstrup Bæk. Etableringen 
af en midlertidig jordvold vil dimensioneres, så den kan 
håndtere opstemmet vand. Skulle der mod forventning 
opstemmes større vandmængder under anlægsfasen, kan 
jordvoldene hurtigt udbygges med den overskudsjord 
og de entreprenørmaskiner, der allerede er til stede på 
byggepladsen.

Ved oppumpning af grundvand, som medfører ændringer 
i grundvandsstanden ud mod omkringliggende arealer, 
kan nærliggende §3-beskyttede arealer potentielt 
være udsatte. Med de pågældende afstande på 80-
100 meter fra pumpestedet (vindmøllefundament) 
til nærmeste beskyttede vandløb og mose vurderes 
betydningen af dette dog umiddelbart som begrænset, 
da sænkningstragten, med de på forhånd beregnede 
vandmængder (se kap. 2), kun forventes at være 
lille på disse afstande. Umiddelbart vurderes det, 
at vandtilstrømningen i området vil være så stor, 
at midlertidige grundvandssænkninger i en kort 
anlægsperiode på tre måneder i forbindelse med støbning 
af fundamenter ikke vil have videre betydning for 
tilstanden af de omkringliggende §3-arealer. 

Før igangsættelse af anlægsarbejder vil der gennemføres 
geotekniske undersøgelser (boringer) omkring 
placeringerne af de nye vindmøller, og bygherre forventer 

desuden, på baggrund af de på forhånd beregnede 
vandmængder, at ansøge Vesthimmerland Kommune 
om nedsivningstilladelse. På baggrund af dette kan der 
opstilles mere konkrete krav til foranstaltninger, der sikrer, 
at §3-beskyttede arealer ikke vil påvirkes af projektet, se 
også kap. 9.
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5.5 Samlet vurdering

Vindmøllerne etableres på landbrugsjord og placeringen 
af nye vindmøller og de tilhørende arbejdsarealer og 
adgangsveje ligger uden for beskyttet natur, herunder 
naturbeskyttede §3 naturarealer. Projektforslaget 
indebærer ikke ændringer af naturbeskyttede områder 
eller vandløb, og det vurderes, at projektforslaget ikke 
påvirker områdets beskyttede naturtyper negativt. 
Ved en evt. midlertidig grundvandssænkning under 
anlægsfasen skal der træffes foranstaltninger for at 
sikre, at der ikke sker forurening med okker, bortledning 
mod den nærliggende Ajstrup Bæk samt ændringer i 
grundvandsstand ved den beskyttede mose i området. 
Med overholdelse af en høj sikkerhed i forhold til det 
oppumpede vand vil grundvandssænkningen ikke udgøre 
en risiko for beskyttede naturarealer.

Der er vurderet på relevante beskyttede fuglearter, 
herunder arter som er listet på udpegningsgrundlaget for 
nærmeste fuglebeskyttelsesområder. De planlagte møller 
vil ikke stå i en trækkorridor, og der vurderes kun at kunne 
forekomme et begrænset antal kollisioner mellem fugle og 
vindmøller. Kollisionsrisikoen for de undersøgte fuglearter 
vurderes at være begrænset og påvirkningen ved 
forstyrrelse og/eller fortrængning vurderes umiddelbart 
ikke at være væsentlig. Barriereeffekten vurderes kun at 
være lokal og ikke væsentlig på bestandsniveau, for de 
pågældende fuglearter. Direkte habitattab vurderes ikke 
at påvirke fuglearter i projektområdet på bestandsniveau. 

Projektets mulige påvirkning af Habitatdirektivets 
bilag IV arter, er vurderet. Placeringer af vindmøller og 
adgangsveje berører ikke vandhuller og moser i området, 
og arter som for eksempel Stor vandsalamander og 
Spidssnudet frø, der yngler i vandhuller, påvirkes ikke 
i væsentlig grad. Opsætning og drift af vindmøller, 
etablering af tilkørselsveje mv. forårsager ikke tab af 
habitater for padder, og projektforslaget vurderes ikke 
at påvirke paddebestandene. Birkemus forekommer ikke 
i projektområdet og vil ikke blive påvirket. Ejstrup Bæk, 
som er den vigtigste habitat for Odder, vil ikke blive 
påvirket. 

Samlet vurderes etableringen af det planlagte 
vindmølleprojekt ikke at kunne medføre en væsentlig 
påvirkning af flagermus, under forudsætning af at de 
foreslåede afværgeforanstaltninger implementeres, og 
at de eksisterende tre vindmøller i projektområdet samt 
to udenfor nedtages, som er uhensigtsmæssigt placeret i 
forhold til flagermus. 

Den samlede konklusion er, at projektet ikke vil medføre 
væsentlige påvirkninger på natur og beskyttede arter. 
Projektet vil heller ikke medføre påvirkning af arter på 
udpegningsgrundlag for de nærmeste Natura-2000 
områder, eller på områderne selv, der vil medføre at 
målsætningen for områderne og arterne kan opretholdes. 
Som følge heraf er det vurderet, at der ikke er behov for 
at gennemføre en konsekvensvurdering af Natura 2000 
områder, jf. Habitatbekendtgørelsen.

Kumulative effekter 
Der vurderes ikke at opstå kumulative effekter med andre 
tekniske anlæg af betydning for fugle- og dyreliv, som 
følge af en gennemførelse af projektforslaget. På grund 
af de store afstande vurderes ikke at være egentlige 
kumulative effekter med betydning for beskyttede fugle- 
og flagermusarter i samspillet med andre store (planlagte) 
vindmølleparker ved for eksempel Thorup Sletten og 
Nørrekær Enge, som begge ligger længere end 15 fra 
projektområdet ved Bjørnstrup.  

Vurdering af påvirkning af flagermus for  
alternativ 1 og alternativ 2  
De væsentligste forskelle på de naturmæssige 
påvirkninger der forekommer ved etablering af 
hovedforslaget og etablering af de to alternative 
opstillingsscenarier vedrører flagermus.

 Ved alternativ 1 med fem nye vindmøller vurderes det at 
der ikke er væsentlige risici for flagermus nær haver. De 
to sydligste møller (vindmølle nr. 1 og 2) i projektforslaget 
står nær ved læhegn og det anbefales, at to nordsyd-
gående levende hegn, som vurderes at fungere som de 
væsentligste ledelinjer for flagermus omkring og frem til 
de to sydligste møller, fjernes og erstattes med et længere 
østvest-gående hegn i stedet.
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Ved alternativ 2 med fire nye vindmøller vurderes det at 
der ikke er væsentlige risici for flagermus nær haver. Den 
sydligste mølle (vindmølle nr. 2) står dog fortsat nær ved 
læhegn og det kan være en mulig foranstaltning, at to 
nordsyd-gående levende hegn, fjernes og erstattes med 
et længere østvest-gående hegn i stedet.

0-Alternativet

Ved 0-alternativet bortfalder de negative effekter på 
områdets natur, som er beskrevet ovenfor. De eksiste-
rende ældre vindmøller vil blive stående og fungere i 
drift i en årrække endnu. Disse vil således fortsat have 
en vis negativ effekt på naturen i en årrække, der sær-
ligt må antages at udgøre en væsentlig risiko for fla-
germus.
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6. Miljø og forurening
Miljø og forurening
6.1 Luftforurening og klima

Vind er en vedvarende energikilde, og udnyttelsen af 
vindenergi til produktion af elektricitet er forbundet med 
betydelige miljømæssige fordele. 

Elektricitet produceret på kraft- og kraftvarmeværker 
ved afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og 
naturgas medfører udledning af drivhusgassen CO2, 
der er medvirkende til den globale opvarmning, og 
luftforurenende stoffer som SO2 samt NOX, der kan 
føre til forsuring og eutrofiering af naturen og have 
sundhedsskadelige effekter for mennesker. Produktion af 
elektricitet fra vindmøller er fri for sådanne udledninger, 
og kan derfor ved erstatning af fossile energikilder spare 
miljø og mennesker for en række negative påvirkninger 
ved erstatning af fossile energikilder. 

Produktionen af el sker i dag gennem en række 
forskelligartede produktionsmetoder, både fra 
vedvarende og ikke-vedvarende energikilder, hvoraf 
nogle udleder skadelige partikler mens andre ikke gør. 
Det fremgår af Energinet’s Miljødeklarering af 1 kWh el, at 
leveringen af 1 kWh el til forbrug i 2019, baseret på det 
danske energimix, medførte udledning af 145 g CO2, 0,03 
g SO2 og 0,21 g NOX (6.1)

Med baggrund i disse tal, og projektets forventede 
produktion gennem en levetid på 25-30 år kan det 
beregnes, hvor store udledninger projektet potentielt 
vil kunne spare miljøet for, se tabel. Blandt andet på 
grund af usikkerheden forbundet med fremskrivningen 
af projektets levetid, skal mængderne ses som 
størrelsesordener, snarere end eksakte tal.

6.2 Ressourcer og affald

Livscyklusanalyser af vindmøller viser, at energibalancen 
ved vindkraft er særdeles god. En moderne stor vindmølle 
vil i løbet af 3-6 måneder normalt have produceret den 
mængde energi der forbruges ved dens fremstilling, 
opstilling, drift og bortskaffelse (Energistyrelsen). 
Forholdet mellem energiforbrug og –produktion vil med 
udgangspunkt i en ’tilbagebetalingstid’ på seks måneder 
og en levetid på 25 år være 1:50. Livscyklusanalyser af 
miljøbelastningen fra dansk el og fjernvarme viser, at 
vindkraften, udover at være den reneste af de danske 
energiteknologier, også har det laveste energiforbrug pr. 
produceret kWh (6.2).

Forbruget af ressourcer til energianlægget er beskedent. 
Udover stål og glasfiber som de væsentligste materialer 
i selve vindmøllekonstruktionen, består det samlede 
vindmølleanlæg primært af sand og grus til veje og 
fundamenter, samt beton og jern til armering. Langt 
størstedelen af disse materialer vil i et eller andet omfang 
kunne genanvendes efter afviklingen af anlægget, ligesom 
det er tilfældet for materialerne der bliver til overs i 
forbindelse med nedtagning af eksisterende vindmøllerne. 
Efter idriftsættelse vil alt overskydende materiale og 
udstyr, der ikke er nødvendigt for vindmøllernes eller det 
øvrige anlægs drift, blive ryddet og fjernet. Affald fjernes 
og bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. Se afsnit 
2.5 for mere omkring genanvendelse af materialer efter 
endt levetid.
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Beregnede besparelser er baseret på tal fra ’Miljødeklarering af 1 kWh el’ (6.1):

CO2: 145 g pr. produceret kWh
SO2: 0,03 g pr. produceret kWh
NOX: 0,21 g pr. produceret kWh

*Beregninger for den samlede levetid er baseret på den forventede samlede produktion (30 år) fra nye vindmøller.

Beregnede årligt og totalt sparede emissioner for projektforslaget

Pr. år
11.600 t

2,4 t
16,8 t

Pr. år
9.715 t

2,0 t
14,0 t

Pr. år
7.830 t

1,6 t
11,3 t

Levetid*
348.000 t 

72 t
504 t

Levetid*
291.450 t 

60,3 t
422,1 t

Levetid*
234.900 t 

48,6 t
340,2 t

Sparede emissoner Hovedforslag Alternativ 1 Alternativ 2

CO2

SO2

NOX
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4 Material breakdown of V112-3.3 MW wind power plant  
Table 6 and Table 7 present the material breakdown for the complete onshore 100MW wind power 
plant of V112-3.3 MW turbines. The entire power plant is included in the presented inventory, with 
the exception of replacement parts. Additionally, Figure 5 shows the percentage breakdown of wind 
turbine-only and Figure 6 shows the material breakdown for the entire wind power plant by mass. 

The complete life cycle inventory results for the power plant is shown in Annex G, divided into 
substance flows and reported per main life cycle stage.   

Figure 5: Material breakdown of V112-3.3 MW turbine-only (% mass)

Figure 6: Material breakdown of 100MW power plant of V112-3.3 MW turbines (% mass)
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Glass and carbon composites (9%)
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Oil and coolant (0.5%)
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Steel and iron materials (27.5%)

Aluminium ands alloys (0.8%)

Copper and alloys (0.3%)

Polymer materials (2.4%)

Glass and carbon composites (2.5%)

Concrete (66%)

Electronics / electrics (0.3%)

Oil and coolant (0.2%)

Not specif ied (>0.1%)
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Materialesammensætning i en vindmølletype 
sammenlignelig med projektforslaget
Kilde: Vestas Wind Systems A/S

Materialesammensætning i en vindmøllepark 
sammenlignelig med projektforslaget
Kilde: Vestas Wind Systems A/S
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6.3 Grundvand og drikkevandsinteresser

Projektområdet ligger indenfor et område 
med almindelige drikkevandsinteresser. Ifølge 
Miljøbeskyttelsesloven er der ikke særlige regler 
forbundet med placering af vindmølleanlæg i 
disse områder. Vindmøller betragtes som mindre 
grundvandstruende anlæg, og det nye vindmølleanlæg 
vurderes ikke umiddelbart at kunne udgøre en egentlig 
trussel for grundvand. 

Der er i eksisterende boringer målt vandspejl, som 
er beliggende 1,5-4 meter under terræn. Dette, 
sammenholdt med den generelle viden om de geotekniske 
forhold i området, indikerer, at der sandsynligvis skal 
gennemføres foranstaltninger under anlægsfasen, i form 
af midlertidig sænkning af det sekundære vandspejl, for at 
holde anlægsgravene tørre (2.2).

Vandet skal ledes væk fra anlægsgrave under 
anlægsarbejdet. For mindre mængder vand kan dette 
foregå ved simpel lænsning. For større mængder 
kan det være nødvendigt at holde anlægsgravene 
tørre med sugespidsanlæg. På dette projektstadie 
er omfanget af evt. oppumpede vandmængder ikke 
kendte men vandmængden pr. fundament anslås, med 
en vis usikkerhed, at være op til størrelsesordenen 20-
40.000 m3 vand, svarende til en samlet vandmængde 
for hele vindmølleparken på op til 120-240.000 m3 ved 
hovedforslaget (6.2).  

De oppumpede vandmængder forventes at udledes som 
overrisling på de omkringliggende markarealer, hvorved 
vandet nedsiver og eventuelt okkerindhold udfældes på 
markarealerne. Hvis overrislingen risikerer at lede mod 
nærliggende å-løb, beskyttede naturarealer eller lignende, 
kan man etablere et udfældningsbassin på de tilstødende 
markarealer. Dette sker typisk som et inddæmmet 
område, afgrænset af en midlertidig vold af muldjord. 
En eventuel udfældning foregår i bassinet, og vandet 
ledes først videre via overløb, når potentielt skadelige 
partikler, som eksempelvis okker, har bundfældet, se også 
påvirkning af natur afsnit 5.5.

Drikkevandsboringer er dels omfattet af en 25 meters 
beskyttelseszone samt af et indvindingsopland. 
Som udgangspunkt er indvindingsoplandet 
defineret indenfor en 300 meters afstandsgrænse 
omkring drikkevandsboringen. Der er registeret 
to indvindingsboringer, godt 100 meter fra 
vindmølle nr. 1 samt ca. 100 meter vindmølle nr. 
6. Boringen ved vindmølle nr. 1 er en ældre boring 
til markvanding. Boringen ved vindmølle nr. 6 er 
en nyere boring til indvinding af drikkevand til den 
private husholdning ved ejendommen Skråvejen 2. 
Da beboelsen på denne ejendom nedlægges ved en 
gennemførelse af vindmølleprojektet, vil anvendelsen af 
drikkevandsboringens funktion som indvindingsboring 
til den private husholdning ophøre. En del øvrige 
ejendomme i de omkringliggende områder har også 
private drikkevandsboringer men ingen indenfor 300 
meter af de nye vindmøller. Der er ikke indvindinger til 
vandværker i umiddelbar nærhed af vindmølleområdet. 
De nærmeste ligger syd for vindmølleområdet, på mere 
end 1½ km afstand. Samlet vurderes projektforslaget, 
på de foreslåede placeringer for vindmøller, ikke at have 
betydning for de lokale drikkevandsinteresser.

Der kræves tilladelse til indvinding og bortledning af 
grundvand, når vandmængden overstiger 100.000 m3 jf. 
Vandforsyningsloven, eller hvis der drikkevandsfølsomme 
boringer i nærheden. Vesthimmerlands Kommune skal 
derfor anmodes om og give tilladelse til en midlertidig 
grundvandssænkning, såfremt det bliver nødvendigt.

Øvrige opmærksomhedspunkter handler typisk om evt. 
(begrænset) spild af for eksempel olie og kølervæske fra 
tanke/køretøjer under anlægsfasen. Under driftsfasen 
vil evt. udslip af for eksempel gearolie fra vindmøllerne 
som udgangspunkt vil blive opsamlet i bunden af 
vindmølletårnet og medfører derfor ikke i sig selv nogen 
fare for nedsivning. 
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6.4 Samlet vurdering

Vind er en vedvarende energikilde, og udnyttelse af 
vindenergi indebærer betydelige miljømæssige fordele 
sammenlignet med produktion af elektricitet ved 
afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. 
Ved at erstatte elproduktion ved fossile brændsler 
med vindenergi spares miljøet for store udledninger af 
drivhusgassen CO2, der er medvirkende til den globale 
opvarmning, samt udledninger af luftforurenende 
stoffer som SO2 og NOx. Det kan beregnes, at projektet 
i hele dets levetid kan spare miljøet for udledning af i 
størrelsesordenen ca. 348.000 tons CO2, ca. 72 tons SO2 
og ca. 504 tons NOx. 

Livscyklusanalyser indikerer, at energibalancen ved 
vindkraft er særdeles god. Moderne vindmøller vil i løbet 
af 3-6 måneder normalt have produceret den mængde 
energi, der forbruges ved fremstilling, opstilling, drift og 
bortskaffelse af vindmøllen. Herudover er forbruget af 
ressourcer til det samlede energianlæg beskedent. Udover 
stål og glasfiber som de væsentligste materialer i selve 
vindmøllerne, består anlægget primært af sand og grus 
til veje og fundamenter, samt beton og jern til armering. 
Langt størstedelen af disse materialer vil i et eller andet 
omfang kunne genanvendes efter afviklingen af anlægget. 
Materialerne fra nedtagningsmøllerne, herunder stål og 
glasfiber fra møllerne samt sand, grus, beton og jern, vil 
genanvendes i det omfang det er muligt. Affald fjernes og 
bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. 

Det vurderes ikke, at etablering og drift af 
vindmølleparken vil udgøre nogen forureningstrussel 
i forhold til drikkevandsinteresserne i området. Dels 
er der ikke særlige drikkevandsinteresser i og omkring 
projektområdet, dels er der ingen indvindingsboringer 
af betydning i nærheden af de nye vindmøller og dels er 
der kun minimale risiko for forurening forbundet med 
opførelse og drift af vindmøller. Forureningsrisikoen 
består primært i spild af smøre- og hydraulikolie fra 
vindmøllerne, som indeholder systemer til opsamling af 
dette samt af tab af olie eller brændstof fra maskinkørsel i 
forbindelse med anlæg og service.

Tidligere boringer sammenholdt med den generelle 
viden om de geotekniske forhold i området indikerer, 
at der sandsynligvis skal gennemføres foranstaltninger 
under anlægsfasen, i form af midlertidig sænkning af 
det sekundære vandspejl, for at holde anlægsgravene 
tørre. Det anslås, med en vis usikkerhed, at oppumpede 
vandmængder samlet for hele vindmølleparken kan 
være på op til 120-240.000 m3. De oppumpede 
vandmængder forventes at udledes som overrisling på de 
omkringliggende markarealer, hvorved vandet nedsiver 
og eventuelt okkerindhold udfældes på markarealerne. 
Med passende foranstaltninger vurderes den midlertidige 
grundvandssænkning ikke at medføre risiko for 
forurening.

Alternativ 1 og alternativ 2  
Vindmølleparkens positive effekt på luftforurening 
og klima vil være mindre for de to alternative 
opstillingsscenarier, end for hovedforslaget. Den samlede 
reduktion af skadelige stoffer vurderes samlet set at 
være i størrelsesordenen godt 290.000 tons CO2, ca. 
60 tons SO2 og ca. 420 tons NOx for alternativ 1 og i 
størrelsesordenen ca. 235.000 tons CO2, knap 50 tons 
SO2 og ca. 340 tons NOx for alternativ 2. 

For alternativ 1 og alternativ 2 forventes den samlede 
vandmængde, der skal oppumpes ved midlertidig 
grundvandssænkning, at være mindre end ved 
hovedforslaget, eftersom der skal etableres færre 
fundamenter. Med en forventet vandmængde pr. 
fundament på op til 20-40.000 m3 vand, forventes den 
samlede vandmængde for hele vindmølleparken for 
alternativ 1 at være i størrelsesordenen 100-200.000 
m3 og for alternativ 2 at være i størrelsesordenen 80-
160.000 m3

0-alternativ 
Ved 0-alternativet, dvs. at projektforslaget ikke 
gennemføres, vil de oven for beskrevne påvirkninger 
bortfalde. 0-alternativet vil medføre en væsentlig negativ 
konsekvens for luft og klima, da reduktionen af skadelige 
stoffer ved en gennemførelse af projektet, derved også 
bortfalder. 
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De eksisterende møller som nedtages, hvis 
vindmølleparken etableres, vil forblive. Møllerne er af 
ældre dato og deres levetid er næsten udtjent, såfremt 
projektforslaget ikke realiseres, vil muligheden for at opnå 
sanering af eksisterende mindre møller i området være 
forpasset. 
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7. Sundhed
Sundhed
Opførslen af en vindmøllepark ved Bjørnstrup kan have 
betydning i forhold til menneskers sundhed, både i positiv 
og negativ forstand.

I det følgende belyses dels projektforslagets positive 
effekter i form af reduktionen af skadelige partikler, og 
dels belyses potentielle sundhedsmæssige belastninger, 
som særligt vedrører støj- og skyggekastpåvirkninger hos 
naboer til vindmølleområdet.

7.1 Reduktioner af emissioner 
Som det fremgår af kapitel 6, vil produktionen af 
vedvarende energi fra det nye energianlæg bidrage til 
en reduktion i udledningen af CO2 og andre skadelige 
partikler som SO2 og NOx – i det omfang el fra vindkraft 
erstatter el fra for eksempel kulfyrede kraftværker. 
Luftforurening fra SO2, NOX og andre skadelige partikler, 
som for eksempel flyveaske, har lokal og regional 
skadevirkning for mennesker, dyr og afgrøder. Opførslen 
af vindmøller ved Bjørnstrup vil derfor være til gavn for 
folkesundheden.

Man kan til dels sætte tal på sammenhængen mellem 
sundhed og udledningen af skadelige partikler. 
På mennesker kan sundhedsskaderne som følge 
af luftforurening udgøre betydelige økonomiske 
belastninger, og disse omkostninger betaler den enkelte 
borger enten direkte som personlige udgifter eller 
indirekte over skatten til dækning af øgede udgifter til 
sundhedssektoren, hospitaler, invalidepension mm.

Der er tidligere gennemført undersøgelser af de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved at fortsætte 
med brug af fossile brændstoffer frem for vedvarende 
energikilder som vind og sol. Det drejer sig om 
omkostninger forbundet med eksempelvis drivhuseffekt 
(tørke, oversvømmelser og stormskader), syreregn, smog, 
arbejds- og sundhedsskader.

EU har tidligere (2001) gennemført undersøgelser af 
de såkaldte ’eksterne omkostninger’ (omkostninger der 
ikke betales over elregningen), som er forbundet med 
elproduktion fra forskellige energiformer i de enkelte 
lande. I forskningsprojektet ExternE – Externalities of 
Energy er de eksterne udgifter i Danmark for elektricitet 
produceret på kulkraft beregnet til 30-52 øre pr. kWh. For 
vindkraft er de tilsvarende udgifter beregnet til blot 0,75 
øre pr. kWh (7.1). 

DMU, Danmarks Miljøundersøgelser, har ligeledes 
gennemført undersøgelser af, hvor meget påvirkning af 
sundheden som følge af kraftværkernes luftforurening 
koster (2004). DMU har her prissat sygdomsvirkningen 
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Støjniveauet for forskellige typer af støj
Kilde : Miljøstyrelsen

Støj 

Den støj det kommer fra møllen 
stammer fra lyden af vingen der 
passere forbi m

Høretærskel

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Stille soveværelse

Hvisken, 0,3 m

Normal tale, 1 m

42 dB(A) v 6 m/s Alm. støjkrav for vindmøller

Lavfrekvent støjkrav for vindmøller

Arbejdsmiljøloven 
 - Støjgrænse

Arbejdsmiljøloven 
 - Spidsværdi for impulser 

44 dB(A) v 8 m/s 

85 dB(A)  

137 dB(A)  

37 dB(A) v 6 m/s 
39 dB(A) v 8 m/s   

20 dB(A) 

Smertetærskel

Symfoniorkester (max v tilhørerne)

Støvsuger, 1 m

Skærpede støjkrav for vindmøller

Lydtrykniveau
dB(A)

for et moderne kulkraftværk i Danmark (med Fynsværket 
som model) til 17 øre per kWh (7.2) – uden hensyntagen 
til tungmetallers evt. skadevirkning.

Vedvarende energi kan altså spare samfundet for store 
udgifter til sundhed og miljø, og vindmølleparken ved 
Bjørnstrup vil her udgøre et ikke ubetydeligt bidrag. Det 
vil overordnet have positiv betydning for det enkelte 
menneskes sundhed i form af mindre sygdom og et bedre 
omgivende miljø.

7.2 Støj og skyggekast ved naboer 
Vindmøller i drift udsender lyde, som for moderne 
vindmølletyper først og fremmest genereres af 
vindmøllevingernes bevægelse gennem luften. Det 
afhænger af lytteren om lyden opfattes som generende 
støj eller ej; blandt andre Miljøstyrelsen tager her 
udgangspunkt i at betragte støj som uønsket lyd. Støj 
kan potentielt have sundhedsskadelige virkninger på 
mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til 
egentlige helbredsproblemer. Særligt trafikstøj er et 
velkendt og udbredt fænomen, som ifølge WHO kan 
medføre gener som kommunikationsbesvær, hovedpine, 
søvnbesvær, stress, forhøjet blodtryk, forøget risiko for 
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hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger (7.3).

Påvirkninger over 65 dB(A) anses for et kritisk niveau, 
og i Danmark er der faste eller vejledende grænser for, 
hvor meget støj, der må være fra industri, trafik og andre 
tekniske anlæg. I eksempelvis villakvarterer varierer den 
vejledende grænseværdi for støj fra virksomheder målt 
udendørs fra 35 dB(A) til 45 dB(A) over ugen og over 
døgnet. Grænsen er lavest om natten, da man er mere 
følsom overfor lyd, når man skal sove. Natnedsættelsen 
gælder ikke for vindmøller, da deres produktion ikke 
kan følge en bestemt døgnrytme. Støjgrænserne 
for andre typer støj kan være væsentligt højere end 
for virksomheder; eksempelvis er de vejledende 
grænseværdier for vej- og togstøj i boligområder på 
henholdsvis 58 og 64 dB(A). 

Sammenhængen mellem sundhed og støj fra vindmøller 
Støjkravet for vindmøller på maksimalt 44 dB(A) ved 8 
m/s og 42 dB(A) ved 6 m/s ved naboboliger i åbent land 
er en bindende (ikke vejledende) grænse, som ikke må 
overskrides. Støjniveauet beregnes i et punkt 15 meter 
fra boligen og 10 meter oppe i luften. Det maksimale 
støjniveau svarer til lidt mindre end sagte tale udendørs. 
Med en vindhastighed over 8 m/s vil baggrundsstøjen fra 
vindens susen i bevoksning og bebyggelse almindeligvis 
overgå støjen fra vindmøllerne.

Mennesker reagerer ganske forskelligt på støjniveauer, 
og der er ikke tvivl om, at nogle mennesker vil opleve 
støjen fra vindmøller som generende, selv om den er på 
niveau med eller lavere end de gældende støjgrænser. 
Andre vil ikke opleve nogen egentlig gene. Man opererer 
i denne sammenhæng med såkaldte ’tålegrænser’, dvs. at 
den enkelte borger må acceptere en rimelig mængde støj 
under hensyn til den fælles samfundsmæssige interesse 
og udvikling. Miljøstyrelsens grænseværdier er således 
fastlagt på baggrund af, hvad der er miljømæssigt og 
sundhedsmæssigt acceptabelt. Undersøgelser fra Sverige 
og Holland har vist, at omkring 11,5 % af beboerne 
vil opleve et støjniveau på 44 dB(A) (8 m/s), som er 
støjgrænsen i det åbne land, som stærkt generende. 
Omkring 4 % af beboerne vil opleve et støjniveau på 39 
dB(A) (8 m/s), svarende til støjgrænsen for støjfølsomme 

områder, som stærkt generende (7.4). 

En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen (2011) 
påpeger, at støj fra vindmøller for nogle kan medføre 
søvnforstyrrelser og symptomer på stress, og at der 
sker en brat stigning i andelen af søvnforstyrrelser 
hvis støjniveauet er lige over de gældende grænser. 
Undersøgelsen finder derimod ikke, at der kan påvises 
direkte sammenhænge med lidelser som fx stress, 
kroniske lidelser, diabetes, højt blodtryk og hjerte-kar-
sygdomme. Overordnet karakteriseres vindmøller som en 
støjkilde, der ”… ikke adskiller sig væsentligt fra så mange 
andre støjkilder i vores dagligdag. Lydtrykniveauerne er i 
den lave ende, set i forhold til de lydpåvirkninger vi normalt 
udsættes for, og det gælder også lavfrekvent støj.” (7.5).

Undersøgelser af sammenhængen mellem støj og sundhed 
Støjs påvirkning af helbredet er løbende genstand for 
nye studier og undersøgelser. På vindmølleområdet har 
der gennem en del år været debat om selvrapporterede 
helbredsproblemer på grund af naboskab til vindmøller, 
og derfor er der i de seneste år i en række vestlige lande, 
herunder Danmark, igangsat forskningsbaserede studier, 
der specifikt har undersøgt sammenhængen mellem 
vindmøller og helbred. Ingen af disse undersøgelser 
har påvist, at der er egentlig sammenhæng mellem støj 
fra vindmøller og helbredsproblemer. For eksempel 
peger en undersøgelse fra 2015 fra Canada, under det 
canadiske sundhedsministerium, på, at der ikke er nogen 
sammenhæng mellem vindmøllestøj og de undersøgte 
personers målte eller selvrapporterede helbred. Dog 
viser undersøgelsen en sammenhæng mellem stigende 
irritation hos personer, som udsættes for vindmøllestøj og 
andre effekter såsom skyggekast og blink fra advarselslys 
på vindmøllerne, når disse påvirkninger øges (7.6).

Herhjemme har Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med 
(daværende) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
gennemført en større undersøgelse om en eventuel 
sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. 
Undersøgelsen blev igangsat i 2014 og er den første 
af sin art i Danmark. Resultaterne af de i alt seks 
delundersøgelser blev offentliggjort i februar 2019 (7.7). 
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Generelt for undersøgelsernes hovedresultater er, at de 
ikke viser tydelig sammenhæng mellem de undersøgte 
helbredstilstande og udsættelse for kort-, mellem- og 
langvarig vindmøllestøj. Resultaterne støtter hverken 
en sammenhæng mellem kort- og langtidsudsættelse 
for vindmøllestøj og opståen af blodprop i hjertet, 
langtidsudsættelse for vindmøllestøj og nyopstået 
diabetes eller middel udsættelse for vindmøllestøj 
under graviditet og negative fødselsudfald. Dog viser 
resultaterne svage indikatorer på, at der blandt ældre over 
65 år findes en sammenhæng mellem langtidsudsættelse 
for natlig vindmøllestøj og førstegangsindløsning af 
recepter på medicin til behandling af forhøjet blodtryk 
samt en sammenhæng mellem høje niveauer af 
vindmøllestøj og førstegangsindløsning af recepter på 
sovemedicin og antidepressiva (7.7). 

Ingen af undersøgelserne på området giver efter 
Miljøstyrelsens og Sundhedsstyrelsens vurdering belæg 
for at ændre de gældende støjgrænser for vindmøller, 
som senest er reviderede med Støjbekendtgørelsen 
fra december 2019. Bekendtgørelsens bestemmelser 
om beregningsmetoder er på flere punkter udtryk for 
en såkaldt ”værste tilfælde situation”. Det gælder især 
forudsætningen om, at vindhastigheden er 8 m/s (hvor 
vindmøllen i teorien larmer mest), og at der er medvind 
fra vindmøllen hen imod beregningspunktet (så støjen 
bæres fra vindmøllen frem mod beregningspunktet); 
forhold som i praksis kun optræder i en mindre 
del af tiden. Bekendtgørelsen indeholder samtidig 
grænseværdier for lavfrekvent støj fra vindmøller, som 
sikrer, at hverken denne type støj eller den ”almindelige” 
hørbare støj ikke overstiger et acceptabelt niveau for de 
omkringboende. Med den seneste bekendtgørelse har 
Miljøstyrelsen indført differentierede grænseværdier 
for lavfrekvent støj for henholdsvis helårsbeboelse og 
sommerhusområder. 

Ved en gennemførelse af projektforslaget vil støjkravene 
til vindmøller, herunder også støjkravene ift. lavfrekvent 
støj, være opfyldt hos alle omkringliggende naboer. En 
gruppe af tre eksisterende vindmøller syd for Gundersted 
overholder samlet set ikke gældende støjgrænser for 

Gundersted by (støjfølsomt område), da møllerne er opsat 
under tidligere støjregler, hvor grænseværdierne for støj 
fra vindmøller var højere. Den nordligste af møllerne 
vil nedtages, såfremt vindmølleprojektet gennemføres. 
Nedtagning af den eksisterende vindmølle vil medføre 
et mindre støjbidrag for Gundersted by, på et niveau der 
ligger under gældende støjgrænser. Der er i afsnit 3.2 
nærmere redegjort for forhold omkring støj og lavfrekvent 
støj fra vindmøller samt de beregnede støjniveauer ved 
naboer.

Skyggekast ved naboer 
Ligesom støjen kan skyggekast fra vindmøller 
virke stressende og have betydning i forhold til 
helbredet. Skyggekast, som bevæger sig hen over de 
omkringliggende terræner, og i nogle tilfælde gennem 
vinduer til beboelsesrum, kan skabe uro og stresse 
beboerne. I modsætning til støjpåvirkninger forekommer 
skyggekast fra vindmøller dog kun i meget begrænsede 
tidsrum; desuden findes der effektive redskaber til 
etablering af afværgeforanstaltninger, som kan reducere 
generne.

Der er i afsnit 3.3 redegjort nærmere for skyggekast ved 
naboerne til vindmøllerne. Af worst case beregningerne 
fremgår det, at der ved 15 omkringliggende 
naboejendomme er tale om skyggekastniveauer højere 
end Miljøstyrelsens retningslinjer om maksimalt 10 
timers reelt årligt skyggekast for hovedforslaget med 
seks nye vindmøller. Det er derfor nødvendigt at 
gennemføre afværgeforanstaltninger for at reducere 
skyggekastpåvirkninger ved de pågældende naboer.

Vindmøllerne kan leveres med komponenter, som gør 
det muligt at foretage et såkaldt miljøstop, dvs. at stoppe 
driften i de kritiske tidspunkter for skyggekastet, og 
herved reducere generne til et niveau som ligger indenfor 
de anbefalede grænseværdier. Standsning af vindmøllerne 
i de kritiske perioder for skyggekastet vil give et 
begrænset produktionstab. Beregningerne af skyggekast 
kan ikke dokumenteres yderligere, idet retningslinjen 
er baseret på et statistisk ’normalår’, som ikke lader sig 
efterprøve ved fysiske målinger på stedet. 
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7.3 Samlet vurdering

I det omfang el fra vindkraft erstatter el fra specielt 
kulfyrede kraftværker, vil produktionen af vedvarende 
energi fra det nye vindmølleanlæg bidrage til en reduktion 
i udledningen af CO2 og andre skadelige partikler som 
SO2 og NOx. Særligt luftforurening fra SO2, NOX og andre 
skadelige partikler som for eksempel flyveaske har lokal 
og regional skadevirkning for mennesker, dyr og afgrøder. 
Vedvarende energi kan altså spare samfundet for store 
udgifter til sundhed og miljø, og det nye energianlæg vil 
her udgøre et ikke ubetydeligt bidrag. Det vil overordnet 
have positiv betydning for det enkelte menneskes 
sundhed i form af mindre sygdom og et bedre omgivende 
miljø.

Vindmøller i drift udsender lyde, som for moderne 
vindmølletyper først og fremmest genereres af 
vindmøllevingernes bevægelse gennem luften. Støj 
kan potentielt have sundhedsskadelige virkninger på 
mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til 
egentlige helbredsproblemer. Derfor er der i Danmark 
faste eller vejledende grænseværdier for, hvor meget 
støj, der må være fra industri, trafik og andre tekniske 
anlæg. Støjkravene for vindmøller er en bindende 
(ikke vejledende) grænse, som ikke må overskrides, 
og støjniveauet svarer til lidt mindre end sagte tale 
udendørs. Mennesker reagerer ganske forskelligt på 
støjniveauer, og der er ikke tvivl om, at nogle mennesker 
vil opleve støjen fra vindmøller som generende, selv 
om den er på niveau med eller lavere end de gældende 
støjgrænser, mens andre ikke vil opleve nogen egentlig 
gene. Miljøstyrelsens grænseværdier er fastlagt på 
baggrund af, hvad undersøgelser viser er miljømæssigt 
og sundhedsmæssigt acceptabelt. Ingen af de hidtidige 
undersøgelser på området giver efter Miljøstyrelsens 
og Sundhedsstyrelsens vurdering belæg for at ændre 
de gældende støjgrænser for vindmøller, som senest er 
reviderede med en ny støjbekendtgørelse i 2019. Ved 
en gennemførelse af projektforslaget vil støjkravene for 
vindmøller, herunder også støjkrav ift. lavfrekvent støj, 
være opfyldt for alle omkringliggende naboer.

Ligesom støjen kan skyggekast fra vindmøller virke 
stressende og have betydning i forhold til sundhed 
for de nærmeste naboer til vindmøllerne. Der er 
gennemført skyggekastberegninger, som viser, at der 
ved 15 naboejendomme er overskridelser af vejledende 
grænseværdier for maksimalt antal timer/år med 
skyggekast. Det er derfor nødvendigt at gennemføre 
afværgeforanstaltninger for at sikre, at retningslinjerne 
for maksimalt skyggekast ved naboerne til vindmøllerne 
overholdes. Afværgeforanstaltningen fastlægges i 
forbindelse med VVM-tilladelsen, og kan for eksempel 
være en software, som installeres vindmøllerne, og sikrer 
at vindmøllen stopper driften i de kritiske perioder for 
skyggekast, og sikrer at naboerne ikke får mere end 10 
timers skyggekast årligt.

Alternativ 1 og alternativ 2  
Hvad angår skyggekast ved naboer afviger de to 
alternative opstillingsscenarier fra hovedforslaget. De 
gennemførte skyggekastberegninger for alternativ 1 
viser, at der ved 14 naboejendomme er overskridelser 
af vejledende grænseværdier for maksimalt antal timer/
år med skyggekast, mens skyggekastberegninger for 
alternativ 2 viser overskridelser ved 14 naboejendomme. 
Ligesom for hovedforslaget er det muligt at gennemføre 
afværgeforanstaltninger for at sikre overholdelse af 
retningslinjerne for maksimalt skyggekast ved naboer. 

0-alternativ 
Ved 0-alternativet, dvs. at projektforslaget ikke 
gennemføres, vil de ovenfor beskrevne indvirkninger på 
sundheden bortfalde. Det har her særligt betydning ift. de 
negative påvirkninger fra støj ved naboer, samt de positivt 
afledte effekter i form af færre emissioner, som begge 
bortfalder. 

Hvis vindmølleprojektet ikke gennemføres, vil der 
ikke nedtages eksisterende vindmøller, herunder den 
nordligste mølle ved Gundersted, og støjpåvirkning 
herfra vil forsat kunne forekomme. I Gundersted vil der 
forsat kunne opleves et støjbidrag fra møllegruppen ved 
Gundersted, på et niveau, der ligger over de gældende 
støjgrænser.  
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8. Andre forhold

Andre forhold
8.1 Arealanvendelse
Størstedelen af de berørte arealer, hvor 
vindmølleprojektet foreslås opført, er omfattet af 
landbrugspligt. Ved opstilling af vindmøller, hvor der 
udarbejdes forslag til lokalplan, gælder reglerne i 
CIR nr. 9174 af 19/04/2010 om varetagelsen af de 
jordbrugsmæssige interesser under kommune- og 
lokalplanlægning. Cirkulæret foreskriver, at vindmøller 
skal opstilles på en måde, så de er til mindst mulig gene 
for den fortsatte landbrugsmæssige drift af arealerne. I 
Vesthimmerlands Kommuneplan 2017 er det foreslåede 
vindmølleområde udpeget som særligt værdifuldt 
landbrugsområde.  

I hovedforslaget, se kort side 30, er adgangsvejene frem 
til de nye vindmøller udlagt, så de så vidt muligt følger 
eksisterende skel og derved ligger mindst muligt i vejen 
for den almindelige markdrift. Befæstede arealer omkring 
hver vindmølle udgør op til 3.000 m2 under anlægsfasen, 
men kan evt. reduceres i selve driftsfasen. I alternativ 1 
og alternativ 2 vil færre vindmøller medføre en mindre 
andel af befæstede arealer omkring vindmøllerne 
end for hovedforslaget, svarende til ca. 3.000 m2 for 
alternativ 1 og ca. 6.000 m2 for alternativ 2. Samlet 
vil vindmølleparken, i såvel hovedforslaget som de to 
alternative opstillingsscenarier, kun optage en beskeden 
andel af landbrugsjorden i området, anlæggets samlede 
størrelse taget i betragtning. 

Hvis arealerne til fundamenter og arbejdspladser omkring 
vindmøller udstykkes, kræver dette en ophævelse af 
landbrugspligten for disse arealer, hvorimod opstilling 
af vindmøllerne på baggrund af en leje-/brugsaftale 
ikke fordrer ophævelse af landbrugspligten. Etablering 
og ret til brug af adgangsveje kan fastlægges ved 
en tinglysning. Der redegøres for disse forhold i det 
tilhørende lokalplanforslag, som også forelægges 
Landbrugsstyrelsen, der administrerer Landbrugsloven.

8.2 Fremtidig bebyggelsesstruktur og 
vejbetjening
Otte beboelsesejendomme omkring den nye 
vindmøllepark vil skulle nedlægges i forbindelse med 
en gennemførelse af vindmølleprojektet. For flere af 
ejendommene vil det være relevant at beholde dele af 
bygningsmassen som landbrugsbygninger eller evt. til nye 
ændrede anvendelser såsom lager men fremover vil her 
ikke være beboelse.

De otte beboelser, som nedlægges, ligger blandt andet 
langs de små lokalveje Skråvejen og Nr. Blærevej. For 
begge veje bliver behovet for vejbetjening noget mindre, 
og for Skråvejen vil der slet ikke være boligejendomme 
langs vejen længere. Det må forventes, at kørselsbehovet 
ad disse vil blive noget begrænset i fremtiden, og 
vejene primært vil være nødvendig for landbrugsdriften 
i nærområdet. På den baggrund kan det anbefales, at 
kommunen overvejer og gentænker den fremtidige 
status og indretning af lokalvejene, så vejene kommer til 
at matche det ændrede kørselsbehov og samtidig sikrer 
adgang til vindmøller og ejendomme. 
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8.3 Lufttrafik
Lysafmærkning 
Af hensyn til sikkerheden for lufttrafik, skal vindmøller 
med en totalhøjde på 100 meter og derover 
lysafmærkes Der er rettet henvendelse til Trafik-, 
Bygge-, og Boligstyrelsen med forespørgsel om krav til 
afmærkning, men grundet en lang sagsbehandlingstid 
afventes svar vedrørende de konkrete krav. Det 
forventes, at vindmøllerne skal afmærkes i henhold til 
standardkravene for vindmøller med en totalhøjde på 
op til 150 meter, jf. BL 3-11, ligesom vindmøllerne i 
eksisterende møllegrupper i området. Det betyder, at hver 
vindmølle skal afmærkes med to lavintensive, faste, røde 
hindringslys (type A) med en intensitet på 10 candela. De 
to lys skal placeres på overdelen af nacellen, således at 
der er uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader 
rundt om vindmøllen, uanset vindmøllevingernes position. 

Lyset skal være tændt 24 timer i døgnet. Belysningens 
forventede visuelle påvirkning er beskrevet i afsnit 4.4.

Vesthimmerlands Flyveplads 
Vindmølleprojektet ved Bjørnstrup ligger ca. 3,5 km 
nordøst for Vesthimmerlands Flyveplads. Flyvepladsen 
er en non-instrumental lufthavn, hvor der kun opereres 
med visuelle luftfartøjer, som for eksempel enmotors fly. 
Flyvepladsen anvendes primært til hobbybrug, og må 
anvendes under vejrforhold med 3 kms visuel sigtbarhed. 
I øvrigt anvendes flyvepladsen af og til af forsvaret til 
landingsøvelser med skolefly (propelfly). 

Flyvepladsen yderste indflyvningszone ophører ca. 69 
meter syd for sydligste vindmølle i rækken (vindmølle nr. 
1). Indflyvningszonen er en sikkerhedszone, der er til for 
at minimere risikoen for kollision og uheld. Den markerer 
et areal omkring flyvepladsen, hvor der ikke må placeres 
obstruktioner, der kan være til hindring for indflyvning 
til pladsen. Med en maksimal tilladt rotordiameter på 
136 meter, vil vindmøllernes vingeslag holdes uden for 
indflyvningszonen.  

Som non-instrumental flyveplads har Vesthimmerlands 
Flyveplads ikke installerede hjælpesystemer til landing, 
hvis signaler kan påvirkes af de nye vindmøller, og 
eftersom vindmøllerne er placeret uden for flyvepladsens 
indflyvningszoner, vurderes flyvesikkerheden ved 
indflyvning ikke at blive påvirket. 

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller
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8.4 Radarundersøgelse
De seneste par år er der kommet skærpet opmærksom 
på, hvorvidt nye vindmølleprojekter kan påvirke drift 
og pålidelighed af forsvarets radarer. Det er særligt de 
roterende vindmøllevinger, som kan virke forstyrrende 
for radarsignaler. Problematikken er størst, hvor man er i 
nærheden af fungerende radarsystemer. 

Da vindmølleprojektet ligger indenfor en 
undersøgelseszone af en radarstation, jf. Eurocontrols 
retningslinjer, er der igangsat en Simple Engineering 
Assessment (Analyse). Analysen udarbejdes af en ekstern 
rådgiver, der er specialist i radarsystemer og godkendt 
til denne type opgaver, på vegne af bygherre. Analysen 
er under udarbejdelse i foråret 2021 og forventes at 
leveres til forsvaret i sommeren 2021. På baggrund 
af analysen forventes forsvaret at melde tilbage om 
vindmølleprojektet vurderes at påvirke forsvarets 
radaranlæg samt evt. behov for afværgeforanstaltninger. 

8.5 Radio- og telekæder
Vindmøller må ikke opstilles, så de forstyrrer overordnede 
radiokæder og telefonforbindelser. Normalt skal der 
friholdes en afstand på 200 meter på hver side af 
sigtelinjen for at sikre gode sendeforhold. 

Der er rettet henvendelse til samtlige teleoperatører, 
der kan have interesser i området: Global Connect, 
TDC Net, Telenor, Telia Denmark, Cibicom samt Hi3G. 
Telia Denmark oplyser at de har en radiokædestrækning 
der passerer området ca. 139 meter fra vindmølle 5, 
men accepterer de angivne mølleplaceringers afstand 
til radiokæden. De øvrige udbydere har ikke haft 
bemærkninger til hovedforslaget. 
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8.6 Materielle goder
Opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup vurderes ikke at 
have negativ betydning for erhvervsinteresser og lokale 
arbejdspladser. Projektforslaget vurderes ikke at kunne 
påvirke lokal turisme og rekreative interesser i nogen 
væsentlig grad og dermed heller ikke den samfundsværdi, 
der måtte være forbundet med disse.

Vindmøllers betydning for lokale boligpriser har været til 
debat de senere år. Sammenhængen mellem vindmøller 
og boligpriser er dog et komplekst spørgsmål, som det er 
svært at svare entydigt på.

Undersøgelser af sammenhæng mellem boligpriser og 
nærhed til vindmøller udført af Københavns Universitet 
og Cowi peger på, at ejendomspriser påvirkes negativt af 
nærhed til store landvindmøller (8.1, 8.2).

Undersøgelserne forholder sig ikke til, om vindmøllerne 
er opstillet i delområder, hvor ejendomspriserne generelt 
er lavere end andre steder. Andre undersøgelser 
fra blandt andet Boligøkonomisk Videncenter 
peger derimod på en langsigtet generel krise på 
boligmarkederne i landområder, der får stadig tyndere 
befolkningsgrundlag (8.3, 8.4). Det er en udvikling, der 
forekommer gennemgående for både områder, der 
ligger i nærheden af vindmøller, ældre eller nyere, og 
for områder der ikke ligger i nærheden af vindmøller. 
Ser man på planlægningen for store vindmøller på land 
rundt i Danmark, forekommer der at være et markant 
sammenfald mellem de områder, hvor der opstilles 
og planlægges for nye vindmølleparker og de tyndest 
befolkede landområder (8.5, 8.6). 

VE-Loven giver bygherre pligt til at yde erstatning for 
et eventuelt værditab, som opstillingen af vindmøller 
måtte påføre en omkringliggende beboelsesejendom. 
Det er tidligere undersøgt og konkluderet, at disse 
taksationsafgørelser i mange tilfælde når frem til et højere 
erstatningsbeløb end det tab af ejendomsværdi, der kan 
beregnes på anden vis (8.2).

Det vurderes, at projektforslagets betydning for 
lokale boligpriser vil være begrænset og acceptabelt 
sammenholdt med de muligheder for kompensation, der 
findes. 

Samlet vurderes projektforslaget ikke at have væsentlig 
negativ betydning for socioøkonomiske forhold i 
lokalområdet.

Tilskud til lokalområdet 
Udover de tilskud til lokalområdet, som følger af VE-
Loven (se nedenfor) har bygherre til hensigt at dele en 
del af overskuddet med lokalområdet. Form og modtager 
er ikke afklaret på dette tidspunkt og vil afhænge af 
den videre dialog med lokalområdet, men det kan 
for eksempel være i form af et fast, årligt tilskud til 
borgerforeningerne i Gundersted, Blære og Ejdrup.

VE-loven 
Lovgivningen på området for vedvarende energi 
indeholder ordninger, der har til hensigt at varetage 
hensynet til lokalbefolkningen ved opførelse af nye 
energianlæg. De gældende ordninger er værditabs-, 
salgsoptions-, VE-bonus- og grøn puljeordningen, der 
er trådt i kraft pr. 1. juni 2020. Fælles for ordningerne 
er, at de på forskellig vis stiller krav til bygherre om at 
kompensere nærmeste naboer for opstilling af nye anlæg. 

Ordningerne er i princippet uafhængige af den øvrige 
planlægning for vindmølleanlægget ved Bjørnstrup og 
varetages ikke af Vesthimmerlands Kommune, men af 
Energistyrelsen på vegne af Energi-, Forsynings- og 
Klimaministeriet.

Værditabsordning og salgsoptionsordning (taksation) 
Ved opstilling af nye vindmølleanlæg har ejere af 
omgivende beboelsesejendomme mulighed for at 
anmelde krav på erstatning og salgsoption i forbindelse 
med værditab. Vindmølleprojektets bygherre er forpligtet 
til at betale værditab til ejerne af de omgivende 
ejendomme, der skønnes at miste værdi som følge af 
anlæggets opførelse. Beboelsesejendomme inden for 
en afstand af seks gange møllehøjden har ret til at blive 

Andre forhold

125

Miljøkonsekvensrapport for Vindmøller ved Bjørnstrup

601813



tilbudt salgsoption af bygherre, hvis værditabet vurderes 
at overstige 1% af beboelsesejendommens værdi. 

Forud for opførelse af nye anlæg har bygherre pligt til 
at afholde et offentligt møde, hvor der redegøres for 
projektets betydning for omkringliggende ejendomme. 
For vindmølleprojektet ved Bjørnstrup skal mødet som 
udgangspunkt afholdes i miljøkonsekvensrapportens 
høringsperiode, og inden fire uger før høringsfristen 
udløber. Ejers anmeldelse af krav på værditabserstatning 
og salgsoption skal foreligge inden otte uger efter 
afholdelse af det offentlige møde.

Værdifastsættelse af ejendommen (salgsoptionens 
størrelse) og vurdering af værditabets størrelse foretages 
af en taksationsmyndighed under administration af 
Energistyrelsen. Taksationsmyndigheden består af uvildige 
fagfolk og jurister. Taksationsmyndigheden foretager 
vurdering og træffer afgørelse efter vindmøllernes første 
producerede kWh.

Der er ingen begrænsninger for hvilke ejendomme og 
på hvilken afstand, man kan gøre krav på erstatning i 
forbindelse med værditab. Som udgangspunkt vil alle 
naboer inden for seks gange møllernes totalhøjde, 
svarende til 900 meter i dette projektforslag, have krav på 
en gratis sagsbehandling ved taksationsmyndighederne, 
hvorimod alle øvrige ejendomme hver skal betale en 
sagsafgift på 4.000 kr. Afgiften bliver refunderet, hvis der 
tilkendes erstatning. Beboelsesejendomme, der tilkendes 
værditab, skal modtage udbetaling af erstatningen fra 
bygherre inden otte uger fra taksationsmyndighedens 
afgørelse.

For projektet ved Bjørnstrup vil ejere af 
beboelsesejendomme inden for en afstand af 900 
meter fra nærmeste mølle kunne anmelde om 
salgsoption. Såfremt taksationsmyndigheden herefter 
vurderer at ejendommens værditab overstiger 1% af 
ejendommens værdi, er bygherre forpligtet til at tilbyde 
ejeren en salgsoption. Ejere, der tilbydes salgsoption 
af bygherre, skal melde tilbage på, om der tages imod 
salgsoptionen inden for ét år fra taksationsmyndighedens 
afgørelse. I tilfælde af, at der indgås frivilligt forlig 

om værditabserstatning, vil salgsoptionen frafalde. 
For hovedforslaget med seks vindmøller vil i alt 19 
beboelsesejendomme få tilbudt en salgsoption.

VE-bonusordning 
Ved opstilling af en eller flere vindmøller forpligter 
bygherre sig til at betale en årlig VE-bonus til lokale 
borgere omkring det nye vindmølleanlæg. VE-
bonusordningen består i udbetaling af en økonomisk 
bonus til beboere i husstande inden for en afstand på fire 
til otte gange møllehøjden. 

For vindmølleprojektet ved Bjørnstrup gælder det 
beboere i husstande inden for en afstand af 600 til 
1.200 meter fra nærmeste vindmølle. Størrelsen på 
den årlige bonus til omkringliggende husstande er 
afhængig af anlæggets produktion og elmarkedsprisen. 
For hovedforslaget med seks vindmøller vil i alt 31 
omkringliggende husstande have ret til VE-bonus.

Grøn pulje 
Foruden de ordninger, der er til for at kompensere de 
nærmeste naboer til nye energianlæg, er bygherren 
af nye vindmølleanlæg pålagt at indbetale et beløb 
engangsbeløb svarende til 125.000 kr. pr. MW til 
den kommune, som anlægget opføres i. Beløbet der 
indbetales til den grønne pulje opgøres på baggrund af 
vindmølleparkens samlede effekt, som dels afhænger af 
antallet af nye møller og dels af mølletypen.

Det samlede beløb til den grønne pulje for 
vindmølleprojektet ved Bjørnstrup (hovedforslag med 
seks nye vindmøller)4 vil variere fra 3-3,75 mio. kr., og 
indbetales af bygherre til Vesthimmerlands Kommune ved 
nettilslutning af anlægget. Den grønne pulje kan anvendes 
bredt til kommunale tiltag inden for tre år fra indbetaling. 
Vesthimmerlands Kommune administrerer midlerne og 
formidler tilskud fra puljen til lokale projekter. 

Konsekvenser ved Alternativ 1 og Alternativ 2 
Ordningerne i VE-Loven: Værditabsordning, 
salgsoptionsordning, VE-bonus-ordning og Grøn 
pulje knytter sig alle til størrelse, placering og antal 
af vindmøller i projektforslaget. Ved de alternative 
opstillingsscenarier, hvor henholdsvis en og to vindmøller 
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udgår af projektet, vil de rettigheder til kompensation, 
som følger VE-loven, bortfalde for en række 
omkringliggende beboelsesejendomme, se kortoversigter 
side 126-127.

Konkret vil en opstilling med fem vindmøller i alternativ 
1 medføre at fire beboelsesejendomme nord for 
projektområdet ikke vil få tilbudt en salgsoption samt at 
fire naboer på lidt længere afstand ikke vil have ret til en 
VE-bonus.

En opstilling med fire vindmøller i alternativ 2 vil medføre 
at i alt ti beboelsesejendomme henholdsvis nord og syd 
for projektområdet ikke vil få tilbudt en salgsoption samt 
at i alt otte naboer på lidt længere afstand ikke vil have ret 
til en VE-bonus.

Derudover vil den grønne pulje blive mindre. Ved 
alternativ 1 mindskes størrelsen på den grønne pulje med 
en sjettedel. Ved alternativ 2 mindskes størrelsen på den 
grønne pulje med en tredjedel. 
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Afværgeforanstaltninger og 
manglende viden

9.1 Afværgeforanstaltninger

Støj fra vindmøller
Vindmøller i drift skal overholde gældende støjgrænser 
i henhold til Støjbekendtgørelsen. Støj fra moderne 
vindmøller kommer primært fra vingerne, hvorimod 
maskinstøj ikke regnes som et problem. Under driftsfasen 
skyldes kildestøj primært vindens susen, når vingerne 
passerer mølletårnet. 

I beregningerne for vindmølleprojektet er det forudsat, at 
der foretages reguleringer af kildestøjen ved at nedsætte 
omdrejningshastigheden for møllerne, med henblik på 
at kunne overholde gældende støjkrav. På baggrund af 
hidtidige erfaringer og udvikling af nye, støjreducerende 
komponenter forventes det ikke, at de faktiske støjforhold 
vil overskride de på forhånd beregnede støjniveauer. 

Skyggekast fra vindmøller
I VVM-tilladelsen forventes der på baggrund af 
skyggeberegninger at blive stillet betingelser for 
vindmøllernes skyggekast, således at ingen nabobeboelser 
udsættes for mere end 10 timers reelt skyggekast om 
året.

Som beskrevet i afsnit 3.3 vurderes det for en række 
omkringliggende ejendomme at være nødvendigt 
at installere miljøstop på vindmøllerne for at hindre 
skyggebelastninger udover de vejledende grænseværdier. 
Der kan med fordel gennemføres mere detaljerede 
undersøgelser af de lokale forhold omkring hver af 
de 13 naboer, som ifølge skyggekastberegninger 
potentielt er udsat for over 10 timer årligt skyggekast 
ved hovedforslaget med seks nye vindmøller. Dette 
omfatter undersøgelser af lokale lægivere, placering af 
opholdsarealer, vinduer etc. med henblik på at udarbejde 
et nyt, mere præcist sæt beregninger af skyggekast for de 
berørte ejendomme. På den baggrund kan kommunerne 
fastlægge konkrete krav til miljøstop på hver enkelt 
vindmølle.

Sikkerhed for befolkningen
Med henblik på hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske 
problemer, overvåges vindmøllernes drift elektronisk 
af operatøren. Vindmøllen har et indbygget styre- og 
overvågningsprogram, som registrerer alle fejl og om 
fornødent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens 
støjniveau og udseende vil sammen med andre uønskede 
miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid være en 
konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.

Trafik under anlægsfasen
Det anbefales så vidt muligt at undgå større leverancer 
af tunge godstransporter ad mindre lokalveje under 
anlægsfasen. I stedet bør ruter til og fra anlægsområdet 
tilrettelægges, så det meste af transporten gennem 
den nærmeste del af regionen så vidt muligt foregår 
ad Hovedvej A29 eller Rute 187 og frem mod 
anlægsområdet ad den korteste adgang fra syd. Ruter, 
som medfører godstransport gennem Gundersted by bør 
helt undgås. Hvor der under anlægsfasen vil forekomme 
tung transport ad mindre lokalveje kan det være relevant 
at overveje sikkerhedsforanstaltninger i forhold til naboer 
og færdende, herunder bløde trafikanter. 

Midlertidig grundvandssænkning under anlægsfasen
Den generelle viden om de geotekniske forhold i 
området indikerer, at der sandsynligvis skal gennemføres 
foranstaltninger under anlægsfasen, i form af midlertidig 
sænkning af det sekundære vandspejl, som beskrevet 
i kapitel 2. Hvis anlægsgravene skal holdes tørre med 
sugespidsanlæg vil de forventede vandmængde pr. 
fundament anslås at være i størrelsesordenen 20-
40.000 m3 vand, svarende til en samlet vandmængde for 
hele vindmølleparken på op mod 120-240.000 m3 for 
hovedforslaget med seks vindmøller. 

Det oppumpede vand udledes på omkringliggende 
markarealer til nedsivning. Både oppumpning af 
grundvand og bortledningen af overfladevand kan 
potentielt påvirke naturbeskyttede naturarealet og 
å-løb i projektområdet. For at sikre at den midlertidige 
grundvandssænkning under anlægsfasen ikke får 
betydning for tilstanden i omkringliggende å-løb og §3 
beskyttede vandhuller, mose og enge, anbefales der at 
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etablere passende afværgeforanstaltning. 

Ved oppumpning af grundvand, som medfører ændringer i 
grundvandsstanden ud mod omkringliggende arealer, kan 
den nærliggende §3 beskyttede mose ved vindmølle nr. 4 
og 5 være udsat. Før igangsættelse af anlægsarbejder bør 
der gennemføres geotekniske undersøgelser (boringer) 
omkring vindmølle nr. 4 og nr. 5, og beregninger af, 
om den midlertidige grundvandssænkning risikerer at 
sænke vandspejlet i den §3 beskyttede mose mellem 
mølleplaceringerne. Hvis der vurderes at være risiko for 
en midlertidig tilstandsændring af mosen, bør der under 
anlægsfasen anvendes afværgeforanstaltninger såsom 
reinjicering af det oppumpede vand, for at opretholde 
grundvandsniveauet i mosen.

Såfremt vandet er af rimelig kvalitet, det vil sige uden 
okker i problematiske mængder, kan man lade det sive 
ned på arealer med lette jorder. Her graves mulden af i 
et område og der laves en lav jordvold, der kan holde på 
vandet ned mod arealer, der kan være udsatte ved tilførsel 
af overfladevand som for eksempel det nærliggende 
å-løb eller § 3 beskyttede arealer. Jordvolden vil forsinke 
overfladevandet og vandet vil således lige så stille sive 
ned og filtreres af jorden i processen. Hermed undgås 
desuden uhensigtsmæssige overløb til skjulte dræn mm.

Den midlertidige grundvandssænkning under anlægsfasen 
kan kræve tilladelse fra Vesthimmerlands Kommune jf. 
Vandforsyningsloven, såfremt de forventede vandmængder 
overstiger 100.000 m3. Der vil ligeledes være krav om en 
nedsivningstilladelse fra Vesthimmerlands Kommune, jf. 
Miljøbeskyttelsesloven. 

Betingelser for grundvandssænkning og udledning af det 
oppumpede overfladevand kan stilles i tilladelserne af 
Vesthimmerlands Kommune. 

Flagermus 
Etableringen af det planlagte vindmølleprojekt vurderes 
ikke at kunne medføre en væsentlig påvirkning af 
flagermus, under forudsætning af implementering af 
anbefalede afværgeforanstaltninger.

For at minimere kollisionsrisikoen bør der installeres 

flagermusstop på den nordligste og de to sydligste 
møller i perioden 15. juli – 15. oktober fra solnedgang 
til solopgang, ved vindhastigheder under 5 m/s i 
rotorhøjde, i henhold til den nationale forvaltningsplan for 
flagermus. Vesthimmerlands Kommune kan stille krav om 
flagermusstop på udvalgte møller i en VVM-tilladelse.

I forhold til yderligere tiltag, for at mindske risikoen for 
kollision mellem flagermus og de møller der er placeret 
tæt på levende hegn, kan det generelt anbefales at 
beskære levende hegn nær møller for at opnå en afstand 
mellem den enkelte mølle og beplantning. Dette tiltag 
vil ikke væsentlig forringe de levende hegns bidrag til 
områdets økologiske funktionalitet for flagermus, da der 
er mange andre nærliggende levende hegn hvor flagermus 
kan fouragere og anvende som ledelinjer i terrænet.

Reetablering
Ved ophør af driften på vindmølleparken bør der 
stilles krav om, at ejeren fjerner alle bygningsdele, 
herunder fundamenter og tilhørende tekniske anlæg 
og installationer. Fundamenter skal almindeligvis 
fjernes i en dybde af mindst 1 meter i henhold 
til miljømyndighedernes krav. Hvis ejeren af den 
matrikel, hvorpå vindmøllen er opstillet, ønsker at 
dele af fundamentet skal forblive liggende i jorden, 
skal grundejeren søge om tilladelse hertil efter den til 
enhver tid gældende miljølovgivning. Dette medfører, 
at miljømyndigheden på nedtagningstidspunktet 
tager stilling til, om miljømyndigheden vil tillade at 
lade dele af fundamentet blive liggende. Et eventuelt 
krav om fuldstændig fjernelse af fundamentet vil blive 
pålagt grundejeren. Det er således op til ejeren af den 
pågældende matrikel at indgå en privatretslig aftale med 
bygherren og vindmølleejerne om fjernelse af vindmølle 
og fundament efter endt drift, for eksempel i form af en 
bankgaranti.

Hvis fjernelse og reetablering ikke sker efter aftalen 
herfor, kan kommunen lade arbejdet udføre for 
grundejerens regning. Adgangsveje, som udelukkende 
er etableret af hensyn til vindmølledriften, og som 
ikke skal benyttes ved den fortsatte landbrugsdrift i 
området, bør fjernes og retableres til landbrugsjord. 
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Nedlæggelse af veje med betydning for offentlighedens 
adgang til naturen kræver dog tilladelse fra kommunerne 
i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 26a. På 
nedtagningstidspunktet kan Vesthimmerlands Kommune 
tage stilling til, om vejene har opnået denne status.

9.2 Manglende viden

Valg af vindmøllemodel
Valget af vindmøllemodel er ikke endelig fastlagt på dette 
projektstadie. Særligt kan størrelsen af rotordiameter 
evt. variere indenfor 126-136 meter. I den tilhørende 
lokalplan kan der opsættes betingelser for opstillingen 
af vindmøllerne, som sikrer, at der ikke vil være 
afvigelser af betydning - uanset valg af vindmølletype. 
De miljømæssige påvirkninger vurderes ikke at være 
anderledes, selv om vindmølletype og størrelser på vinger 
og tårn skulle være en smule anderledes. En undtagelse er 
dog ift. beregninger af produktions- og støjforhold, da de 
enkelte vindmøllemodeller kan opføre sig lidt forskelligt 
fra hinanden. I fald valget af vindmøllemodel ender med 
en anden end de her beskrevne, bør der udføres nye 
beregninger af støj- og skyggekastpåvirkninger for at 
sikre, at de lovmæssige krav og vejledende værdier fortsat 
er overholdt.

Videre projektering
På dette stadie af planlægningen mangler fortsat 
færdigprojektering af anlægsveje, arbejdsarealer og 
fundamenter mm., og de præcise krav til opbygning og 
funderingsforhold er derfor ikke kendte. Der er i kapitel 
2 redegjort for de forventede miljømæssige påvirkninger 
under anlægsfasen, hvor der ikke forventes at være 
væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Hvis vindmøllernes placering skulle ændres en smule 
i den videre detailprojektering, ændrer det også på 
de beregningsforudsætninger, der ligger til grund for 
miljøkonsekvensundersøgelsens resultater. I tvivlstilfælde 
vil der i så fald udføres supplerende opmålinger af 
afstanden til nærmeste beboelsesejendomme samt 
beregninger af støjbelastningen for at sikre, at de 
lovgivningsmæssige krav er overholdt. En stor usikkerhed 
knytter sig her til beregninger af skyggekast ved 
naboer, som kan være følsom overfor selv meget små 
ændringer i opstillingsmønstret, og en mindre ændring 
af vindmøllernes placering ved detailreguleringen bør 
derfor følges af supplerende beregninger af skyggekast. 
Vindmøllerne vil under ingen omstændigheder kunne 
flyttes udenfor den vedtagne lokalplanafgrænsning.
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Forord

Forord
Miljøkonsekvensvurderingen giver en vurdering af konsekven-
serne for miljø, natur og naboer ved at opføre et vindmøllepro-
jekt i et område syd for landsbyen Gundersted, i den østlige del 
af Vesthimmerlands Kommune.

I hovedforslaget opstilles seks nye vindmøller med en totalhøjde 
på op til 150 meter på en lige række med ensartet indbyrdes 
afstand, og et tilsvarende antal eksisterende vindmøller nedta-
ges i det omkringliggende område inden for Vesthimmerlands 
Kommune. Miljøkonsekvensvurderingen behandler desuden to 
alternative projektforslag med henholdsvis fem og fire nye vind-
møller. For begge alternative projektforslag gælder at fem eksi-
sterende vindmøller nedtages. Det forventes, at de nye møller 
hver vil have en effekt på 4-5 MW. Samlet forventes vindmøller-
ne i hovedforslaget med seks nye vindmøller at have en samlet 
installeret effekt på mellem 24-30 MW.

Projektforslaget kræver, at der udarbejdes en miljøkonsekvens-
vurdering. Vurdering af projektets miljøkonsekvenser er samlet i 
denne miljøkonsekvensrapport, som er udarbejdet af Urland på 
vegne af bygherre. Urland er kompetente fageksperter på mil-
jøvurderingsområdet, som står inde for oplysningerne i rappor-
ten og for at indholdet lever op til de lovgivningsmæssige krav. 
Vurderingen af projektets miljøkonsekvenser vil særligt fokusere 
på påvirkninger af landskabelig og visuel art, konsekvenser for 
naboer med hensyn til støj og skyggekast fra møllerne samt på-
virkninger af natur- og artsbeskyttelsesinteresser.

Dette dokument er kun et resumé af miljøkonsekvensundersø-
gelsen. Den samlede hovedrapport kan ses i det særskilte doku-
ment: Miljøkonsekvensvurdering for Vindmøller ved Bjørnstrup
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Baggrund

1.1 Planlægning for projektet 
Et område syd for Gundersted er i dag udlagt som 
vindmølleområde i Vesthimmerlands Kommuneplan 
2017. Udpegningen giver mulighed for at opstille en 
række med minimum tre moderne produktionsmøller 
på 125-150 meter totalhøjde inden for kommunepla-
nens rammeområde. 

Ansøger har gennem en periode undersøgt mulighe-
derne for opkøb og nedlæggelse af boliger, der kan 
danne grundlag for et større, mere sammenhængen-
de vindmølleprojekt. Det er lykkedes at opnå aftale 
med en række af de nærmeste naboejendomme. Det 
har åbnet for et sammenhængende projekt for seks 
vindmøller på én lang, ret linje. Med projektforslaget 
her udnyttes områdets vindressourcer derfor betyde-
ligt bedre end for det hidtil udlagte område. 

På baggrund af en ansøgning om opstilling af seks 
vindmøller i en nord-sydlig række, besluttede Vest-
himmerland Kommune i efteråret 2020 at igangsætte 
en fordebat forud for et nyt, tilpasset kommuneplan-
tillæg samt en ny lokalplan, der muliggør realisering 
af projektforslaget. Det blev desuden besluttet, at 
miljøkonsekvensvurderingen for projektet også skal 
belyse reduceret projekt med henholdsvis 5 og 4 nye 
vindmøller.

Energipolitiske mål 
I Danmark er der senest indgået en klimaftale i 2020 
(Klimaaftale for energi og industri mv. 2020), som 
bygger videre på tidligere brede, politiske aftaler, 
herunder Energiaftalen af juni 2018 og det tidligere 
Energiforlig 2012-2020. I aftalen er det fortsat et 
overordnet mål at øge andelen af den vedvarende 
energiproduktion, dels for at bidrage til nedbringelse 
af CO2-udledningen og dels for at sikre uafhængighed 
af fossile brændstoffer og dermed også en større 
forsyningssikkerhed. Aftalen indebærer, at Danmark 
som resten af EU vil arbejde mod klimaneutralitet i år 
2050. Frem mod år 2030 er målet at reducere driv-
husgasudledninger med 70%. Målet kan kun nås ved 
en fortsat udbygning af den vedvarende energipro-
duktion, herunder særligt udbygning med vind og sol 
på land, havvindmøller samt biogas.

Tilskud via udbud  
Hidtil har både solcelleanlæg og nye vindmøller på 
land modtaget et fast pristillæg på den elektricitet, 
der produceres. Fra 2018 er dette ændret til et auk-
tionsbaseret udbudsprincip, hvor det enkelte projekt 

BAGGRUND

skal konkurrere med andre sol- og vindprojekter om 
at kunne opføre og producere med det mindst mulige 
behov for pristillæg. Man kan kun byde ind på auktio-
nen med projekter, der er endeligt godkendt af myn-
dighederne, i dette tilfælde Vesthimmerland Kom-
mune. De ændrede regler for tilskud indebærer også, 
at opstiller af vind- og solprojekter modsat tidligere 
selv skal betale for væsentlige dele af nettilslutningen 
af energianlægget. Principperne for udbud gør det 
essentielt, at bygherre kan frembringe et så konkur-
rencedygtigt projekt som muligt. 

VE-loven 
Lov om fremme af vedvarende energi indeholder en 
række særlige betingelser for opstillingen af nye vind-
anlæg på land: Dels skal naboer inden for otte gange 
totalhøjden til nye vindmølleanlæg tilbydes VE-bonus, 
og dels er naboer tilgodeset af en værditabsordning 
og en salgsoptionsordning. Værditabs- og salgsopti-
onsordningerne forpligter bygherre til at tilbyde køb 
ved salgsoption til ejere af omgivende beboelsesejen-
domme (beliggende i en afstand af op til seks gange 
vindmøllehøjden fra en vindmølle), hvis taksations-
myndigheden skønner, at opsætningen af vindanlæg-
get har medført et værditab på over 1 % af beboelses-
ejendommens værdi. Ordningerne administreres af 
Energistyrelsen.

Lov om miljøvurdering 
Planlægningen for vindmøller sker med udgangspunkt 
i miljøvurderingsloven, som blandt andet stiller krav 
om en miljøkonsekvensvurdering.

En miljøkonsekvensvurdering (hed tidligere VVM) er 
en omfattende, grundig beskrivelse af, hvordan et 
projektforslag kan forventes at påvirke det omgivende 
miljø. Miljøvurderingsloven indeholder detaljerede 
krav om en omfattende belysning af alle miljøforhold, 
som måtte have væsentlig betydning ved gennemfø-
relse af projektforslaget. Miljøkonsekvensvurderingen 
skal på passende måde påvise, beskrive og vurdere 
energiparkens direkte og indirekte virkninger på be-
folkning og sundhed, biologisk mangfoldighed, jord-
bund, vand, luft og klima, landskab, materielle goder 
og kulturarv samt samspillet mellem disse. Undersø-
gelsen har det dobbelte formål at give offentligheden 
mulighed for at vurdere det konkrete projekt samt at 
forbedre kommunens beslutningsgrundlag, før byrå-
det tager endelig stilling til projektet. 
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1.2 Hovedforslag og alternativer

Hovedforslaget omfatter seks nye 150 meter høje 
vindmøller ved Bjørnstrup, samt nedtagning af seks 
eksisterende vindmøller i nærområdet inden for Vest-
himmerlands Kommune. Møllerne opstilles på en ret 
linje i nordvest-sydøst gående retning fra Bjørnstrup 
mod Lille Ajstrup, med en indbyrdes afstand på ca. 
350 meter, med undtagelse af afstanden mellem møl-
ler 1 og 2, der er 334 meter. 

Otte boliger ligger i dag indenfor en afstand af 600 
meter (fire gange møllehøjden) fra de foreslåede 
vindmøller, og det er en forudsætning for opførelse af 
vindmøllerne i hovedforslaget, at beboelsen på disse 
ejendomme nedlægges. Ansøger har indgået aftale 
om opkøb og nedlæggelse af beboelsen på disse otte 
ejendomme, hvis vindmølleprojektet vedtages. 

Vindmølletypen vil være en almindelig typegodkendt 
produktionsmølle. Den foretrukne vindmøllemodel i 
projektforslaget (Vestas V136) har en rotordiameter 
på 136 meter og en totalhøjde på op til 150 meter. 
Miljøkonsekvensundersøgelsen tager dog udgangs-
punkt i, at rotordiameteren evt. kan være mindre og 
variere i størrelser fra 126-136 meter. Tårnet på den 
enkelte mølle er et malet konisk ståltårn. Møllehuset 
indeholder blandt andet hovedleje, gearkasse, gene-
rator og elektroniske styringer. Hele vindmøllen har 
en lys grå farve. Det forventes, at hver af vindmøl-
lerne skal markeres med lavintensivt fast rødt lys (ikke 
blinkende) på minimum 10 candela – det svarer om-
trent til en 9 W glødepære.

På grundlag af beregninger vurderes det, at de seks 
vindmøller vil producere ca. 80.000 MWh om året 
(2.1).  Det svarer til elforbruget for ca. 20.000 hus-
stande. Vindmøllerne har en anslået teknisk levetid 
på 25-30 år og forventes at bidrage med ca. 2,4 mio. 
MWh i deres levetid. 

Alternative projektforslag 
Gennem miljøkonsekvensrapporten, hvor det er 
vurderet at have betydning, er hovedforslaget sam-
menlignet med en tilsvarende opstilling med seks 
nye vindmøller men med modellen Siemens Gamesa 
SG132, med en rotordiameter på 132 meter, en tårn-
højde på 84 meter, og en totalhøjde på 150 meter.

Kommune- og lokalplaner 
Kommuneplanen for Vesthimmerlands kommune 
opstiller retningslinjer for kommunens fysiske plan-
lægning og udvikling, herunder retningslinjer for 
opsætning af vindmøller. I Vesthimmerlands Kommu-
neplan 2017 er der allerede udlagt et areal til opstil-
ling af vindmøller ved Bjørnstrup, rammeområde 301 
– Vindmølleområde Bjørnstrup. Rammeområdet de-
finerer rammerne ved lokalplanlægning for vindmøl-
leanlæg i området, men de foreslåede vindmøller kan 
ikke rummes indenfor det allerede udlagte område. 

Projektforslaget kræver derfor, at der udarbejdes 
kommuneplantillæg, der udlægger et større område 
end det nuværende og muliggør opstilling af seks 
vindmøller på række inden for rammeområdet for 
vindmøller ved Bjørnstrup. Sideløbende med udarbej-
delsen af denne miljøkonsekvensrapport er der udar-
bejdet forslag til kommuneplantillæg for projektet, et 
forslag til en ny lokalplan samt en tilhørende miljøvur-
dering af planforslagene. De mere præcise bestem-
melser for energiparken placering, udformning og 
bebyggelse fastlægges gennem en ny lokalplan. 
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Miljøkonsekvensrapporten behandler desuden to 
alternative opstillingsscenarier. Alternativ 1 er en op-
stilling med fem nye vindmøller, af samme type og på 
samme placeringer som de fem sydligste vindmøller i 
hovedforslaget. Alternativ 2 er en opstilling med fire 
nye vindmøller, af samme type og på samme placerin-
ger som de fire midterste vindmøller i hovedforslaget.

0-alternativ 
0-alternativet beskriver den eksisterende situation 
som en konsekvens af, at projektet ikke gennemføres; 
dvs. at der ikke opføres nye vindmøller. De nærmere 
konsekvenser ved 0-alternativet er beskrevet løbende 
gennem rapporten og sammenlignet med projektfor-
slagene.

1.3 Indhold af miljøkonsekvensvurdering 
Opførelse af en vindmøllepark som denne kan med-
føre en række miljømæssige problemstillinger. De 
væsentligste forhold, som er undersøgt i miljøkonse-
kvensundersøgelsen, er opsummeret her:

Opstillingen af vindmøller kan have konsekvenser for 
de nærmeste beboelser. Miljøkonsekvensundersø-
gelsen redegør særligt for naboforhold i forhold til 
afstand, visuel påvirkning, støj (herunder lavfrekvent 
støj samt evt. kumulative effekter), skyggekast fra 
vindmøllerne samt forventede trafikbelastninger un-
der anlægsfasen. Desuden redegøres der for påvirk-
ning af de socioøkonomiske forhold og de forskellige 
kompensationsordninger for nabobeboelser jf. VE-
loven i miljøkonsekvensvurderingens kapitel 8.

Der ligger spredte bebyggelser og landsbyer i landska-
berne omkring vindmølleprojektet, med Gundersted 
ca. 1,3 km mod nordvest, Ejdrup ca. 2,6 km mod øst 
og Blære ca. 1,9 km mod syd, som de nærmeste by-
samfund. Nærmeste større landsbyer er Vegger mod 
øst og Hornum mod sydvest, begge med ca. 4,5 km 
afstand til vindmølleprojektet. Projektområdet ligger 
ca. 7 km fra den nordlige udkant af Aars. 

Der er ikke egentlige rekreative eller turistmæssige in-
teresser i og omkring selve projektområdet. De nær-
meste er Navnsø, ca. 2 km vest for projektområdet, et 
lokalt udflugtspunkt, der både er bade- og fiskevenlig. 
Andre lokale udflugtsmål som de større plantage-
områder og regionale stisystemer (Hvalpsundstien, 
Himmerlandsstien) ligger på relativt stor afstand af de 
foreslåede vindmøller.

Vindmøllernes påvirkninger af de nærmeste bebyg-
gelser- og bysamfund og rekreative interesser, som 
i særlig grad har visuel landskabelig karakter, er un-
dersøgt i kapitel 4 om landskabsforhold. Der har i 
miljøkonsekvensundersøgelsen særligt været fokus på 
påvirkningen af Gundersted By, som ligger nærmest. 
Dette omfatter både den visuelle påvirkning samt 
påvirkning fra støj (kap. 3), hvor Gundersted som støj-
følsomt område er underlagt skærpede støjkrav.

Vindmøller på op til 150 meter totalhøjde har en be-
tydelig størrelse i forhold til omgivelserne. Det er un-
dersøgt, hvorfra vindmøllerne kan forventes at være 
synlige, og hvordan de omkringliggende landskabs-
områder vil blive påvirket med blandt andet udarbej-
delse af visualiseringer.
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Projektområdet er ikke placeret inden for arealer, der 
i Vesthimmerlands Kommuneplan er udpeget som 
områder med landskabelige interesser. Med deres 
udbredelse, højde og synlighed kan de dog godt have 
betydning for oplevelsen af de omkringliggende land-
skaber. Vindmøllernes visuelt-landskabelige betyd-
ning for de nærmeste omkringliggende landskabsom-
råder er undersøgt som en del af landskabsanalysen i 
kapitel 4. 

Der findes flere fredninger i området omkring pro-
jektområdet. Ca. 2 km vest for projektområdet ligger 
Navnsø og omkringliggende hede beskyttet som et 
fredet område. Tre kirker ligger indenfor en afstand 
af 4,5 km (nærzonen) til mølleområdet: Gundersted 
Kirke (ca. 1,5 km afstand), Ejdrup Kirke (ca. 2,6 km af-
stand) og Blære Kirke (ca. 1,9 km afstand). Derudover 
er et lokalt landområde nord for Ejdrup, ca. 1,3 km fra 
projektområdet, udpeget som værdifuldt kulturmiljø 
I Vesthimmerlands og Aalborg Kommuneplaner. Det 
nye vindmølleanlæg vil umiddelbart ikke have direkte 
betydning for beskyttelseshensynene omkring kirker 
og fredede områder men i miljøkonsekvensundersø-
gelsens kapitel 4 er det undersøgt, om de kan have 
indirekte betydning for oplevelsen af de fredede og 
kulturhistoriske miljøer. 

Det nærmeste internationale naturbeskyttelses-
område er Navnsø med Hede (habitatområde 
nr. 17) ca. 1,7 km vest for projektområdet. Her-
udover ligger der beskyttelsesområder omkring 
Halkær Ådal, Nibe Bredning mm. (habitatområde 
nr. 15) ca. 3,6 km mod øst samt en række næ-
sten sammenhængende beskyttelsesområder 
omkring hedelandskaberne ved Oudrup, Lundby 
og Vindblæs (habitatområde nr. 21) ca. 3,4 km 
mod nordvest. Påvirkningen af de internationale 
naturbeskyttelsesområder er undersøgt som en del 
af miljøkonsekvensundersøgelsens kapitel 5. Det er 
ligeledes undersøgt, hvorvidt projektforslaget kan på-
virke beskyttede arter (bilag IV-arter), herunder fugle. 

Påvirkningen af beskyttede flagermusarter er grundig 
undersøgt, med blandt andet lytteundersøgelser af 
eksisterende lokale forekomster som grundlag. 

Der ligger en del spredte §3-beskyttede mosearealer 
og vandhuller i og omkring projektområdet samt et 
beskyttet vandløb (Vidkær Å- systemet), der løber ind 
gennem området, tæt forbi møllerækken. Det er un-

dersøgt, om anlægsbehov ved opførsel af vindmøller 
kan påvirke de naturbeskyttede arealer i området. 

Produktionen af vedvarende vindenergi har positiv 
indflydelse på luftforurening og regionale/globale 
klimaforhold. Miljøkonsekvensundersøgelsen redegør 
for dette, for eksempel med overslagsberegninger af 
sparede emissioner ved en gennemførelse af projekt-
forslaget.

Projektområdet ligger omgivet af højere terræn, 
og en del mose- og vandhuller kan være indikator 
på områder med et højere grundvandsniveau. Det 
forventede behov for grundvandssænkninger under 
anlægsfasen for vindmøllerne er undersøgt som be-
skrevet i kapitel 2 samt kapitel 6.

Som en del af miljøkonsekvensundersøgelsen rede-
gøres der for forbruget af ressourcer til det samlede 
anlæg og affald forbundet med anlæg og nedtagning 
af vindmøller, se mere herom i kapitel 2 og 6.

Anlægsfasen vil være forbundet med transport til og 
fra området. Der redegøres for forventede trafik samt 
transportruter og de lokale støj- og støvgener, der kan 
være forbundet med lastvogns- og maskinkørsel mm.

Der findes fire eksisterende vindmøller indenfor selve 
projektområdet, som vil nedtages ved opstilling af 
de nye vindmøller. Foruden disse fire eksisterende 
vindmøller vil den nordligst placerede mølle i grup-
pen af tre eksisterende vindmøller nær Gundersted, 
nordvest for møllerækken, nedtages ved alle tre pro-
jektforslag. Ved hovedforslaget med seks møller ned-
tages desuden en enkeltstående mølle i nærheden af 
Bjerghede vest for møllerækken. Nedtagningen kan i 
sig selv medføre miljømæssige påvirkninger, som der 
redegøres for i miljøkonsekvensundersøgelsen. 

Derudover redegøres for samspillet mellem det nye 
vindmølleanlæg og eksisterende vindmøller i områ-
det, som bliver stående, inden for en afstand på 28 
X totalhøjden (svarende til 4,2 km), jf. Vindmøllebe-
kendtgørelsens bestemmelser om afstand mellem 
vindmøllegrupper. Inden for denne afstand findes 
en gruppe med tre ældre 72 meter høje vindmøller 
ca. 1½ km mod øst samt en tilsvarende gruppe med 
tre ældre 72 meter høje vindmøller ca. 1,6 km mod 
nordvest, hvoraf den ene nedtages. En enkelt lille 42 
meter høj vindmølle ca. 1½ km mod vest, som vil ned-
tages ved opførelse af seks nye vindmøller. Samspillet 
med de eksisterende vindmøller i området indgår 
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som en del af landskabsundersøgelserne for den nye 
vindmøllepark.

Andre tekniske anlæg kan medføre kumulative, land-
skabsmæssige påvirkninger med et øget indtryk af 
tekniske anlæg. Det gælder primært i forhold til en 
eksisterende højspændingsluftledning, der løber ca. 
300 meter nord om den nordligste vindmøller i ho-
vedforslaget, samt det planlagte solcelleanlæg på den 
sydøstlige side af Navnsø, der endnu ikke er opført. 
Der redegøres herfor i forbindelse med miljøkonse-
kvensundersøgelsen.

Opstillingen af nye vindmøller vil medføre en øget 
strømproduktion i lokalområdet og kan give behov for 
udvidelse af kapaciteten i det eksisterende el-net. Det 
forventes, at der skal opføres en 60/20 kV transfor-
merstation i området, placeret i umiddelbar nærhed 
af de nye vindmøller. Strømmen føres fra hver vind-
mølle frem til stationen via nedgravede kabler. Statio-
nen forbindes til det øvrige elnetværk, via en 60 kV 
forbindelse til en nærliggende transformerstation syd 
for vindmølleparken, ligeledes via et nedgravet kabel. 
Som en del af miljøkonsekvensundersøgelse redegø-
res der for opbygning og omfang af nettilslutningen, 
samt evt. miljømæssige påvirkninger som følge af 
denne. 

Vindmøllerne skal udstyres med belysning af hensyn 
til lufttrafikken. Belysningstypen afhænger af de lo-
kale forhold. Som en del af miljøundersøgelsen er det 
undersøgt, hvorvidt de militære og civile flyvezoner 
har indflydelse på vindmølleprojektet for at få et præ-
cist billede af krav til lysmarkeringen på vindmøllerne. 

Det foreslåede projekt ved Bjørnstrup ligger ca. 3,5 
km nordøst for Vesthimmerlands Flyveplads. Vest-
himmerlands flyveplads er en non-instrumental 
flyveplads, der primært anvendes til hobbyflyvning. 
Projektforslagets påvirkning af de sikkerhedsmæssige 
forhold omkring flyvepladsen er undersøgt som en 
del af miljøkonsekvensundersøgelsen.

Miljøkonsekvensrapportens indhold og opbygning 
Miljøkonsekvensrapporten er inddelt i 9 kapitler. 

1. kapitel omtaler baggrunden for projektet og sam-
menholder dette med den øvrige planlægning på 
området. Opstillingsforslag og undersøgte alternativer 
præsenteres sammen med de forventede hovedpro-
blemer. Endelig gennemgås rapportens indhold og 

metoder samt gældende lovgivning i forhold til pro-
jektforslaget.

2. kapitel indeholder en nærmere teknisk beskrivelse 
af projektforslaget. Her redegøres også for, hvilke 
påvirkninger, der forventes under opstilling, drift og 
vedligehold af vindmølleparken.

3. kapitel redegør for påvirkningen af omkringbo-
ende; særligt i form af visuelle forhold og beregninger 
af støj og skyggekast. 

4. kapitel indeholder en redegørelse for og vurdering 
af den visuelle påvirkning af omkringliggende land-
skabs- samt by- og landområder ved en gennemfø-
relse af projektforslaget. Kapitel 4 skal ses i sammen-
hæng med Bilag I: Visualiseringer.

5. kapitel indeholder en redegørelse for påvirkningen 
af natur, herunder internationale naturbeskyttelses-
områder, påvirkning af beskyttede arter og §3-beskyt-
tede naturområder.

6. kapitel redegør for problemstillinger omkring 
miljø og risiko for forurening, herunder påvirkning af 
grundvandet. Afsnittet redegør også for positive ef-
fekter i form af sparede emissioner, ressourceforbrug, 
affald og genbrug.

7. kapitel redegør for problemstillinger omkring sund-
hedsforhold; dette inkluderer reduktion af sundheds-
skadelige stoffer og påvirkning fra støj- og skyggekast.

8. kapitel redegør for øvrige forhold såsom projektfor-
slagenes konsekvenser for arealanvendelse, lufttrafik 
og radiokæder, og der redegøres for forhold af lokal 
socioøkonomisk karakter.

9. kapitel omhandler afværgeforanstaltninger i 
forhold til de forskellige problemstillinger samt en 
oversigt over manglende viden ved udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapporten.

Da dette er et resume af den samlede beskrivelse, er 
kun de væsentligste temaer i det ovenfor beskrevne 
medtaget her. I øvrigt henvises til Miljørapporten for 
den samlede redegørelse for indholdet i de 9 afsnit.
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Udsigt mod nærmeste vindmølle - set fra 
Gunderstedvej, vest for projektområdet
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VURDERINGER

Vurderinger
2.1 Påvirkning ved naboer

Afstandskrav 
Vindmølleprojektets påbudte afstande til nærmeste 
vindmølle, på minimum fire gange vindmøllens total-
højde, er overholdt for alle fremtidige nabobeboelser. 

Visuel påvirkning 
Det vurderes, at omkring en sjettedel af de nærme-
ste naboer vil have boligen og de primære udendørs 
opholdsarealer vendt direkte mod vindmøllerne i 
projektforslaget, uden skærmende bevoksning. For 
omkring halvdelen af naboerne vil bevoksning og/el-
ler øvrige bygninger mellem boligen og vindmøllerne 
skærme helt eller delvist for udsigten til vindmøllerne 
fra centrale opholdsarealer. Derimod kan andre om-
råder af ejendommen have næsten frit udsyn mod 
vindmøllerne. For omkring en tredjedel af naboerne 
vurderes det, at det meste af ejendommen vil være 
afdækket fra direkte udsyn mod vindmøllerne.

Støj 
Der vil være støj fra lastvogns- og maskinkørsel mm. 
under anlægsfasen. Arbejdet vil foregå i en begræn-
set periode og for langt størstedelen indenfor almin-
delige dagtimer, og samlet vurderes støjens niveau og 
karakter kun at medføre begrænsede genepåvirknin-
ger ved naboer. 

Beregningerne for vindmøllerne i hovedforslaget vi-
ser, at det maksimalt tilladte støjniveau er overholdt 
ved alle de nærmeste naboer, såvel for opstillingen 
med seks Vestas V136 møller som for tilsvarende 
opstilling med Siemens Gamesa SG132. Det højest 
beregnede støjniveau er for opstillingen med Siemens 
Gamesa SG132, hvor støjniveauet er 42 dB(A) ved 6 
m/s ved naboejendommene Q og F og 43,5 dB(A) ved 
8 m/s ved naboejendom Q. 

Også i forhold til lavfrekvent støj fra vindmøller viser 
beregningerne for projektforslaget, at det maksimalt 
tilladte støjniveau er overholdt med en margin ved 
alle naboer. Det højest beregnede støjniveau for lav-
frekvent støj er 18,2 dB(A) ved 8 m/s ved naboejen-
dom W. 

I det nærmeste støjfølsomme område, Gundersted 
by, overholdes de gældende støjgrænser for støj og 
lavfrekvent støj ved såvel for opstillingen med seks 
nye Vestas V136 vindmøller som for opstillingen 
med seks nye Siemens Gamesa SG132 vindmøller. I 

dag overholder støjbidraget fra tre eksisterende ikke 
gældende støjkrav ved Gundersted by, men ved ned-
tagning af den nordligste af de tre vindmøller i for-
bindelse med realisering af projektforslaget bliver det 
muligt at overholde de gældende grænseværdier. Ved 
opstilling af nye vindmøller ved Bjørnstrup minimeres 
støjpåvirkningen ved Gundersted by.

På baggrund af beregningerne vurderes det, at de 
støjmæssige gener ved naboer vil være acceptable.

Vesthimmerlands Kommune kan stille krav om, at der 
efter vindmøllernes opstilling og indsættelse i drift 
gennemføres kontrollerende støjmålinger. Støjmålin-
gerne skal følge Støjbekendtgørelsens retningslinjer 
for denne type målinger. 

Skyggekast 
Beregningerne for projektforslaget viser, at de anbe-
falede retningslinjer for maksimalt 10 timers årligt, 
reelt skyggekast fra vindmøller ikke er overholdt ved 
i alt 15 omkringliggende ejendomme. Det højest be-
regnede niveau er for projektforslaget med seks nye 
vindmøller af typen Vestas V136, hvor naboejendom 
Q oplever 49 timer og 12 minutter skyggekast pr. år 
ved, og for 13 af naboerne vil niveauet være højere 
end 20 timer årligt.

Vesthimmerland Kommune forventes at stille krav 
om, at der installeres miljøstop på den eller de vind-
møller, der forårsager skyggekast, således at skygge-
kastniveauerne omkring boligerne på ejendommene 
ikke overstiger maksimalt 10 timers reelt skyggekast 
om året. Vilkårene for miljøstoppet vil basere sig på 
en konkret undersøgelse for hver naboejendom. 

Reflekser 
Refleksgener fra vindmøllerne vurderes ikke at være 
et problem.

Trafik

De ruter, som vil benyttes til transport til og fra pro-
jektområdet under anlægsfasen, er ikke kendt på 
dette projektstadie. Adgang til og fra projektområ-
det forventes at blive via Nr. Blærevej og Skråvejen 
ad henholdsvis en sydlig og nordlig vejtilslutning til 
Gunderstedvej. Transport derudover vil sandsynligvis 
foregå via Gunderstedvej, Rute 187 og A29.

Under anlægsfasen må kørsel til og fra området for-
ventes at kunne medføre lokale påvirkninger ved 
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disse i form af støj- og støvgener i krydsene Skråve-
jen/Gunderstedvej og Nr. Blærevej/Gunderstedvej. I 
mindre grad påvirkes naboer langs Gunderstedvej af 
støjgener i anlægsfasen. 

Der bør være opmærksomhed på oversigtsforhold og 
hensyn til bløde trafikanter langs den angivne rute til 
og fra mølleområdet og behovet for sikkerhedsmæs-
sige foranstaltninger i forhold til disse bør overvejes.

Alternativ 1 og alternativ 2 

Det vurderes, at den visuelle påvirkning ved de 
nærmeste omkringliggende naboer vil reduceres en 
anelse ved alternativ 1 og alternativ 2. Det gælder 
særligt for de nærmeste naboer langs den del af 
Gunderstedvej, der ligger nord for møllerækken (al-
ternativ 1), samt derudover i mindre grad for naboer 
omkring Bjørnstrup (alternativ 2). Overordnet set 
vurderes effekten dog at være begrænset, da de fire 
eller fem tilbageværende vindmøller i alternativerne i 
store træk fortsat kan forventes at være synlige fra de 
pågældende naboer. 

Generelt set vurderes de støjmæssige påvirkninger 
ved vindmølleparkens nærmeste naboer at være min-

Støjniveauet for forskellige typer af støj
Kilde : Miljøstyrelsen
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dre ved de to alternative opstillingsscenarier end for 
hovedforslaget. Ud over at der er færre møller i alter-
nativ 1 og alternativ 2, nedtages der fem eksisterende 
møller frem for seks. De kumulative effekter ved, at 
den eksisterende vindmølle ved Bjerghede ikke ned-
tages, vurderes at have betydning for de støjmæssige 
påvirkninger ved naboer vest og sydvest for vindmøl-
leparken. For begge alternativer ses de højeste bereg-
nede støjniveauer hos naboejendom F og Q, som er 
de mest centrale og tættest placerede ejendomme på 
den nye vindmøllepark, samt naboejendom W, som 
påvirkes af de kumulative effekter. Den lavfrekvente 
støj vurderes at have en pæn margin til de gældende 
grænseværdier for begge alternative opstillingsscena-
rier. 

For alternativ 1 med Vestas V136 vil 14 af de nærme-
ste naboer opleve et højere niveau af skyggekast end 
de maksimalt 10 timers årligt. Det højeste beregnede 
niveau af skyggekast pr. år er 39 timer og 27 minut-
ter for naboejendom W. For alternativ 2 vil i alt 14 af 
de nærmeste naboer opleve et niveau højere end de 
maksimalt 10 timers årligt. Det højeste beregnede 
niveau af skyggekast pr. år er 38 timer og 19 minutter 
for naboejendom W.
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Visualisering af projektforslaget set fra Navnsø vest for projektområdet

En ny transformerstation placeres ved en eksisteren-
de landejendom, som nedlægges, og vil blive omgivet 
af eksisterende grøn beplantning. Stationen forventes 
i det store hele at blive skjult set fra de omgivende 
områder. Det kan dog anbefales at placere transfor-
merstationen centralt eller nordligt på ejendommen, 
så den udnytter afskærmningen fra de højere træer 
mod nord bedst muligt. 

Nærmeste områder og Gundersted 
Der ligger spredte naboejendomme i de fleste 
retninger omkring vindmøllerne. Øst for 
vindmølleområdet, langs Borupvej og Nr. Blærevej, 
ligger nogle af de nærmeste naboer. Fra Borupvej, 
som løber øst for vindmøllerækken på indtil 2-300 
meter afstand af den nærmeste vindmølle, er der for 
det meste frit udsyn frem mod vindmølleområdet 
på strækningen fra Gundersted til Blære. De nye 
vindmøller vil være markant synlige herfra og 
visuelt dominere hele landskabsrummet vest for 
vejen. Mod vest og sydvest ligger de nærmeste 

2.2 Påvirkning af landskabet

De store vindmøller i projektforslaget vil syne af 
meget, og det samlede anlæg vil virke stort set fra 
de nære, omkringliggende områder. Den enkle, 
ordnede opstilling på en lige række og de store 
vindmøllers langsomme rotationshastighed vil 
bidrage til oplevelsen af et roligt teknisk anlæg, på 
trods af møllernes størrelse. De omkringliggende 
landskaber er varierede med både halvkuperet 
terræn, spredte krat og skovstykker og større 
naturområder. Stedvist kan delvist synlige vindmøller 
hen over naturstykker, beplantninger og bebyggelser 
virke en anelse forstyrrende for oplevelsen af 
landskabet. Landområderne er dog først og fremmest 
præget af landbrug og dyrkede marker med relativt 
langt mellem bebyggelserne i det åbne land. 
Projektforslaget vil for det meste falde udmærket 
ind i dette moderne kulturlandskab med spredte 
landbrugsanlæg og vindmøller. 
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naboer til de nye vindmøller langs Gunderstedvej, 
og terrænet langs vejen giver flere steder et godt 
udsyn frem mod vindmølleområdet. Også set herfra 
vil det nye vindmølleanlæg syne af noget mere 
og virke dominerende i landskabsrummet forude, 
sammenholdt med de eksisterende vindmøller 
i området, som nedtages. Mod nord og syd kan 
vindmøllerne også være væsentligt synlige fra 
naboejendomme, men generelt er der kun få naboer 
og længere afstande fra de nye vindmøller til lokale 
veje og bebyggelser, i disse retninger. 

De nye vindmøller vil ikke være synlige fra den cen-
trale del af Gundersted by, langs Gunderstedvej og 
Skovvænget, hvor bebyggelser og skovbeplantning 
spærrer for udsyn mod syd. Fra selve Gundersted vil 
de nye vindmøller primært være synlige fra de åbne 
arealer omkring Doverhøj og Brusåvej samt fra områ-
derne syd for kirken, på den vestlige side af Gunder-
stedvej. Set herfra vil de nye vindmøller være tydeligt 
synlige henover horisonten mod sydøst, henover 

bebyggelser, beplantning og den markante Gunder-
sted Kirke. De eksisterende vindmøller, som nedtages, 
er også stedvist synlige herfra i dag, men med deres 
størrelse øger de nye vindmøller den visuelle påvirk-
ning betydeligt. Synligheden af vindmøllerne vil virke 
forstyrrende for oplevelsen af landsbymiljøet set her-
fra. Længere ud ad Brusåvej kan vindmøllerne være 
synlige fra ejendomme på sydsiden med god udsigt 
mod sydøst, men vindmølleanlægget vil ikke være 
videre synligt fra de øvrige ejendomme eller selve 
vejen.   

Omkringliggende landområder 
Fra områderne omkring Blære vil synligheden af 
de nye vindmøller være mere begrænset, og de vil 
ikke være synlige fra plantageområderne mod syd, 
omkring Jenle Plantage. Af samme grund, og fordi 
støjpåvirkninger fra vindmøllerne på denne afstand 
og i dette miljø (træer) vurderes som uden betydning, 
vurderes projektforslaget heller ikke at egentlig 
betydning for lokale rekreative interesser. Der er også 

Visualisering af projektforslaget, ved indsyn mod Gundersted Kirke nord for projektområdet
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mange skovstykker omkring Blære og med undtagelse 
af enkelte områder, som for eksempel den nordlige 
ende af kirkeområdet, vurderes projektforslaget 
ikke at have videre synlighed eller visuel betydning 
for oplevelsen af landsbymiljøet her. Fra Blære 
Stationsby vil vindmøllerne primært være synlige 
fra den nordlige udkant af byen, langs Blærevej og 
langs Blomstermarken. Set herfra vil vingerne på de 
nye vindmøller netop nå hen over det grønne hegn i 
forgrunden og det kan virke en anelse forstyrrende.

Mod øst og nord vil de nye vindmøller stedvist 
være synlige fra de højere terræner op mod Ejdrup, 
omkring Skørbæk og ved Borup. Særligt fra højere 
udsigtspunkter med frit udsyn vil vindmøllerne syne 
af betydeligt mere end de eksisterende vindmøller, 
som nedtages. Den simple opstilling på en lige 
række giver dog samtidig indtryk af en velordnet 
struktur som for det meste falder udmærket ind i det 
moderne landbrugslandskab, der præger områderne 
heromkring.

Mod vest er terræn og landskab mere komplekst. 
Vindmøllerne kan stedvist være markant synlige 
fra høje udsigtspunkter som for eksempel omkring 
Bjerghede og fra helt åbne arealer som Navnsø. De 
nye vindmøller kan i nogle tilfælde bidrage til et lidt 
uordnet landskabsbillede og virke forstyrrende. Set 
fra Hovedvej A29, som løber gennem områderne her, 
vil den nye vindmøllepark også stedvist være synlig 
med enkelte små kig, men med afstanden hen til ve-
jen og de korte stræk med udsigt taget i betragtning 
vurderes dette kun at være af mindre landskabsmæs-
sig betydning.

Der er ca. 4½ km til henholdsvis Hornum i sydvest og 
Vegger i øst. Fra Hornum vil vindmøllerne ikke være 
synlige fra selve byen, men kun netop anes, hvor man 
kommer forbi bygrænsen øst for byen og ud i det 
åbne land. Synlighed af vindmølleparken vurderes 
ikke at have videre landskabsmæssig betydning. Fra 
Vegger skærmer det højereliggende terræn vest for 
byen, på den anden side af tunneldalen ned langs 
Halkær Å, af for længere udsyn mod vindmølleområ-
det i vest. 

Særlige landskabsområder 
Projektområdet er ikke placeret inden for arealer, der 
i Vesthimmerlands eller Aalborgs kommuneplaner er 
udpeget som områder med landskabelige interesser, 

og projektforslaget vil ikke direkte påvirke disse. Men 
deres synlighed kan dog have en indirekte påvirkning.

Projektforslaget vurderes ikke at have videre betyd-
ning for de udpegede landskabsområder omkring Jen-
le Plantage mod syd eller langs Halkær Ådal mod øst, 
da vindmøllerne ikke vil være videre synlige fra disse 
områder. Hvor de stedvist vil kunne ses, som for ek-
sempel fra Skivum, vil den nye vindmøllepark på disse 
afstande typisk opleves som et enkelt, ordnet anlæg i 
god balance med landskabsbilledet som helhed. 

Mod vest kan vindmøllerne, hvor de stedvist vil være 
synlige, medføre en større visuel påvirkning. Det 
gælder særligt set fra Navnsø, hvor de nye vindmøl-
ler syner af betydeligt mere og vil øge indtrykket af 
tekniske anlæg, sammenholdt med de eksisterende 
vindmøller som nedtages. Det nye vindmølleanlæg 
vil virke stort og væsentligt præge udsigten mod øst, 
men vil med den simple, ordnede opstilling samtidig 
også stå roligt i landskabet bag søen. Projektforslaget 
forenkler det i forvejen forstyrrede visuelle indtryk af 
op til fire forskellige synlige møllegrupper ved at ned-
tage flere af de eksisterende vindmøller. 

Mod nord, henover de Himmerlandske Heder findes 
nogle af de mest særlige og markante landskabs- og 
naturområder i regionen. De nye vindmøller vil være 
mest synlige set fra de højere bakkepartier på Lundby 
Hede. Set herfra vil den nye vindmøllerække være 
tydeligt synlig henover terrænet mod syd, som en del 
af det omgivende landbrugslandskab. På de lidt større 
afstande op mod hederne, mere end 5 km, vil de nye 
vindmøller opleves i god i balance med de øvrige 
landskabselementer i de store, åbne landskabsrum.

Kirker, fredninger og kulturmiljøer

I Gundersted findes et lokalt kulturmiljø med kul-
turhistoriske anlæg som kirken og voldanlægget ved 
Gunderstedgård. Særligt for indsynet mod Gunder-
sted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt 
påvirke oplevelsen af kirken og lokalmiljøet. Set her-
fra vil de nye vindmøller syne af betydeligt mere end 
de eksisterende vindmøller, som nedtages, og være 
klart synlige et godt stykke henover kirkebygningen. 
Projektforslaget vil virke forstyrrende for oplevelsen 
af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye 
vindmøller vil også være markant synlige set fra selve 
kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land 
syd for kirken. 
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Gundersted Kirke er i Vesthimmerland Kommuneplan 
omgivet af en fjernbeskyttelseszone, som rækker ind 
over den nordligste del af vindmølleområdet og ned 
mod Borupvej. Fjernbeskyttelseszonerne har almin-
deligvis til hensigt at hindre, at indsynet mod kirker 
hindres eller forstyrres med byggeri i forgrunden. Det 
kan ikke afvises, at vindmøller kan virke forstyrrende 
for indsyn til kirker, dog betyder vindmøllernes åbne 
struktur, og deres store størrelse i forhold til omgivel-
serne, at de typisk ikke hindrer oplevelsen af kultu-
relementer og landskab i baggrunden. I det konkrete 
tilfælde ved Bjørnstrup har et lokalt udpeget område 
omkring Skråvejen/Borupvej potentielt indsigt mod 
både Gundersted kirke og de nordligste vindmøller på 
samme tid. Synligheden ind mod kirken vurderes som 
ganske begrænset fra denne yderste del af kirkezo-
nen, da en del eksisterende spredt beplantning samt 
beplantning omkring bebyggelser, hindrer meget af 
udsynet. Vest for Borupvej ligger dyrkede marker 
uden adgang og interesse for offentligheden. Samlet 
vurderes synligheden af de nye vindmøller ikke at 

have egentlig betydning for oplevelsen af kirken som 
monument i landskabet, set fra landområderne syd 
for kirken. Påvirkningen af indsynet mod Gundersted 
Kirke set fra nord er beskrevet ovenfor. Det har dog 
ikke i sig selv noget med omfanget af fjernbeskyttel-
seszonen at gøre. Det vurderes ikke, at synligheden af 
de to nordligste vindmøller inden for fjernbeskyttel-
seszonen i sig selv har afgørende betydning for hensy-
net til fjernbeskyttelseszonen, da de øvrige vindmøl-
ler i projektforslaget under alle omstændigheder vil 
være markant synlige bag kirkebygningen. 

Fra Ejdrup Kirke er der visuel kontakt til det åbne land 
mod vest. De nye vindmøller vil være væsentligt syn-
lige fra det meste af kirkeområdet, hvor kirkebygning 
og beplantning ikke står i vejen. Øst for kirken vil der 
på et kort stræk ad Ejdrupvej være indsyn mod kirken 
med de nye vindmøller i baggrunden. Vindmøllerne 
vil dog kun være delvist synlige mellem kirkebygning 
og beplantning i forgrunden, og projektforslaget vur-

Visualisering af projektforslaget set fra Langager Høje nordøst for projektområdet
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deres ikke at have væsentlig betydning for indsynet 
mod Ejdrup Kirke.

Blære Kirke ligger omgivet af skovbeplantning på de 
fleste sider, og kirkeområdet har primært udsyn mod 
landområderne i nord, lidt væk fra vindmølleområdet 
i nordvest. Flere af vindmøllerne vil være synlige mel-
lem træer og beplantning i det nordvestlige hjørne 
af kirkeområdet, men de vurderes kun at have ret 
begrænset betydning for oplevelsen af kirkeområdet. 
Der er ikke konstateret indsyn mod kirken, hvor både 
vindmøller og kirkebygning vil være synlige på samme 
tid.

Navnsø og det omkringliggende hedeområde er fre-
det. Som beskrevet under særlige landskabsforhold 
vil projektforslaget ikke direkte berøre denne fred-
ning, men med deres synlighed vil de nye vindmøller 
øge indtrykket af tekniske anlæg og på den måde in-
direkte påvirke oplevelsen af området.

Projektforslaget vil ikke være synligt eller have betyd-
ning for de fredede områder og kulturmiljøer omkring 
Kelddal Mølle mod sydøst. Projektforslaget vil være 
tydeligt synligt fra de åbne kulturlandskaber omkring 
Skørbæk Hede, hvor her blandt andet er fundet en 
oldtidsboplads, men synligheden af vindmøllerne i 
landskabet mod sydvest vurderes ikke at have større 
betydning for oplevelsen af kulturmiljøet ved Skør-
bæk Hede i sig selv.

Længere afstande 
Vindmøllerne vil ikke være synlige fra selve Aars 
by og kun have en ganske begrænset synlighed 
fra hovedvejen øst om byen. På de relativt store 
afstande, omkring 6½ km eller mere, vurderes det 
nye vindmølleanlæg ikke at have videre betydning 
for oplevelsen af det lokale landbrugslandskab i 
landområderne omkring Aars. 

Fra nord kan vindmøllerne stedvist være synlige fra 
højtliggende punkter som fra Skarp Salling eller fra 
større vandflader, som for eksempel hvor Rute 587 
krydser hen over Sebbersund. Også længere ned 
langs Halkær Bredning, øst for projektområdet, kan 
der stedvist være punkter med god udsigt frem mod 
de nye vindmøller. På de større afstande syner vind-
møllerne ikke af meget, og projektforslaget vurderes 
ikke at have væsentlig betydning for oplevelsen af 
landskaberne.

Længere vest og syd for projektområdet, forbi Rønhøj 
Plantage, Hornum og Aars, tilbyder landskaberne ikke 
mange lange udsigter frem mod vindmølleområdet 
ved Bjørnstrup, og de nye vindmøller vurderes ikke at 
have videre landskabelig betydning.

Eksisterende vindmøller 
Der står to grupper af eksisterende vindmøller 
omkring vindmølleområdet ved Bjørnstrup, som 
vil blive stående i en årrække efter opførslen af de 
nye vindmøller. Nye og eksisterende vindmøller 
vil fra enkelte områder være synlige i det samme 
landskabsbillede og kunne opleves i visuelt samspil 
med hinanden.

Fra Ejdrupvej, godt 2½ km øst for vindmølleområdet, 
har man på et kort stræk udsyn mod både gruppen 
med tre eksisterende vindmøller i forgrunden og de 
nye vindmøller ved Bjørnstrup længere ude i bag-
grunden. Set herfra vil de nye vindmøller være delvist 
synlige og visuelt blande sig sammen med møllegrup-
pen ved Nørrekær set herfra, og det kan virke lidt 
forstyrrende. Der er kun tale om et kort stræk af den 
lille lokale landevej Ejdrupvej, og der er ikke kon-
stateret andre udsigtspunkter af betydning, hvorfra 
begge vindmøllegrupper vil være synlige på samme 
tid. Samspillet mellem de to møllegrupper vurderes 
på den baggrund kun at have lille landskabsmæssig 
betydning.

Vest for Gundersted by, ud ad Brusåvej, får man på 
samme tid kig mod både den eksisterende gruppe af 
vindmøller ved Gundersted og de nye vindmøller ved 
Bjørnstrup. De to møllegrupper blander sig visuelt 
sammen og giver en lidt uklar fornemmelse af opstil-
linger og orden, men set i forhold til, at møllegruppen 
ved Gundersted kun er delvist synlig bag granhegnet 
i dag, vurderes opstillingen af de nye vindmøller ikke 
at have væsentlig landskabsmæssig betydning. Der er 
ikke konstateret andre udsigtspunkter af betydning, 
hvorfra begge vindmøllegrupper vil være synlige på 
samme tid. Samspillet mellem de to møllegrupper 
vurderes kun at have lille landskabsmæssig betyd-
ning.

Det bemærkes, at der for begge eksisterende møl-
legrupper er tale om vindmøller af ældre datoer, som 
ikke ligger indenfor udpegede vindmølleområder med 
mulighed for genopstilling i den gældende kommune-
plan og må forventes at blive nedtaget inden længe. 
Det kan derfor forventes, at de beskrevne visuelle for-
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hold ovenfor kun vil være af midlertidig karakter over 
en overskuelig årrække. Samlet vurderes samspillet 
mellem de nye vindmøller og de omgivende, eksiste-
rende vindmøllegrupper kun at være af begrænset og 
ubetænkelig landskabsmæssig betydning. 

Andre tekniske anlæg 
Set fra nære områder omkring projektområdet vil de 
nye vindmøller ofte opleves i samspil med en eksiste-
rende, øst-vest gående luftledning, der løber syd for 
Gundersted. Fra de fleste udsigtspunkter vil de høje 
vindmøller langt overgå luftledningen og masternes 
mere beskedne højde, og det er visuelt let at adskille 
de to som selvstændige velstrukturerede anlæg i 
landskabet. Fra enkelte lokale landområder omkring 
Gunderstedvej, umiddelbart syd for Gundersted, hvor 
luftledningen løber på tværs lige i forgrunden, vil de 
to anlæg blande sig mere sammen. Her kan det visu-
elle samspil mellem luftledning og vindmøller virke en 
anelse forstyrrende og det vil øge indtrykket af tekni-
ske anlæg i landskabet. 

Det vurderes ikke, at der vil være et visuelt samspil af 
betydning mellem de nye vindmøller og et planlagt 
solcelleanlæg ved Navnsø, primært fordi der ikke er 
fundet udsigtspunkter af betydning, hvorfra de to an-
læg på samme tid vil have en synlighed i landskabet 
af betydning.  

Harmoniforhold 
De foreslåede møllemodeller har forholdsvis store 
møllevinger i forhold til totalhøjden. Visuelt betragtet 
er det en lille ulempe sammenholdt med tidligere 
vindmøllemodeller med et mere harmonisk forhold 
mellem møllevinger og mølletårn. Dette skal dog ses 
i forhold til et landskab omkring projektområde, som 
er præget af let kuperet terræn og en del hegn og 
beplantning. Ofte vil kun de øverste dele af vindmøl-
lerne være synlige, og det er svært at få et indtryk 
af vindmøllernes harmoniforhold. Set i forhold til 
anlæggets visuelle fremtræden som helhed vurderes 
de forholdsvis store møllevinger at være en æstetisk 
detalje, som ikke har væsentlig betydning for den vi-
suelle påvirkning af det omkringliggende landskab.  

Alternativ 1 og alternativ 2  
I de to alternative opstillinger reduceres det samlede 
antal vindmøller i projektet til fem eller fire. Dermed 
mindskes den samlede visuelle påvirkning fra vind-
mølleparken. Overordnet set vurderes betydningen 
af dette dog kun at være lille. Reduceringen af antal-

let af vindmøller vil ikke i ændre på, at de fem eller 
fire tilbageværende vindmøller fortsat vil medføre 
en væsentlig visuel påvirkning af de omkringliggende 
områder.

Set fra de nærmeste landområder omkring den nord-
ligst eller sydligst placerede vindmølle vil en opstilling 
med fem eller fire vindmøller have en lokal positiv 
effekt, da afstanden til nærmeste vindmølle øges med 
en kortere række af vindmøller. Med en afstand på 
mere end 300 meter mellem vindmøllerne gør det en 
ikke ubetydelig forskel set fra for eksempel nogle af 
de nærmeste landeveje og ejendomme langs Gunder-
stedvej, lige nord for møllerækken, eller fra området 
omkring Bjørnstrup. Omvendt ændrer det i de fleste 
situationer ikke på, at de tilbageværende fire eller 
fem vindmøller fortsat vil være markant synlige i det 
nære landskabsbillede.

Fra de nære landområder øst og vest for de nye vind-
møller fylder den nordsyd-gående møllerække meget 
i landskabsbilledet. En opstilling med fem eller fire 
vindmøller, og dermed en lidt kortere tværgående 
møllerække, vil bidrage til at reducere denne påvirk-
ning. Effekten af en kortere møllerække vurderes dog 
samlet set som begrænset for oplevelsen af de eksi-
sterende landskabsmiljøer, for eksempel udsigten hen 
over Navnsø vest for projektområdet. 

En alternativ opstilling med færre vindmøller vurde-
res ikke at have videre betydning for påvirkningen 
af særlige landskabs- og kulturelementer, heriblandt 
særligt Gundersted Kirke. For både en opstilling med 
seks, fem eller fire vindmøller vil indsynet ind mod 
kirken fortsat være forstyrret af udsigten mod rote-
rende vindmøller i baggrunden. 

På længere afstande, mere end 2-3 km, vurderes det 
generelt ikke at have videre betydning for vindmøl-
lernes visuelle påvirkning af landskabet, at antallet af 
vindmøller i møllerækken reduceres med én eller to.    
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2.3 Påvirkning af natur

Vindmøllerne etableres på landbrugsjord og placerin-
gen af nye vindmøller og de tilhørende arbejdsarealer 
og adgangsveje ligger uden for beskyttet natur, her-
under naturbeskyttede §3 naturarealer. Projektfor-
slaget indebærer ikke ændringer af naturbeskyttede 
områder eller vandløb, og det vurderes, at projektfor-
slaget ikke påvirker områdets beskyttede naturtyper 
negativt. Ved en evt. midlertidig grundvandssænkning 
under anlægsfasen skal der træffes foranstaltninger 
for at sikre, at der ikke sker forurening med okker, 
bortledning mod den nærliggende Ajstrup Bæk samt 
ændringer i grundvandsstand ved den beskyttede 
mose i området. Med overholdelse af en høj sikker-
hed i forhold til det oppumpede vand vil grundvands-
sænkningen ikke udgøre en risiko for beskyttede 
naturarealer.

Der er vurderet på relevante beskyttede fuglearter, 
herunder arter som er listet på udpegningsgrundlaget 
for nærmeste fuglebeskyttelsesområder. De planlagte 
møller vil ikke stå i en trækkorridor, og der vurderes 
kun at kunne forekomme et begrænset antal kollisio-
ner mellem fugle og vindmøller. Kollisionsrisikoen for 
de undersøgte fuglearter vurderes at være begrænset 
og påvirkningen ved forstyrrelse og/eller fortræng-
ning vurderes umiddelbart ikke at være væsentlig. 
Barriereeffekten vurderes kun at være lokal og ikke 
væsentlig på bestandsniveau, for de pågældende 
fuglearter. Direkte habitattab vurderes ikke at påvirke 
fuglearter i projektområdet på bestandsniveau. 

Projektets mulige påvirkning af Habitatdirektivets bi-
lag IV arter, er vurderet. Placeringer af vindmøller og 
adgangsveje berører ikke vandhuller og moser i områ-
det, og arter som for eksempel Stor vandsalamander 
og Spidssnudet frø, der yngler i vandhuller, påvirkes 
ikke i væsentlig grad. Opsætning og drift af vindmøl-
ler, etablering af tilkørselsveje mv. forårsager ikke tab 
af habitater for padder, og projektforslaget vurderes 
ikke at påvirke paddebestandene. Birkemus forekom-
mer ikke i projektområdet og vil ikke blive påvirket. 
Ejstrup Bæk, som er den vigtigste habitat for Odder, 
vil ikke blive påvirket. 

Samlet vurderes etableringen af det planlagte vind-
mølleprojekt ikke at kunne medføre en væsentlig 
påvirkning af flagermus, under forudsætning af at de 
foreslåede afværgeforanstaltninger implementeres, 
og at de eksisterende tre vindmøller i projektområdet 

samt to udenfor nedtages, som er uhensigtsmæssigt 
placeret i forhold til flagermus. 

Den samlede konklusion er, at projektet ikke vil med-
føre væsentlige påvirkninger på natur og beskyttede 
arter. Projektet vil heller ikke medføre påvirkning af 
arter på udpegningsgrundlag for de nærmeste Na-
tura-2000 områder, eller på områderne selv, der vil 
medføre at målsætningen for områderne og arterne 
kan opretholdes. Som følge heraf er det vurderet, at 
der ikke er behov for at gennemføre en konsekvens-
vurdering af Natura 2000 områder, jf. Habitatbekendt-
gørelsen.

Kumulative effekter 
Der vurderes ikke at opstå kumulative effekter med 
andre tekniske anlæg af betydning for fugle- og dy-
reliv, som følge af en gennemførelse af projektforsla-
get. På grund af de store afstande vurderes ikke at 
være egentlige kumulative effekter med betydning 
for beskyttede fugle- og flagermusarter i samspillet 
med andre store (planlagte) vindmølleparker ved for 
eksempel Thorup Sletten og Nørrekær Enge, som 
begge ligger længere end 15 fra projektområdet ved 
Bjørnstrup.  

Vurdering af påvirkning af flagermus for alternativ 1 
og alternativ 2  
De væsentligste forskelle på de naturmæssige påvirk-
ninger der forekommer ved etablering af hovedforsla-
get og etablering af de to alternative opstillingsscena-
rier vedrører flagermus.

 Ved alternativ 1 med fem nye vindmøller vurderes 
det at der ikke er væsentlige risici for flagermus nær 
haver. De to sydligste møller (vindmølle nr. 1 og 2) i 
projektforslaget står nær ved læhegn og det anbefa-
les, at disse to møller pålægges et møllestop i perio-
den 15. juli – 15. oktober fra solnedgang til solopgang 
ved vindhastigheder under 5 m/s i rotorhøjde i hen-
hold til den nationale forvaltningsplan for flagermus. 

Ved alternativ 2 med fire nye vindmøller vurderes 
det at der ikke er væsentlige risici for flagermus nær 
haver. Den sydligste mølle (vindmølle nr. 2) står fort-
sat nær ved læhegn og det anbefales, at denne mølle 
pålægges et møllestop i perioden 15. juli – 15. okto-
ber fra solnedgang til solopgang ved vindhastigheder 
under 5 m/s i rotorhøjde i henhold til den nationale 
forvaltningsplan for flagermus. 
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anlægsgravene tørre. Det anslås, med en vis usikker-
hed, at oppumpede vandmængder samlet for hele 
vindmølleparken kan være på op til 120-240.000 m3. 
De oppumpede vandmængder forventes at udledes 
som overrisling på de omkringliggende markarealer, 
hvorved vandet nedsiver og eventuelt okkerindhold 
udfældes på markarealerne. Med passende foran-
staltninger vurderes den midlertidige grundvands-
sænkning ikke at medføre risiko for forurening.

Alternativ 1 og alternativ 2  
Vindmølleparkens positive effekt på luftforurening 
og klima vil være mindre for de to alternative opstil-
lingsscenarier, end for hovedforslaget. Den samlede 
reduktion af skadelige stoffer vurderes samlet set at 
være i størrelsesordenen godt 290.000 tons CO2, ca. 
60 tons SO2 og ca. 420 tons NOx for alternativ 1 og i 
størrelsesordenen ca. 235.000 tons CO2, knap 50 tons 
SO2 og ca. 340 tons NOx for alternativ 2. 

For alternativ 1 og alternativ 2 forventes den sam-
lede vandmængde, der skal oppumpes ved midler-
tidig grundvandssænkning, at være mindre end ved 
hovedforslaget, eftersom der skal etableres færre 
fundamenter. Med en forventet vandmængde pr. fun-
dament på op til 20-40.000 m3 vand, forventes den 
samlede vandmængde for hele vindmølleparken for 
alternativ 1 at være i størrelsesordenen 100-200.000 
m3 og for alternativ 2 at være i størrelsesordenen 80-
160.000 m3

2.4 Miljø og forurening

Vind er en vedvarende energikilde, og udnyttelse af 
vindenergi indebærer betydelige miljømæssige for-
dele sammenlignet med produktion af elektricitet ved 
afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. 
Ved at erstatte elproduktion ved fossile brændsler 
med vindenergi spares miljøet for store udledninger 
af drivhusgassen CO2, der er medvirkende til den 
globale opvarmning, samt udledninger af luftforure-
nende stoffer som SO2 og NOx. Det kan beregnes, at 
projektet i hele dets levetid kan spare miljøet for ud-
ledning af i størrelsesordenen ca. 348.000 tons CO2, 
ca. 72 tons SO2 og ca. 504 tons NOx. 

Livscyklusanalyser indikerer, at energibalancen ved 
vindkraft er særdeles god. Moderne vindmøller vil i 
løbet af 3-6 måneder normalt have produceret den 
mængde energi, der forbruges ved fremstilling, opstil-
ling, drift og bortskaffelse af vindmøllen. Herudover 
er forbruget af ressourcer til det samlede energi-
anlæg beskedent. Udover stål og glasfiber som de 
væsentligste materialer i selve vindmøllerne, består 
anlægget primært af sand og grus til veje og funda-
menter, samt beton og jern til armering. Langt stør-
stedelen af disse materialer vil i et eller andet omfang 
kunne genanvendes efter afviklingen af anlægget. 
Materialerne fra nedtagningsmøllerne, herunder 
stål og glasfiber fra møllerne samt sand, grus, beton 
og jern, vil genanvendes i det omfang det er muligt. 
Affald fjernes og bortskaffes i henhold til gældende 
lovgivning. 

Det vurderes ikke, at etablering og drift af vindmøl-
leparken vil udgøre nogen forureningstrussel i forhold 
til drikkevandsinteresserne i området. Dels er der 
ikke særlige drikkevandsinteresser i og omkring pro-
jektområdet, dels er der ingen indvindingsboringer af 
betydning i nærheden af de nye vindmøller og dels er 
der kun minimale risiko for forurening forbundet med 
opførelse og drift af vindmøller. Forureningsrisikoen 
består primært i spild af smøre- og hydraulikolie fra 
vindmøllerne, som indeholder systemer til opsamling 
af dette samt af tab af olie eller brændstof fra maskin-
kørsel i forbindelse med anlæg og service.

Tidligere boringer sammenholdt med den generelle 
viden om de geotekniske forhold i området indi-
kerer, at der sandsynligvis skal gennemføres foran-
staltninger under anlægsfasen, i form af midlertidig 
sænkning af det sekundære vandspejl, for at holde 
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2.5 Sundhed

I det omfang el fra vindkraft erstatter el fra specielt 
kulfyrede kraftværker, vil produktionen af vedvarende 
energi fra det nye vindmølleanlæg bidrage til en re-
duktion i udledningen af CO2 og andre skadelige par-
tikler som SO2 og NOx. Særligt luftforurening fra SO2, 
NOX og andre skadelige partikler som for eksempel 
flyveaske har lokal og regional skadevirkning for men-
nesker, dyr og afgrøder. Vedvarende energi kan altså 
spare samfundet for store udgifter til sundhed og 
miljø, og det nye energianlæg vil her udgøre et ikke 
ubetydeligt bidrag. Det vil overordnet have positiv 
betydning for det enkelte menneskes sundhed i form 
af mindre sygdom og et bedre omgivende miljø.

Vindmøller i drift udsender lyde, som for moderne 
vindmølletyper først og fremmest genereres af vind-
møllevingernes bevægelse gennem luften. Støj kan 
potentielt have sundhedsskadelige virkninger på 
mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til 
egentlige helbredsproblemer. Derfor er der i Danmark 
faste eller vejledende grænseværdier for, hvor meget 
støj, der må være fra industri, trafik og andre tekniske 
anlæg. Støjkravene for vindmøller er en bindende 
(ikke vejledende) grænse, som ikke må overskrides, 
og støjniveauet svarer til lidt mindre end sagte tale 
udendørs. Mennesker reagerer ganske forskelligt på 
støjniveauer, og der er ikke tvivl om, at nogle menne-

sker vil opleve støjen fra vindmøller som generende, 
selv om den er på niveau med eller lavere end de 
gældende støjgrænser, mens andre ikke vil opleve 
nogen egentlig gene. Miljøstyrelsens grænseværdier 
er fastlagt på baggrund af, hvad undersøgelser viser 
er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt. 
Ingen af de hidtidige undersøgelser på området giver 
efter Miljøstyrelsens og Sundhedsstyrelsens vurde-
ring belæg for at ændre de gældende støjgrænser 
for vindmøller, som senest er reviderede med en ny 
støjbekendtgørelse i 2019. Ved en gennemførelse af 
projektforslaget vil støjkravene for vindmøller, herun-
der også støjkrav ift. lavfrekvent støj, være opfyldt for 
alle omkringliggende naboer.

Ligesom støjen kan skyggekast fra vindmøller virke 
stressende og have betydning i forhold til sundhed 
for de nærmeste naboer til vindmøllerne. Der er gen-
nemført skyggekastberegninger, som viser, at der ved 
15 naboejendomme er overskridelser af vejledende 
grænseværdier for maksimalt antal timer/år med 
skyggekast. Det er derfor nødvendigt at gennemføre 
afværgeforanstaltninger for at sikre, at retnings-
linjerne for maksimalt skyggekast ved naboerne til 
vindmøllerne overholdes. Afværgeforanstaltningen 
fastlægges i forbindelse med VVM-tilladelsen, og kan 
for eksempel være en software, som installeres vind-
møllerne, og sikrer at vindmøllen stopper driften i de 
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Beregnede besparelser er baseret på tal fra ’Miljødeklarering af 1 kWh el’ (6.1):

CO2: 145 g pr. produceret kWh
SO2: 0,03 g pr. produceret kWh
NOX: 0,21 g pr. produceret kWh

*Beregninger for den samlede levetid er baseret på den forventede samlede produktion (25 år) fra nye vindmøller.

Beregnede årligt og totalt sparede emissioner for projektforslaget

Pr� år
12.180 t

2,5 t
17,6 t

Pr� år
10.150 t

2,1 t
14,7 t

Pr� år
8.265 t

1,7 t
11,9 t

Levetid*
304.500 t 

63 t
441 t

Levetid*
253.750 t 

52,5 t
367,5 t

Levetid*
206.625 t 

42,7 t
299,2 t

Sparede emissoner Projektforslag Alternativ 1 Alternativ 2

CO2

SO2

NOX
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kritiske perioder for skyggekast, og sikrer at naboerne 
ikke får mere end 10 timers skyggekast årligt.

Alternativ 1 og alternativ 2 

Hvad angår skyggekast ved naboer afviger de to al-
ternative opstillingsscenarier fra hovedforslaget. De 
gennemførte skyggekastberegninger for alternativ 1 
viser, at der ved 14 naboejendomme er overskridelser 
af vejledende grænseværdier for maksimalt antal ti-
mer/år med skyggekast, mens skyggekastberegninger 
for alternativ 2 viser overskridelser ved 14 naboejen-
domme. Ligesom for hovedforslaget er det muligt at 
gennemføre afværgeforanstaltninger for at sikre over-
holdelse af retningslinjerne for maksimalt skyggekast 
ved naboer. 

2.6 Andre forhold

Arealanvendelse 
Størstedelen af de berørte arealer, hvor vindmøl-
leprojektet foreslås opført, er omfattet af landbrugs-
pligt. I projektforslaget er adgangsvejene frem til de 
nye vindmøller udlagt, så de så vidt muligt følger 
eksisterende skel og derved ligger mindst muligt i ve-
jen for den almindelige markdrift. Samlet vil vindmøl-
leparken, i såvel hovedforslaget som de to alternative 
opstillingsscenarier, kun optage en beskeden andel af 
landbrugsjorden i området, anlæggets samlede stør-
relse taget i betragtning. 

Sikkerhedsforhold 
For nyere, afprøvede og godkendte vindmølletyper er 
risikoen for havari er minimale. I Danmark er det et 
krav, at vindmøllerne inden de opstilles er typegod-
kendte i henhold til Energistyrelsens certificerings- og 
godkendelsesordning. Nye modeller har også en væ-
sentlig bedre elektronisk overvågning, som gør det 
muligt at opdage uregelmæssigheder i driften i tide, 
og efterfølgende foretage automatisk sikkerhedsstop. 
Der udfører således årligt serviceeftersyn på vindmøl-
lerne. 

Lufttrafik 
Af hensyn til sikkerheden for lufttrafik, skal vind-
møller med en totalhøjde på 100 meter og derover 
lysafmærkes. Der er rettet henvendelse til Trafik-, 
Bygge-, og Boligstyrelsen med forespørgsel om krav til 
afmærkning, men grundet en lang sagsbehandlings-
tid afventes svar vedrørende de konkrete krav. Det 
forventes, at vindmøllerne skal afmærkes i henhold til 
standardkravene for vindmøller med en totalhøjde på 
op til 150. Det betyder, at hver vindmølle skal afmær-
kes med to lavintensive, faste, røde hindringslys (type 
A) med en intensitet på 10 candela. Det svarer om-
trent til lysstyrken fra en 9 W glødepære. Erfaringer 
viser, at lys med denne styrke ikke opleves som synligt 
om dagen, og om natten kun vil have begrænset syn-
lighed. Det vurderes, at vindmøllernes belysning kun 
vil have lille oplevelsesmæssig betydning i nærzonen, 
og ingen betydning i mellem- og fjernzonen.kms vi-
suel sigtbarhed. 

Vindmølleprojektet ved Bjørnstrup ligger ca. 3,5 km 
nordøst for Vesthimmerlands Flyveplads. Flyveplad-
sen er en non-instrumental lufthavn, hvor der kun 
opereres med visuelle luftfartøjer, som for eksempel 
enmotors fly. Eftersom vindmøllerne er placeret uden 
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for flyvepladsens indflyvningszoner, vurderes flyvesik-
kerheden omkring flyvepladsen ikke at blive påvirket.

2.7 VE-Loven

Værditabsordning og salgsoptionsordning (taksation) 
Ved opstilling af nye vindmølleanlæg har ejere af om-
givende beboelsesejendomme mulighed for at an-
melde krav på erstatning og salgsoption i forbindelse 
med værditab. 

Vindmølleprojektets bygherre er forpligtet til at be-
tale værditab til ejerne af de omgivende ejendomme, 
der skønnes at miste værdi som følge af anlæggets 
opførelse. Beboelsesejendomme inden for en afstand 
af seks gange møllehøjden har ret til at blive tilbudt 
salgsoption af bygherre, hvis værditabet vurderes at 
overstige 1% af beboelsesejendommens værdi. Der 
er ingen begrænsninger for hvilke ejendomme og på 
hvilken afstand, man kan gøre krav på erstatning i 
forbindelse med værditab. Som udgangspunkt vil alle 
naboer inden for seks gange møllernes totalhøjde, 
svarende til 900 meter i dette projektforslag, have 
krav på en gratis sagsbehandling ved taksationsmyn-
dighederne, hvorimod alle øvrige ejendomme hver 
skal betale en sagsafgift på 4.000 kr. Afgiften bliver 
refunderet, hvis der tilkendes erstatning. 

For projektet ved Bjørnstrup vil ejere af beboelses-
ejendomme inden for en afstand af 900 meter fra 
nærmeste mølle kunne anmelde om salgsoption. 
Såfremt taksationsmyndigheden herefter vurderer at 
ejendommens værditab overstiger 1% af ejendom-
mens værdi, er bygherre forpligtet til at tilbyde ejeren 
en salgsoption. Ejere, der tilbydes salgsoption af byg-
herre, skal melde tilbage på, om der tages imod salgs-
optionen inden for ét år fra taksationsmyndighedens 
afgørelse. For hovedforslaget med seks vindmøller vil 
i alt 19 beboelsesejendomme få tilbudt en salgsop-
tion.

VE-bonusordning 
Ved opstilling af en eller flere vindmøller forpligter 
bygherre sig til at betale en årlig VE-bonus til lokale 
borgere omkring det nye vindmølleanlæg. VE-bonus-
ordningen består i udbetaling af en økonomisk bonus 
til beboere i husstande inden for en afstand på fire til 
otte gange møllehøjden. 

For vindmølleprojektet ved Bjørnstrup gælder det 
beboere i husstande inden for en afstand af 600 til 
1.200 meter fra nærmeste vindmølle. Størrelsen på 
den årlige bonus til omkringliggende husstande er af-
hængig af anlæggets produktion og elmarkedsprisen. 
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For hovedforslaget med seks vindmøller vil i alt 31 
omkringliggende husstande have ret til VE-bonus.

Grøn pulje 
Foruden de ordninger, der er til for at kompensere de 
nærmeste naboer til nye energianlæg, er bygherren 
af nye vindmølleanlæg pålagt at indbetale et beløb 
engangsbeløb svarende til 125.000 kr. pr. MW til den 
kommune, som anlægget opføres i. Beløbet der ind-
betales til den grønne pulje opgøres på baggrund af 
vindmølleparkens samlede effekt, som dels afhænger 
af antallet af nye møller og dels af mølletypen.

Det samlede beløb til den grønne pulje for vindmøl-
leprojektet ved Bjørnstrup (hovedforslag med seks 
nye vindmøller)4 vil variere fra 3-3,75 mio. kr., og 
indbetales af bygherre til Vesthimmerlands Kommune 
ved nettilslutning af anlægget. Den grønne pulje kan 
anvendes bredt til kommunale tiltag inden for tre år 
fra indbetaling. Vesthimmerlands Kommune admi-
nistrerer midlerne og formidler tilskud fra puljen til 
lokale projekter. 

Tilskud til lokalområdet 
Udover de tilskud til lokalområdet, som følger af 
VE-Loven har bygherre til hensigt at dele en del af 
overskuddet med lokalområdet. Form og modtager 
er ikke afklaret på dette tidspunkt og vil afhænge af 
den videre dialog med lokalområdet, men det kan for 
eksempel være i form af et fast, årligt tilskud til bor-
gerforeningerne i Gundersted, Blære og Ejdrup.

Konsekvenser ved alternativ 1 og alternativ 2 
Ordningerne i VE-Loven: Værditabsordning, salgsopti-
onsordning, VE-bonus-ordning og Grøn pulje knytter 
sig alle til størrelse, placering og antal af vindmøller i 
projektforslaget. Ved de alternative opstillingsscena-
rier, hvor henholdsvis en og to vindmøller udgår af 
projektet, vil de rettigheder til kompensation, som 
følger VE-loven, bortfalde for en række omkringlig-
gende beboelsesejendomme.

Konkret vil en opstilling med fem vindmøller i alterna-
tiv 1 medføre at fire beboelsesejendomme nord for 
projektområdet ikke vil få tilbudt en salgsoption samt 
at fire naboer på lidt længere afstand ikke vil have ret 
til en VE-bonus.

En opstilling med fire vindmøller i alternativ 2 vil 
medføre at i alt ti beboelsesejendomme henholdsvis 
nord og syd for projektområdet ikke vil få tilbudt en 

salgsoption samt at i alt otte naboer på lidt længere 
afstand ikke vil have ret til en VE-bonus.

Derudover vil den grønne pulje blive mindre. Ved 
alternativ 1 mindskes størrelsen på den grønne pulje 
med en sjettedel. Ved alternativ 2 mindskes størrel-
sen på den grønne pulje med en tredjedel. 
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Miljørapport
for forslag til kommuneplantillæg KP17-301-023 og lokalplan nr. 1112

1. Indledning

Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet et forslag 
til kommuneplantillæg KP17-301-023 for Vindmøller 
Bjørnstrup samt lokalplan nr. 1112 for vindmøller ved 
Bjørnstrup. Planforslagene tillader opstilling af seks nye 
vindmøller i et åbent landområde syd for landsbyen 
Gundersted, i den østlige del af Vesthimmerlands 
Kommune. Vindmøllerne må have en totalhøjde på 150 
meter og opstilles på en lige række. Opstilling af nye 
vindmøller i planområdet forudsætter nedtagning af 
eksisterende ældre og mindre møller i nærområdet inden 
for Vesthimmerlands Kommune. 

Forslag til kommuneplantillæg KP17-301-023 for 
Vindmøller Bjørnstrup samt lokalplan nr. 1112 er omfattet 
af Miljøvurderingslovens §8, stk. 1, nr. 1. Vesthimmerlands 
Kommune har i forbindelse med screening for 
planforslagene vurderet, at disse forudsætter 
udarbejdelse af en selvstændig miljørapport i henhold til 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, afsnit II.

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten er der 
gennemført en afgrænsning af miljøvurderingens 
omfang. Afgrænsningen har til formål at fastlægge 
miljørapportens indhold og detaljeringsgrad. Samtidig 
med kravet om udarbejdelse af en miljørapport, er det 
ansøgte projekt VVM-pligtigt; det vil sige, at det stiller 
krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering. 
Miljøkonsekvensvurderingen er samlet i en selvstændig 
miljøkonsekvensrapport; Miljøkonsekvensrapport for 
Vindmøller ved Bjørnstrup. 

Undersøgelser og vurderinger i denne miljørapport er 
baseret på de mere omfangsrige miljøundersøgelser i den 
samlede miljøkonsekvensrapport for projektet.
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Planforslag
Planlægningen for Vindmøller ved Bjørnstrup omfatter 
et forslag til kommuneplantillæg KP17-301-023 til 
Vesthimmerlands Kommuneplan 2017. Formålet 
med tillægget er at ændre afgrænsningen af den 
gældende kommuneplanramme rammeområde 301 
– Vindmølleområde Bjørnstrup i Vesthimmerlands 
Kommuneplan 2017 og præcisere rammebestemmelserne 
for lokalplanlægningen i området, der vil muliggøre 
opstilling af seks vindmøller i op til 150 meters højde på 
en lige række inden for rammeområdet. 

Parallelt med forslag til kommuneplantillægget 
fremlægges der et forslag til lokalplan nr. 1112, hvor 
der er redegjort nærmere for udstykning, placering og 
udformning af anlæg og ny bebyggelse. 

Den geografiske afgrænsning for rammeområde og 
lokalplan er ens. 

Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for 
opstilling af seks vindmøller med henblik på at bidrage 
til nedbringelse af CO2-udledningen i Vesthimmerlands 
Kommune. Hensigten med lokalplanen er at sikre 
arealer til opstilling af de seks vindmøller på en måde, 
der udnytter det egnede område til vindmøller bedst 
muligt samt at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartet 
og harmonisk i landskabet. I forlængelse heraf er det 
et formål med lokalplanen, at der sikres arealer til 
vejanlæg, arbejdsarealer samt arealer til nettilslutning og 
transformerstation. 

Planforslagene indebærer nedtagning at  et tilsvarende 
antal af følgende eksisterende vindmøller i nærområdet 
inden for Vesthimmerlands Kommune nedtages:

- En gruppe af tre vindmøller, samt en enkeltstående ved 
Bjørnstrup.

- En enkeltstående vindmølle ved Bjerghede.

- Den nordligste vindmølle i en gruppe af tre ved 
Gundersted by. 

1. Planens formål og indhold

Baggrund
Et område ved Bjørnstrup, syd for Gundersted, er i 
Vesthimmerlands Kommuneplan 2017 udpeget som et 
potentielt vindmølleområde (rammeområde nr. 301). 
Udpegningen af vindmølleområdet ved Bjørnstrup giver 
mulighed for at opstille en række med min. tre moderne 
vindmøller på 125-150 meter totalhøjde.  

På baggrund af en ansøgning fra HOFOR A/S om 
opstilling af seks vindmøller med en totalhøjde på op til 
150 meter med en samlet installeret effekt på 24-30 MW, 
har Vesthimmerlands Kommune besluttet at igangsætte 
planlægningen for Vindmøller ved Bjørnstrup.

Nedtagningsmøller

Afstandzone, 600 meter fra vindmøller

Oversigtskort
Vindmøller ved Bjørnstrup

12.03.2021

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller
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Fundamenter
Vindmøllerne monteres på hver sit fundament af 
armereret beton, som opbygges på stedet. Fundamentets 
størrelse under jorden afhænger blandt andet af 
jordbundsforholdene, men selve betondækket forventes 
at have en størrelse på ca. 22 meter i diameter udført 
med underkanten af fundamentet i ca. 3-3,5 meters 
dybde. For andre mølletyper kan det dog ikke afvises, at 
der kan være tale om fundamenter i op til 3,5-4 meters 
dybde. I praksis optager fundamentet og arealerne 
omkring dette ca. 35 X 35 meter. 

Veje og arbejdsarealer omkring møller
I tilknytning til hvert fundament/vindmølle vil der blive 
anlagt arbejds- og vendepladser. På arbejdsarealet kan 
blandt andet kraner operere, som for eksempel en 750 T 
mobilkran. Størrelse og indretning af arbejdsarealerne er 
endnu ikke endeligt fastlagte; typisk varierer de i forhold 
til de lokale betingelser omkring hver opstillingsplads, 
og desuden har producenterne hver især forskellige 
arbejdsmetoder under anlægsfasen, som stiller forskellige 
krav til arbejds- og vendepladser.

Afhængigt af de konkrete anlægsforhold kan der 
typisk være behov for op til ca. 1.200 m2 midlertidig 
aflæsningsplads, som vil blive fjernet igen efter 
anlægsfasen. Afhængigt af de lokale forhold er det muligt, 
at også de øvrige befæstede arealer omkring møllen kan 
reduceres, når opstillingen af vindmøllen er gennemført. 
Samlet forventes der under anlægsfasen at være behov 
for op til 3.000 m2 befæstede eller forstærkede arealer 
omkring hver af de seks møller.

På kortet over hovedforslaget på side 7 ses den 
forventede placering af adgangsveje til de seks nye 
vindmøller. For de fem sydligste vindmøller vil der være 
adgang til de enkelte vindmølleplaceringer fra begge 
ender, med vejtilslutning til henholdsvis Skråvejen i nord 
samt Nr. Blærevej i syd. For den nordligste vindmølle, vil 
der kunne etableres vejadgang direkte ud til Skråvejen. 

Det tekniske anlæg
Projektet omfatter seks nye 150 meter høje vindmøller 
ved Bjørnstrup, samt nedtagning af seks eksisterende 
vindmøller i nærområdet inden for Vesthimmerlands 
Kommune. Møllerne opstilles på en ret linje i nordvest-
sydøst gående retning fra Bjørnstrup mod Lille Ajstrup, 
med en indbyrdes afstand på ca. 350 meter, med 
undtagelse af afstanden mellem mølle 1 og 2, der er 334 
meter. 

Otte boliger ligger i dag indenfor en afstand af 600 meter 
(fire gange møllehøjden) fra de foreslåede vindmøller, 
og det er en forudsætning for opførelse af vindmøllerne 
i hovedforslaget, at beboelsen på disse ejendomme 
nedlægges. Ansøger har indgået aftale om opkøb og 
nedlæggelse af beboelsen på disse otte ejendomme, hvis 
vindmølleprojektet vedtages. 

Vindmølletypen vil være en almindelig typegodkendt 
produktionsmølle. Den foretrukne vindmøllemodel i 
projektforslaget (Vestas V136) har en rotordiameter 
på 136 meter og en totalhøjde på op til 150 meter. 
Miljøkonsekvensundersøgelsen tager dog udgangspunkt 
i, at rotordiameteren evt. kan være mindre og variere i 
størrelser fra 126-136 meter. Tårnet på den enkelte mølle 
er et malet konisk ståltårn. Møllehuset indeholder blandt 
andet hovedleje, gearkasse, generator og elektroniske 
styringer. Hele vindmøllen har en lys grå farve. Det 
forventes, at hver af vindmøllerne skal markeres med 
lavintensivt fast rødt lys (ikke blinkende) på minimum 10 
candela – det svarer omtrent til en 9 W glødepære.

På grundlag af beregninger vurderes det, at de seks 
vindmøller vil producere ca. 80.000 MWh om året (1).  
Det svarer til elforbruget for ca. 20.000 husstande. 
Vindmøllerne har en anslået teknisk levetid på 25-30 år 
og forventes at bidrage med ca. 2,4 mio. MWh i deres 
levetid. 
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Nedlægning af eksisterende ejendomme
En realisering er planerne kræver, at boligerne på otte 
ejendomme nedlægges (se kort side 17). Boligerne på alle 
otte ejendomme vil blive nedlagt. For flere ejendomme vil 
det være relevant at beholde dele af bygningsanlæggene 
til at indgå som driftsbygninger til landbrug. På fem af de 
otte ejendomme nedrives hele bygningsmassen, ved de 
tre resterende ejendomme vil kun dele af bygningerne 
blive revet ned, mens den resterende bygningsmasse 
bliver stående med henblik på at drive landbrug.

Arealerne, hvorpå der nedrives bygninger, vil blive 
retableret som landbrugsjord, tilplantet eller udlagt som 
gårdspladslignende grusareal i tilknytning til eksisterende 
bygninger, afhængigt af forholdene omkring den enkelte 
ejendom. På den ene ejendom sydøst for møllerækken 
opføres en 60/20 kV transformerstation på det areal 
hvorpå bygningsmassen fjernes, og den eksisterende 
vejtilknytning til Nr. Blærevej bevares. 

Aktiviteter under anlæg og drift

Aktiviteter under anlæg
Anlægsfasen forventes at strække sig over ca. 6-9 
måneder, før alle aktiviteter er tilendebragt, og 
vindmøllerne er rejst og tilkoblet elnettet.

Anlægsaktiviteterne omfatter i grove træk:

- Anlæg af veje og arbejdsarealer

-  Nedlægning af eksisterende ejendomme

- Udgravning og støbning af fundamenter til vindmøller

- Etablering af nettilslutningsanlæg

- Anlæg af vindmøller

- Nedtagning af eksisterende vindmøller

- Kobling til elnettet og indkøring i kommerciel drift

Det skønnes, at der ved en gennemførelse af 
hovedforslaget er behov for at anlægge samlet godt 3 km 
adgangsveje frem til de nye vindmøller, enten som nye 
veje eller som forstærkning af eksisterende markveje. 
Mod syd forventes en del af den øst-vestgående grusvej, 
Nr. Blærevej, at kunne anvendes, som den er. Vejene 
anlægges som grusveje opbygget i solide vejkasser i sand 
og stabilgrus, med en kørebanebredde på op til 6 meter.

Nettilslutning
Vindmøllerne i hovedforslaget har en samlet effekt på op 
til 30 MW, som skal tilsluttes el-forsyningsnettet.

Det forventes, at der skal opføres en 60/20 kV 
transformerstation i området, placeret umiddelbart sydøst 
for vindmøllerækken. Den foreslåede placering af den 
ny transformerstation kan ses på kort side 7. Stationen 
vil placeres på en af de ejendomme, som nedlægges 
ved opstilling af nye møller i området. Den eksisterende 
beplantning, der omkranser ejendommen forventes at 
bevares for at afskærme indsyn til transformerstationen.  

I forbindelse med nettilslutning forventes stationen 
at forbindes til det øvrige elnetværk, via en 60 kV 
forbindelse til nærmeste transformerstation i den nordlige 
udkant af Aars omtrent 6 km syd for mølleområdet, 
ligeledes via et nedgravet kabel.  

Transformeren, der placeres på et betonfundament, vil 
have et areal på ca. 6 X 6 meter og en højde på ca. 5 
meter. Den lukkede teknikbygning forventes at udføres 
i 4 meters højde med tag- og facadebeklædning i 
afdæmpede neutrale farver. Bygningens areal forventes 
at være ca. 4 X 16 meter. 60 kV apparaterne er de højeste 
dele af anlægget og har en højde på op til 7 meter. Det 
kan i øvrigt være behov for en lynafledningsmast på 
12 meter. Transformerstationen vil blive indhegnet og 
omkranset af afskærmende beplantning.
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Eksisterende vindmøller, som nedtages ved en 
gennemførelse af planforslagene, vil nedtages med 
kran, og mølledelene køres bort. Møllerne kan eventuelt 
renoveres og genopstilles et andet sted herhjemme eller 
i udlandet og på den måde fortsætte energiproduktionen 
i en årrække endnu. Alternativt vil nogle af mølledelene 
kunne genanvendes som reservedele. Når vindmøllerne er 
helt nedslidte, vil dele af materialerne kunne genbruges.

Aktiviteter under drift
Den daglige drift af vindmøllerne foregår primært via 
computerovervågning suppleret med fysisk overvågning. 
Aktiviteter ved anlæggene vil typisk være serviceeftersyn 
på vindmøllerne. Der gennemføres serviceeftersyn én 
gang årligt pr. vindmølle. Ud over dette må der forventes 
et meget begrænset antal ekstraordinære servicebesøg 
pr. år. 

Under driftsfasen anvendes løbende mindre mængder af 
smøre- og rengøringsmidler mv. på den enkelte vindmølle. 
Herudover tilføres et vindmølleanlæg i almindelig drift 
ikke materialer udefra. 

Under drift udsender vindmøller støj og skyggekast, som 
kan påvirke omkringliggende omgivelser. Under drift 
har produktion af grøn energi dog positiv betydning for 
klimaet.

Retablering efter endt drift
De foreslåede vindmølletyper for dette projekt har en 
forventet levetid på 30 år. Hvis vindmøllerne i mere end 
et år ikke har været benyttet til energiproduktion, skal 
møllerne fjernes af mølleejeren jf. lokalplan  nr. 1112. 
Mølleejeren er forpligtet til at foretage en fuldstændig 
fjernelse af alle anlæg i et omfang, der svarer til de krav, 
byggemyndigheden har fastsat. 

Aktiviteter under anlæg
Første del af det nye vindmølleanlæg er etablering 
af adgangsveje og arbejdsarealer i grus, og der må 
forventes en del lastvognskørsel i denne periode. I 
spidsbelastningsperioder skønnes det, at der vil køre op til 
ca. 25 lastvognskørsler pr. time med jord, sand, stabilgrus 
m.m.

Efter etablering af brugbare adgangsforhold kan 
arbejdet omkring fundamentet for de kommende 
vindmøller påbegyndes. Indledningsvis skal der 
gennemføres gravearbejde i hver enkel fundamentgrav. 
Efter udgravning af grave til fundamenter og anlæg af 
arbejdsarealer kan konstruktionen af fundamenterne 
begynde. Fundamenterne støbes i beton. Der er behov for 
en del betonmateriale, svarende til 130-150 lastvognslæs 
pr. mølle og hertil en vis mængde stålmaterialer til 
armering, hvorfor der også vil være en del lastvognskørsel 
i denne periode.

Der vil også være anlægsarbejder i forbindelse med 
opførelse af en ny transformerstation i området. 
Etablering stationsområdet omfatter (efter etablering 
af tilkørselsveje) byggemodning og terrænregulering 
som normalt kan gennemføres på få måneder. 
Herefter skal der afsættet tilsvarende til montage af 
højspændingsapparater og lavspændingsmontage. 
Arbejdsomfanget vurderes at kunne sammenlignes med 
en mindre byggeplads.

Vindmøllerne kan rejses omkring en måned efter, at 
fundamenterne er støbt. Mølledelene leveres direkte 
ved det enkelte fundament og kræver omtrent 20 
specialtransporter pr. vindmølle. Afhængigt af vejret vil en 
stor kran operere i ca. 3-5 dage pr. vindmølle i forbindelse 
med opsætningen. Efter opsætningen forventes yderligere 
omkring 2-3 uger til indkøring af vindmøllen, før den er 
tilsluttet elnettet og sat i kommerciel drift.
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3. Forhold til anden planlægning

Energipolitiske mål
I Danmark er der senest indgået en klimaftale i 2020 
(Klimaaftale for energi og industri mv. 2020), som bygger 
videre på tidligere brede, politiske aftaler, herunder 
Energiaftalen af juni 2018 og det tidligere Energiforlig 
2012-2020. I aftalen er det fortsat et overordnet mål at 
øge andelen af den vedvarende energiproduktion, dels 
for at bidrage til nedbringelse af CO2-udledningen og 
dels for at sikre uafhængighed af fossile brændstoffer 
og dermed også en større forsyningssikkerhed. Aftalen 
indebærer, at Danmark som resten af EU vil arbejde mod 
klimaneutralitet i år 2050. Frem mod år 2030 er målet 
at reducere drivhusgasudledninger med 70%. Målet kan 
kun nås ved en fortsat udbygning af den vedvarende 
energiproduktion, herunder særligt udbygning med vind 
og sol på land, havvindmøller samt biogas.

Vesthimmerlands kommuneplan 2017
Vesthimmerlands Kommune ønsker at fremme en CO2-
neutral energiproduktion med henblik på, at opfylde 
regeringen energipolitiske målsætning om, at hele landets 
energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 
2050. I den forbindelse har Vesthimmerlands Kommune 
udpeget flere områder til vindmølleanlæg i kommunen 
med udgangspunkt i mest hensyntagen til naboer, natur, 
landskab og andre tekniske anlæg. 

Eksisterende lokalplaner
Lokalplanområdet er ikke omfattet af en eksisterende 
lokalplan.

Region Nordjyllands Råstofplan
Lokalplanområdet er ikke udlagt som graveområde eller 
interesseområde i Råstofplan 2016.

Spildevandsplanen, Vand- og varmeforsyning
Lokalplanområdet er ikke omfattet af spildevandsplanen, 
den almene vandforsyning eller den kollektive 
varmeforsyning. 

Jordforurening
Der er ikke indenfor området arealer, som er kortlagt 
som forurenede (V1 eller V2) af Region Nordjylland. Det 
betyder, at der ikke er faktisk viden eller oplysninger 
om, at der er en jordforurening eller at der har været en 
branche eller aktivitet på ejendommen, som gør, at den 
kan være forurenet. 

Beskyttelse af grundvand
Vindmølleanlægget ligger ikke indenfor område med 
særlige drikkevandsinteresser eller er indvindingsopland 
til alment vandværk. Der er derfor ikke indført 
bestemmelser i planforslaget om særlig beskyttelse af 
grundvandet.

Vindmøller er som udgangspunkt ikke væsentlig 
problematiske set i forhold til påvirkning af grundvand, og 
betegnes som et mindre grundvandstruende anlæg. Det 
vurderes, at opførelsen og driften af vindmøllerne ikke 
vil have en negativ påvirkning på grundvandsinteresser i 
området. 
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4. Høring af andre myndigheder

Økonomiudvalget besluttede den 26. oktober 2020 
at igangsætte en fordebat med henblik på at indsamle 
viden, idéer og meninger om projektet og området. 
Som en del af denne blev der gennemført en høring 
af relevante myndigheder. Derudover er der gennem 
miljøundersøgelsesarbejdet rettet henvendelse til 
Trafikstyrelsen vedrørende belysningskrav samt 
Vesthimmerlands Museum vedrørende arkæologiske 
forhold.  

I løbet af høringen har Vesthimmerlands Kommune 
modtaget 78 høringssvar, herunder en enkelt skrivelse fra 
en berørt myndighed, Aalborg Stift.

I høringssvaret anmoder stiftet om, at der i planlægningen  
tages størst muligt hensyn til områdets omkringliggende 
kirker, herunder udarbejdes visualiseringer, der viser 
påvirkningen af Ejdrup Kirke. 

Derudover blev der gennem fordebatten fremsendt 
bemærkninger indenfor følgende temaer:

Påvirkning af lokalområdet
Der fremføres bemærkninger om forringelse af 
herlighedsværdien på områdets ejendomspriser, forslag til 
forbedring af kompensationsordningerne, bekymring og 
den økonomiske fordeling mellem bygherre, lodsejer og 
lokalområdet. 

Der udtrykkes bekymring for, at vindmølleprojektet 
vil få en negativ betydning for lokalområdets 
udvikling og medføre affolkning, en skævvridning i 
beboersammensætningen, der yderligere resulterer i tab 
af landsbyfunktioner, negativ påvirkning af det lokale 
engagement og turismen. 

Grøn omstilling og forslag til alternative placeringer
Der udtrykkes modstand mod, at vindmøller opstilles til 
lands. Mange mener vindmøller hører til på havet imens 
andre mener de skal stå i tilknytning til eksisterende 
vindmølleparker. Der bidrages ligeledes med forslag til 
alternative placeringer. 

Der fremsættes spørgsmål omkring det manglende 
behov for vindenergi, hvem der opnår goderne af CO2-
reduktionen og den overordnede plan for energikilder i 
fremtiden.

Akkumulerede effekter
Det beskrives, hvordan området er allerede præget 
af eksisterende vindmøller, flere råstofgrave samt en 
solcellepark som er lige på trapperne. Der er på flere 
fronter bekymring for, hvordan seks vindmøller, oven i alt 
det andet, vil have en negativ effekt.

Visuel-landskabelig påvirkning
Der udtrykkes store bekymringer for, hvordan projektet 
vil have en negativ effekt på oplevelsen af natur- såvel 
som kulturlandskabet i området, da møllernes højde 
vil medføre en høj grad af synlighed. Der fremsættes 
samtidig forslag om alternative visualiseringspunkter. 

Natur og dyreliv
Der fremsættes bekymringer omkring, hvordan gener fra 
vindmøllerne vil påvirke dyrelivet, naturværdier og den 
oplevede hærlighedsværdi af naturen. Herunder påpeges 
særligt de potentielle kollisionsforhold for fugleliv og 
flagermus, samt forholdene for husdyr. 

Befolkningens sundhed
Der udtrykkes bekymring og argumenter for, hvordan støj, 
skyggekast og blinkende lamper fra kæmpevindmøller 
vil medføre forskellige helbredsmæssige symptomer for 
beboere i nærområdet. 

Der fremsættes bemærkninger og bekymring vedr. mang-
lende information og inddragelse, planforhold og mangel 
på en samlet planlægning, samt kritik rettet til byrådet 
omkring vægtningen mellem lokalområdet og profit. 

Disse høringssvar blev behandlet i forbindelse med 
Byrådsmøde den 18. februar 2021, hvor udvalget 
besluttede at igangsætte planarbejdet for projektet, men 
henblik på at tilvejebringe det planmæssige grundlag for 
opstilling af vindenergianlæg indenfor planområdet med 
henblik på at fremme en CO2-neutral energiproduktion. 
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5. Metode og afgrænsning

Afgrænsning af miljøundersøgelsen
Forudgående screeningsarbejder fungerer som et 
styrende redskab for de miljøtemaer, der er undersøgt 
gennem i miljøvurderingen. På baggrund af screeningen 
og erfaringer med miljøpåvirkninger fra vindmølleanlæg af 
den type, som planforslagene regulerer, er det vurderet, 
at der potentielt kan være miljømæssige konsekvenser for 
klima, befolkning og sundhed, landskabs- og kulturmiljøer, 
flora og fauna samt grundvand og drikkevand.

Det vidensgrundlag, der ligger til grund for de enkelte 
undersøgelser og vurderinger, er beskrevet under hvert af 
de pågældende temaer. 

Metoder
Miljørapportens beskrivelser og vurderinger bygger på en 
række forskelligartede undersøgelsesarbejder. 

Analyse og indhentning af viden
Tekniske data om vindmøllernes opbygning, størrelse og 
udseende er blandt andet hentet fra stamoplysninger 
i programmet WindPRO og via oplysninger fra 
møllefabrikanten. Fabrikanten har også bidraget med 
erfaring, tekniske oplysninger og krav til transport samt 
udlæg af adgangsveje og arbejdsarealer.

De oplyste produktionstal er baseret på 
energiproduktionsberegninger udført af EMD i 
programmet WindPRO. Beregninger af den forventede 
produktion fra vindmøller tager udgangspunkt i 
vindstatistik. Vindmodellen er baseret på en 20 års 
mesoskala data fra den øvre atmosfære trukket ned 
til overfladen under indflydelse af det lokale terræn. 
Vindretningsfordelingen er korrekt i forhold til den 
konkrete placering, og vindhastigheden er styret på 
plads med kontrolvindmøller. DTU’s WasP-model 
bruges til at flytte vindklimaet rundt i terrænet. 
Herudover kontrolleres vindberegningerne ved hjælp 
af produktionsstatistik for de nærmeste eksisterende 
vindmølleanlæg. 

Den landskabsarkitektoniske vurdering baserer 
sig på kortanalyse, rekognoscering i området og 
visualiseringer på baggrund af fotos taget i området. 
Landskabs- og kulturhistorisk viden er hentet fra 
myndighedsregistreringer og diverse publiceringer 
heriblandt Vesthimmerlands Kommuneplan.

Forhold omkring nærmeste naboer er vurderet 
på baggrund af opmålinger, rekognoscering og 
visualiseringer samt på grundlag af beregninger af støj- og 
skyggekastpåvirkninger.
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Visualiseringer
Visualiseringerne af vindmøllerne er udarbejdet i 
WindPRO, udviklet af Energi- og Miljødata (EMD). 
Programmet kan ved hjælp af bestemmelseskoordinater 
opstille vindmøller på præcise placeringer, og herudfra 
generere visualiseringer på baggrund af fotos fra de 
pågældende områder. Visualiseringerne er baseret på 
vindmøllemodellen Vestas V136 (rotordiameter 136 
meter, navhøjde 82 meter). Inden for rammerne af denne 
miljøundersøgelse samt planforslagene for projektet, 
kan der også opstilles vindmøller med lidt mindre 
rotordiameter. Det er erfaringen fra sammenlignelige 
projekter, at vindmøllemodellen med den største 
rotordiameter og den største totalhøjde vil medføre de 
mest markante landskabs-visuelle påvirkninger. V136-
modellen betragtes derfor som ”worst case” i forhold til 
landskabs-visuelle påvirkninger, og der er ikke medtaget 
visualiseringer af øvrige, mulige møllemodeller i denne 
rapport.  

Visualiseringerne skal betragtes som en efterligning af 
virkeligheden, som ikke kan forklare alle forhold, der 
har indflydelse på anlæggets fremtræden på et givent 
sted. Generelt vil energianlæggene fremstå forholdsvis 
tydeligere, når man befinder sig på stedet, end når man 
betragter dem på et foto. Især på større afstande kan 
vindmøller ”forsvinde” på visualiseringerne, selv om de 
reelt kan være synlige i virkeligheden. Der er kompenseret 
for dette ved at give vindmøllernes fremtræden en vis 
overdrivelse på visualiseringerne.

Mange andre forhold, som for eksempel møllevingernes 
rotationshastighed og vejrsituationen, har indflydelse på 
vindmølleparkens synlighed. Generelt tilstræbes det, at 
visualiseringerne viser den maksimale synlighed under 
de bedste forhold. Landskabsvurderingen er derfor 
foretaget på baggrund af et ”worst case” scenarie, hvor 
energianlæggene er maksimalt synlige. På mange typiske 
vejrdage med dis eller gråvejr vil vindmølleparken således 
være mindre synlige, end det fremgår af visualiseringerne 
i denne undersøgelse.

Beregninger af støj
Støjberegninger for vindmøller er udført efter 
retningslinjerne i Støjbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen 
indeholder et nøje regelsæt for, hvordan støjberegninger 
(herunder også beregninger af lavfrekvent støj) for 
vindmølleprojekter udregnes og opstiller specifikke krav 
til overholdelse af støjkrav. Dette omhandler blandt 
andet en præcis metode for bestemmelse af kildestøj 
fra den enkelte vindmølle. Den anvendte kildestøj i 
beregningerne fremgår af beregningsforudsætningerne i 
afsnit 3.2 om støj ved naboer. 

Støjberegningerne er udført af EMD i WindPRO, som 
er godkendt af Miljøstyrelsen til beregning af støj 
fra vindmøller. Eksisterende vindmøller i nærheden 
medtages i beregningen, så resultaterne er et udtryk for 
den samlede kumulative støj fra nye og eksisterende 
vindmøller. Hvis støjbidraget fra de nye vindmøller ved en 
bolig eller overalt i et støjfølsomt område er mindst 15 dB 
svagere end støjbidraget fra de eksisterende vindmøller, 
vil støjbidraget fra de nye vindmøller som udgangspunkt 
ikke have nogen praktisk betydning for støjbelastningen 
ved denne bolig eller det støjfølsomme område, der 
derfor kan udelades af beregningerne. 

Beregninger af skyggekast
Der findes ingen lovgivningsmæssige krav til regulering af 
skyggekast fra vindmøller, men Miljøministeriet anbefaler, 
at vindmøller ikke påfører nabobeboelser mere end 10 
timers ”reel skyggetid” årligt. Der er ingen krav eller 
anbefalinger i forhold til skyggekast ved virksomheder.

I beregningerne skelnes der mellem ”værste tilfælde” og 
”reel værdi”. Værste tilfælde svarer til det antal timer, en 
vindmølle - ud fra en rent geometrisk betragtning - vil 
kunne forårsage skyggekast. Det vil sige det antal timer, 
hvor solen står bag ved møllens rotor. For, at der kan ske 
skyggekast, kræver det dog, at det er helt eller delvist 
skyfrit. Samtidig har vindretningen stor betydning, idet 
rotoren skal være vendt mod (eller ”med ryggen” til) 
solen for at kaste skygger i et større område. Endelig 
kræves det, at det ikke er vindstille, så møllen er i drift, og 
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vingerne roterer. Alt dette medvirker til at reducere det 
reelle antal timer med skyggekast væsentligt. Den reelle 
værdi findes ved at sammenholde beregninger for værste 
tilfælde dels med produktionsberegninger (forventede 
driftstimer i forhold til vindforhold) og dels med normtal 
for antallet af soltimer på et år. Skyggekastberegningerne 
har her taget udgangspunkt i DMI´s Landsstatistik for 
gennemsnitligt antal solskinstimer år 2001-2010.   Da der 
er tale om normtal, er beregningerne af den reelle værdi 
et udtryk for det forventede antal timer med skyggekast 
set i gennemsnit over en årrække. I et år med særlige 
meteorologiske forhold kan der forekomme væsentlig 
flere eller væsentlig færre timer med skyggekast end det 
beregnede.

Der er som en del af undersøgelsen udført en serie af 
standardberegninger for skyggekast. Disse beregninger 
er udført af EMD i programmet WindPRO SHADOW i 
henhold til de anbefalede beregningsforudsætninger i 
Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling 
af vindmøller (Naturstyrelsen, 2015). Der er foretaget 
en overordnet worst case beregning, som er beregnet 
reel skyggetid for en 15 X 15 meter flade placeret 1 
meter over terræn i såkaldt ”drivhustilstand” – det vil 
sige, at beregningspunktet kan betragtes som en bygning 
med glasfacader i alle retninger, som altid vil modtage 
skyggekast uanset, hvilken retning skyggekastet kommer 
fra. Terrænforholdene er inkluderet i beregningen 
med udgangspunkt i terrændata fra Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering. 

En kritisk forudsætning ved skyggekast er, hvor højt 
solen skal op i forhold til horisontlinjen, før man 
begynder at ’tælle’, idet solens manglende skarphed 
samt bundbevoksningen gør, at effekten i skyggekastet 
opfattes som uproblematisk ved helt lave solhøjder. I 
beregningerne er det forudsat, at solen står minimum tre 
grader over horisonten. I worst case beregningen er der 
ikke medtaget afskærmende effekter fra for eksempel 
foranstående beplantninger eller bygninger såkaldte 
”lægivere”. Afhængigt af de lokale forhold kan det 

forventes, at de faktiske skyggekastpåvirkninger i mange 
tilfælde kan være noget lavere end de beregnede værdier 
her, da bygninger, træer osv. rundt om ejendommen vil 
skærme af for skyggekastet fra vindmøllerne. 

Undersøgelser af naturpåvirkninger
Planområdet er besigtiget af biologer af flere omgange, 
hvor hovedfokus har været gennemgang af beskyttet 
natur, forekomst af bilag IV-arter (særligt flagermus 
og markfirben) og forekomst af beskyttede fuglearter. 
Forekomst af fugle, dyre- og planteliv er vurderet 
på baggrund af feltundersøgelser gennemført i maj, 
juli og august 2019 og data fra Dansk Ornitologisk 
Forenings artsdatabase (Dofbasen). Områdets øvrige 
dyre- og planteliv er endvidere vurderet på baggrund af 
eksisterende viden i databaser og litteratur.

Området er i sommeren (juli) og sensommeren (august og 
september) 2019 undersøgt for forekomst af flagermus, 
som er de bilag IV-arter der væsentligst vil kunne 
blive påvirket af vindmølleparken. Undersøgelserne er 
foretaget efter gældende retningslinjer i den nationale 
forvaltningsplan for flagermus, med dels håndholdt 
lytteudstyr og dels stationære flagermusdetektorer 
(2). Forekomst af flagermus er undersøgt på aftener og 
nætter med gunstige vejrforhold om sommeren (som 
dækker yngleperioden) og i sensommeren hvor ungerne 
er flyvefærdige (trækperiode). Der er eftersøgt både i 
de åbne områder, hvor møllerne planlægges opstillet, 
og langs levende hegn, ved naturarealer, skovkanter, 
vandløb og haver inden for en afstand af godt 1 km fra 
møllerne. I hver af de fire undersøgelsesperioder, blev der 
opstillet 14 stationære detektorer. Lydoptagelserne er 
analyseret til artsniveau og resultaterne ligger til grund for 
vurderingerne. 

Alle vurderinger gælder såvel anlægs- som driftsfase. 
Aktiviteterne og virkningerne heraf på plante- og 
dyrelivet, når den kommende vindmøllepark om mange 
år skal nedtages, er tilnærmelsesvis de samme som i 
anlægsfasen, og er derfor ikke behandlet særskilt.
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Undersøgelse af miljøforhold
Beskrivelser og vurderinger af planforslagets 
miljømæssige påvirkninger er baseret på generel viden 
om vindmøllers produktions- og materialecyklus og om 
anlægsforhold, sammenholdt med størrelsen og omfanget 
af det konkrete projekt. 

Beregninger af sparede udledninger ved gennemførelse 
af planerne er baseret på omregningstal, der afhænger af 
størrelsen på den forventede produktion, som beskrevet 
under afsnit om produktionsberegninger. 

Beskrivelser af forventede behov for midlertidige 
grundvandssænkninger under anlægsfasen er baseret 
på en geoteknisk forundersøgelse, der inkluderer 
kendt viden om de geotekniske forhold i planområdet, 
baseret på blandt andet tidligere gennemførte 
boringer. Dette er sammenholdt med erfaringer med 
håndtering af grundvand fra tidligere, sammenlignelige 
vindmølleprojekter. 
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Kort over nærmeste naboers placering. 

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

A

C

D
E

F

G

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

V

W

X
Y

Afstandzone, 600 meter fra vindmøller

Afstandzone, 900 meter fra vindmøller

Afstandzone, 1.200 meter fra vindmøller

Nærmeste naboer

Støjfølsomt område

Boliger som nedlægges

Nærmeste naboer
Vindmøller ved Bjørnstrup

21.03.2021

500 m 1 km100 m

T

Projek orslag 6 stk. 150 meter høje vindmøller

A

C

D
E

F

G

J

I

O

L
N

M

P

Q
R

UTS

B

V

W

X
Y

Afstandzone, 600 meter fra vindmøller

Afstandzone, 900 meter fra vindmøller

Afstandzone, 1.200 meter fra vindmøller

Nærmeste naboer

Støjfølsomt område

Boliger som nedlægges

Nærmeste naboer
Vindmøller ved Bjørnstrup

21.03.2021

500 m 1 km100 m

T

500 m 1 km100 m

657869



18

Miljørapport
for forslag til kommuneplantillæg KP17-301-023 og lokalplan nr. 1112

6. Eksistende miljøforhold
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Klima 
Produktionen af el sker i dag gennem en række 
forskelligartede produktionsmetoder både fra vedvarende 
og ikke-vedvarende energikilder, hvoraf nogle udleder 
skadelige partikler, mens andre ikke gør. Det fremgår af 
Energinets Miljødeklarering af 1 kWh el; Leveringen af 1 
kWh el til forbrug i 2019 baseret på det danske energimix 
medførte udledning af 145 g CO2, 0,03 g SO2 og 0,21 g 
NOX (3).

Med baggrund i disse tal og projektets forventede 
produktion gennem en 30-årig levetid kan det beregnes, 
hvor store udledninger det foreslåede projekt inden 
for planområdet potentielt vil kunne spare miljøet for 
(se afsnit om klima i kapitel 7). Blandt andet på grund 
af usikkerheden forbundet med fremskrivningen 
af projektets levetid, skal mængderne ses som 
størrelsesordener snarere end eksakte tal.

Befolkning og sundhed
Planforslagenes muliggørelse af en vindmøllepark ved 
Bjørnstrup kan have betydning i forhold til menneskers 
sundhed både i positiv og negativ forstand. De 
positive effekter består i reduktionen af skadelige 
partikler (se afsnit om klima), mens de potentielle 
sundhedsmæssige belastninger særligt vedrører støj- og 
skyggekastpåvirkninger hos naboer til vindmølleområdet.

Støj ved naboer
Vindmøller i drift udsender lyde, som for moderne 
vindmølletyper først og fremmest genereres af 
vindmøllevingernes bevægelser gennem luften. 

Støj fra vindmølleanlæg under drift er reguleret af 
lovgivningen med udgangspunkt i grænseværdier, fastsat 
af Miljøstyrelsen. I det mest støjbelastede punkt ved 
udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det 
åbne land:

- 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

- 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

I det mest støjbelastede punkt i områder til støjfølsom 
arealanvendelse:

- 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

- 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må i det 
åbne land eller områder til støjfølsom arealanvendelse 
ikke overstige 20 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 
6 m/s.

Der er foretaget støjberegninger for seks 150 meter 
høje vindmøller inden for planområdet med henblik på 
at beregne støjpåvirkninger for nærmeste naboer (se 
kort side 15) og støjfølsomme områder (se afsnit om 
befolkning og sundhed i kapitel 7).  
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Sammenhængen mellem sundhed og støj fra vindmøller
Støj kan potentielt have sundhedsskadelige virkninger 
på mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til 
egentlige helbredsproblemer (4). Derfor er der i Danmark 
faste eller vejledende grænseværdier for hvor meget 
støj, der må være fra industri, trafik og andre tekniske 
anlæg. Støjkravene for vindmøller er en bindende 
(ikke vejledende) grænse, som ikke må overskrides, og 
støjniveauet svarer til lidt mindre end sagte tale udendørs. 
Mennesker reagerer ganske forskelligt på støjniveauer, og 
der er ikke tvivl om, at nogle mennesker vil opleve støjen 
fra vindmøller som generende, selv om den er på niveau 
med eller lavere end de gældende støjgrænser, mens 
andre ikke vil opleve nogen egentlig gene. Miljøstyrelsens 
grænseværdier er fastlagt på baggrund af, hvad 
undersøgelser viser er miljømæssigt og sundhedsmæssigt 
acceptabelt. 

Ingen af de hidtidige eller igangværende undersøgelser 
på området giver efter Miljøstyrelsens og 
Sundhedsstyrelsens vurdering belæg for at ændre de 
gældende støjgrænser for vindmøller, som senest er 
reviderede med en ny støjbekendtgørelse i 2019 (5). 

Skyggekast ved naboer
Ligesom støjen kan skyggekast fra vindmøller virke 
stressende og have betydning i forhold til sundhed for de 
nærmeste naboer til vindmøllerne. 

Opstilling af seks nye vindmøller inden for planområdet 
forventes at medføre skyggekast på nærmeste 
naboejendomme. De eksisterende seks vindmøller, som 
lokalplanen kræver nedtaget, som forudsætning for at nye 
møller kan opføres, medfører tillige skyggekast for deres 
nærmeste naboer.  

Landskabs- og kulturmiljøer
Planområdet ligger i den nordøstlige del af 
Vesthimmerland Kommune, syd for Gundersted i den 
østlige del af Vesthimmerlands Kommune. Området ligger 
i et fladt område i landzone og arealerne benyttes i dag til 
landbrug. Selve planområdet ligger mellem Grundestedvej 
mod vest, Skråvejen mod nord og Nr. Blærevej mod syd 
og udgør et areal på ca. 39 ha. 

Det omkringliggende landskab er primært karakteriseret 
ved åbne marker og er udpeget som et særligt værdifuldt 
landbrugsområde. Landskabet er i øvrigt kendetegnet 
ved enkelte landbrugsbygninger, spredt beplantning og 
læhegn, samt flere eksisterende vindmøller i nærområdet, 
der i forbindelse med projektet tages ned i et antal 
svarende til antal opførte møller. 

Planområdet er omfattet af en række udpegninger af 
områder med landskabelige interesser, der har til formål at 
understøtte bevarelsen og oplevelsen af landskabet. 

Landskabelige interesser
Planområdet er ikke placeret inden for arealer, der i 
Vesthimmerlands Kommuneplan er udpeget som områder 
med landskabelige interesser, og projektforslaget vil 
derfor ikke direkte påvirke disse. De nye vindmøllers 
synlighed kan dog have en indirekte påvirkning af de 
nære, omkringliggende landskabsområder. 

Det nærmeste omkringliggende område med 
landskabelige interesser ligger dels 1200 meter syd, 800 
meter nordvest og 1,4 km nordøst for de nye vindmøller. 
Mod syd ligger et større bevaringsværdigt landskab 
ved Jenle og Søttrup Plantage, der er forbundet med 
Herredsbæk og Sønderup Å. Mod nordvest omfatter 
et større bevaringsværdigt landskab flere plantager 
med Gatten Plantage, Øjesø Plantage og Plovmandshøj 
Plantage som de nærmeste, og længere mod nord 
indbefatter området De Himmerlandske Heder. Mod 
nordøst går de udpegede områder ud mod Halkær 
Bredning, og strækker sig op mod De Himmerlandske 
Diger. 
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Fredede fortidsminder 
Der forefindes ikke fredede fortidsminder indenfor selve 
planområdet. I områderne omkring præges landskabet 
af grupper samt enkeltstående gravhøje. Den nærmeste 
fredede gravhøj ligger 1,2 km fra planområdet, mod 
sydøst. Voldanlægget ved Gunderstedgård er et fredet 
fortidsminde. En oldtidsboplads på Skørbæk Hede er 
sammen med de tilhørende Savhøje ligeledes fredede 
fortidsminder. 

Projektforslaget vil ikke berøre beskyttede sten- eller 
jorddiger. 

Arkæologi 
Vesthimmerlands Museum har oplyst, at der ved 
tidligere udgravninger i området er fundet både fund fra 
stenalderen og bronzealderen. I området har der ikke 
tidligere været foretaget arkæologiske forundersøgelser, 
og Vesthimmerlands Kommune ønsker derfor at foretage 
en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet, 
med henblik på at undersøge om vindmølleprojektet kan 
risikere at ødelægge væsentlige fortidsminder. 

Større sammenhængende landskaber
I Vesthimmerland og Aalborg kommuneplaner er flere 
store landområder udpeget som større sammenhængende 
landskab. Det nærmeste udpegede areal er et stort 
område, der strækker sig næsten hele vejen rundt om 
planområdet, fra Jenle Plantage mod syd forbi Blære, 
Vegger, Halkær og videre over forbi Gundersted. På de 
nærmeste steder ligger det udpegede område på ca. 1,3 
km afstand af planområdet.

Geologiske bevaringsværdier
Planområdet er ikke omfattet af geologiske interesser. 
De nærmeste udpegninger ligger ca. 5 km mod øst, og på 
denne afstand vurderes opstillingen af nye vindmøller ikke 
at have egentlig betydning for disse.

Kirker og fredede områder
Der findes flere fredninger i området omkring 
planområdet. Ca. 2 km vest for planområdet ligger 
Navnsø og omkringliggende hede beskyttet som et fredet 
område. Tre kirker ligger indenfor en afstand af 4,5 km: 
Gundersted Kirke (ca. 1,5 km afstand), Ejdrup Kirke (ca. 
2,6 km afstand) og Blære Kirke (ca. 1,9 km afstand). 

Udover de nære fredninger er et større område omkring 
Gundersted kirke omfattet af en fjernbeskyttelseszone, 
der er udpeget som et område med kulturhistorisk 
bevaringsværdi i Vesthimmerlands Kommuneplan.

Værdifulde kulturmiljøer
I Vesthimmerlands Kommuneplan er Gunderstedgård 
voldanlæg, sammen med kirken på den anden side af 
vejen, 1,5 km mod nordvest, udpeget som et værdifuldt 
kulturmiljø. Kelddal Mølle mod sydøst er også udpeget 
som værdifuldt kulturmiljø. I Aalborg Kommuneplan er der 
desuden udpeget et område fra omkring 1,3 km nord for 
planområdet ved Skørbæk Hede. 
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§3 beskyttet natur
I planområdet løber Ajstrup Bæk, som er et 
naturbeskyttet vandløb jf. Naturbeskyttelseslovens §3. 
Ajstrup Bæk løber øst for, ca. 80 meter fra den sydlige 
del møllerækken. Derudover findes der i området flere 
§3-beskyttede naturarealer, herunder vandhuller, moser 
og enge. Den nærmeste beskyttede mose er beliggende i 
den nordlige del af planområdet. 

Fugle og flagermus
Dansk Ornitologisk Forenings database DOFbasen, de 
10 år frem til 23. marts 2021(6) er undersøgt og basen 
rummer en del observationer fra lokaliteter omkring 
mølleområdet, heriblandt flere observationer af arter fra 
EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 og arter på den 
danske rødliste. 

På den del af DOFbasen, der dækker selve 
planområdet, er der ikke tilført nogen observationer, 
hvilket er forventeligt for et fuglemæssigt kedeligt 
landbrugsområde. Planområdet rummer ikke levesteder 
for de fleste af de arter, der er registreret på de 
nedenstående DOFBaselokaliteter. Der er således ikke 
levesteder til, vadefugle og terner og de få småsøer/
vandhuller er ikke oplagte for de beskyttelseskrævende 
ænder, der er registrerede. Svaner og gæs kan 
lejlighedsvist benytte området, hvis de rigtige afgrøder 
er til stede, men da der ikke findes vedvarende grønne 
områder, er det dog ikke ret sandsynligt. Det er heller ikke 
sandsynligt, at området er en del af nogen væsentlig lokal 
trækrute for særligt beskyttede fuglearter.

Der er gennemført kortlægning af forekommende 
flagermus i planområdet i 2019, foretaget efter 
gældende retningslinjer i den statslige forvaltningsplan 
for flagermus, med dels håndholdt lytteudstyr og dels 
stationære flagermusdetektorer (7). Undersøgelserne 
dækkede yngleperioden i sommeren og sensommeren, 
hvor ungerne er flyvefærdige. Der blev undersøgt 
19. – 20. juli, 26. – 27. juli, 30. – 31. august og 7. – 

Flora og fauna
Planområdet er, i naturmæssig forstand, et højtliggende 
dyrket område. Arealerne er opdyrket landbrugsland, 
markerne er generelt sandholdige, og terrænet er let 
kuperet. Ajstrup Bæk løber i områdets østlige del op imod 
Vidkær Å og derfra til Halkær Bredning. I planområdet er 
der desuden spredte vandhuller, mose og eng. 

International naturbeskyttelse
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde 
er Navnsø med Hede (habitatområde nr. 17) ca. 1,7 
km vest for projektområdet. Herudover ligger der 
beskyttelsesområder omkring Halkær Ådal, Nibe Bredning 
mm. (habitatområde nr. 15) ca. 3,6 km mod øst samt en 
række næsten sammenhængende beskyttelsesområder 
omkring hedelandskaberne ved Oudrup, Lundby og 
Vindblæs (habitatområde nr. 21) ca. 3,4 km mod nordvest. 

Arter på Habitatdirektivets bilag IV 
Påvirkningen af de internationale 
naturbeskyttelsesområder er undersøgt som en del af 
miljøundersøgelsens (se kapitel 7 om flora og fauna). 
Det er ligeledes undersøgt, hvorvidt planforslagene kan 
påvirke beskyttede arter (bilag IV-arter), herunder fugle 
og flagermus. 

Der ligger en del spredte §3-beskyttede mosearealer og 
vandhuller i og omkring projektområdet samt et beskyttet 
vandløb (Vidkær Å- systemet), der løber ind gennem 
området, tæt forbi møllerækken. Det er undersøgt, om 
anlægsbehov ved opførsel af vindmøller kan påvirke de 
naturbeskyttede arealer i området. 

Øvrige arter
Under besøg i området blev følgende arter, eller 
spor af dem observeret: Hare, rådyr og ræv. Det må 
dertil antages, at området huser de fleste almindelige 
forekommende pattedyr. 
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Af alle registreringerne ved flagermusundersøgelserne 
udgør damflagermus ca. 1%. Ingen af de 38 optagelser 
af damflagermus forekom tidligere end ca. 1½ time 
efter solnedgang, hvilket indikerer, at der ikke var 
yngle- og rastekolonier i nærheden af projektområdet. I 
projektområdet færdes damflagermusene hovedsageligt 
ved mose og haver (74% af de registrerede flagermus) 
og der er kun i alt fem optagelser ved åben mark og 
grøft nær de planlagte mølleplaceringer. Dette er i 
overensstemmelse med artens generelle flyvemåde, hvor 
den tilbringer over 90% af sin jagttid lavt over vandfladen 
på søer og vandløb, hvor den snapper insekter i eller lige 
over vandoverfladen. 

Øvrige udpegninger
Der er ingen reservater i nærheden af planområdet, idet 
det nærmeste område ligger omkring 6 km fra området. 

Placeringen af samtlige vindmøller ligger uden for arealer, 
der er udpeget i Grønt Danmarkskort.

En del af planområdet berøres af en økologisk forbindelse 
omkring Ajstrup Bæk, men kommer ikke i berøring med 
arealudlæg for de planlagte anlæg. 

8. september 2019. Observationer og resultater af 
flagermusundersøgelsen er sammenfattet i rapporten 
Forekomst af flagermus ved Bjørnstrup 2019, og i det 
følgende redegøres der for undersøgelsens resultater (8).   

Med ni registrerede arter vurderes området at være rigt 
på flagermusarter, men generelt er antal optagelser pr. 
sted pr. nat ikke høje. De hyppigste forekommende arter 
er sydflagermus, dværgflagermus og vandflagermus. Både 
sydflagermus, dværgflagermus og vandflagermus er vidt 
udbredte arter i det meste af landet og disse tre udgør 
næsten 82% af alle lydoptagelser i projektområdet. 

De øvrige arter der er registreret i planområdet, er 
brandts flagermus, damflagermus, brunflagermus, 
skimmelflagermus, troldflagermus og langøret flagermus. 
I realiteten kan man ikke skelne brandts flagermus, 
skægflagermus og bechsteins flagermus fra hinanden 
på lydoptagelse. Indtil videre er bechsteins- og 
skægflagermus dog kun dokumenteret fra Bornholm, 
mens brandts flagermus er fundet over det meste 
af Danmark. Det vurderes at sandsynligheden for at 
der er tale om brandts flagermus er klart størst; der 
er taget udgangspunkt i dette i denne rapport. De 
registrerede flagermus er overvejende knyttet til mose, 
skove, læhegn og haver i projektområdet, mens kun 
3,1% af optagelserne viser flagermus på åben mark. 
Damflagermus bliver betragtet som relativt sjælden i 
Danmark, og er opført både på Habitatdirektivets bilag IV 
og bilag II. Alle arter af flagermus i Danmark er opført på 
Habitatdirektivets bilag IV.

Bedømt ud fra tiden på optagelserne stammer de fem 
optagelser af brandts flagermus sandsynligvis fra det 
samme individ, som må betragtes som en tilfældig strejfer 
i området. I undersøgelsen er arten kun registreret i 
projektområdet én enkelt nat, hvor den har været to 
minutter ved en have i projektområdet.
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Grundvand og drikkevand
Planområdet ligger indenfor et område med almindelige 
drikkevandsinteresser. Ifølge Miljøbeskyttelsesloven 
er der ikke særlige regler forbundet med placering af 
vindmølleanlæg i disse områder. Vindmøller betragtes 
som mindre grundvandstruende anlæg, og det nye 
vindmølleanlæg vurderes ikke umiddelbart at kunne 
udgøre en egentlig trussel for grundvand. 

Den generelle viden om de geotekniske forhold i 
planområdet, blandt andet på baggrund af en række 
tidligere boringer sammenholdt med jordartskort, peger 
på vekslende aflejringer af senglacialt/glacialt sand, silt og 
ler samt glacialt moræneler og morænesand i de øverste 
jordlag (ind til 8-10 meter under terræn). Der kan stedvist 
være områder med postglaciale aflejringer bestående af 
tørv og gytje (9). 

Der er i eksisterende boringer målt vandspejl, som er 
beliggende 1,5-4 meter under terræn, meget afhængigt 
af, hvor der træffes lerlag, som vil skabe sekundære 
vandspejl. 

Anlægsfasen 
Grundet jordbrugsforhold og målingerne af vandsspejl 
skal der gennemføres foranstaltninger under anlægsfasen 
i form af midlertidig grundvandssænkning for at holde 
anlægsgravene til møllefundamenterne tørre. 
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0-alternativet vil medføre en væsentlig negativ 
konsekvens for luft og klima, da reduktionen af skadelige 
stoffer ved en gennemførelse af planerne derved også 
bortfalder.

Befolkning og sundhed
Opførslen af vindmøllerne ved Bjørnstrup vurderes at 
være til gavn for folkesundheden. Man kan til dels sætte 
tal på sammenhængen mellem sundhed og udledningen af 
skadelige partikler. På mennesker kan sundhedsskaderne 
som følge af luftforurening udgøre betydelige økonomiske 
belastninger, og disse omkostninger betaler den enkelte 
borger for enten direkte som personlige udgifter eller 
indirekte over skatten til dækning af øgede udgifter til 
sundhedssektoren, hospitaler, invalidepension m.m.

Vedvarende energi kan spare samfundet for store udgifter 
til sundhed og miljø, og et nyt energianlæg ved Bjørnstrup 
vil udgøre et ikke ubetydeligt bidrag. Det vil overordnet 
have positiv betydning for det enkelte menneskes 
sundhed i form af mindre sygdom og et bedre omgivende 
miljø.

De negative miljømæssige påvirkninger af befolkning og 
sundhed vedrører nabogener ved støj og skyggekast fra 
møllerne. 

Støjpåvirkning ved naboer
Støjberegninger for seks nye vindmøller med en 
totalhøjde på op til 150 meter ved Bjørnstrup, som 
planforslagene giver mulighed for at opføre, viser, at 
støjkravene for vindmøller herunder også støjkrav i 
forhold til lavfrekvent støj skal være opfyldt for alle 
nærmeste naboer (10)(11).

I det nærmeste støjfølsomme område, Gundersted by, 
overholdes de gældende støjgrænser for støj såvel som 
lavfrekvent støj. I dag overholdes støjbidraget fra tre 
eksisterende ikke gældende støjkrav ved Gundersted 

7. Miljømæssige påvirkninger

Beregnede besparelser er baseret på tal 
fra ’Miljødeklarering af 1 kWh el’ 

CO2: 145 g pr. produceret kWh
SO2: 0,03 g pr. produceret kWh
NOX: 0,21 g pr. produceret kWh

*Beregninger for den samlede levetid er baseret på den 
forventede samlede produktion (30 år) fra nye vindmøller.

Beregnede årligt og totalt sparede emissioner 
for projektforslaget

Pr. år
11.600 t

2,4 t
16,8 t

Levetid*
348.000 t 

72 t
504 t

Sparede emissoner Hovedforslag

CO2

SO2

NOX

Klima
Produktionen af vedvarende energi fra nye energianlæg 
bidrager til en reduktion i udledningen af CO2 og andre 
skadelige partikler som SO2 og NOx, i det omfang el 
fra vindkraft erstatter el fra for eksempel kulfyrede 
kraftværker. Luftforurening fra SO2, NOx og andre 
skadelige partikler som for eksempel flyveaske har lokal 
og regional skadevirkning for mennesker, dyr og afgrøder.

Vind er en vedvarende energikilde, og udnyttelse af 
vindenergi indebærer betydelige miljømæssige fordele 
sammenlignet med produktion af elektricitet ved 
afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. 
Ved at erstatte elproduktion ved fossile brændsler 
med vindenergi spares miljøet for store udledninger af 
drivhusgassen CO2, der er medvirkende til den globale 
opvarmning samt udledninger af luftforurenende stoffer 
som SO2 og NOx. Det kan beregnes, at projektet i 
hele dets levetid kan spare miljøet for udledning af i 
størrelsesordenen ca. 348.000 tons CO2, ca. 72 tons SO2 
og ca. 504 tons NOx. 

0-alternativ
Hvis ikke planlægningen gennemføres (0-alternativet), 
vil de ovenfor beskrevne påvirkninger bortfalde. 
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Landskabs- og kulturmiljøer
De foreslåede vindmøller vil med deres størrelse være 
markant synlige og væsentligt præge oplevelsen af de 
omkringliggende landskaber. 

De store vindmøller i projektforslaget vil syne af meget, 
og det samlede anlæg vil virke stort set fra de nære, 
omkringliggende områder. Den enkle, ordnede opstilling 
på en lige række og de store vindmøllers langsomme 
rotationshastighed vil bidrage til oplevelsen af et roligt 
teknisk anlæg, på trods af møllernes størrelse. De 
omkringliggende landskaber er varierede med både 
halvkuperet terræn, spredte krat og skovstykker og større 
naturområder. Stedvist kan delvist synlige vindmøller 
hen over naturstykker, beplantninger og bebyggelser 
virke en anelse forstyrrende for oplevelsen af landskabet. 
Landområderne er dog først og fremmest præget af 
landbrug og dyrkede marker med relativt langt mellem 
bebyggelserne i det åbne land. Projektforslaget vil for det 
meste falde udmærket ind i dette moderne kulturlandskab 
med spredte landbrugsanlæg og vindmøller. 

En ny transformerstation placeres ved en eksisterende 
landejendom, som nedlægges, og vil blive omgivet af 
eksisterende grøn beplantning. Stationen forventes i det 
store hele at blive skjult set fra de omgivende områder. 
Det kan dog anbefales at placere transformerstationen 
centralt eller nordligt på ejendommen, så den udnytter 
afskærmningen fra de højere træer mod nord bedst 
muligt. 

Nærmeste områder og Gundersted
Der ligger spredte naboejendomme i de fleste retninger 
omkring vindmøllerne. Øst for vindmølleområdet, 
langs Borupvej og Nr. Blærevej, ligger nogle af de 
nærmeste naboer. Fra Borupvej, som løber øst for 
vindmøllerækken på indtil 2-300 meter afstand af den 
nærmeste vindmølle, er der for det meste frit udsyn frem 
mod vindmølleområdet på strækningen fra Gundersted 
til Blære. De nye vindmøller vil være markant synlige 

by, men ved nedtagning af den nordligste af de tre 
vindmøller i forbindelse med realisering af planen bliver 
det muligt at overholde de gældende grænseværdier. Ved 
opstilling af nye vindmøller ved Bjørnstrup minimeres 
støjpåvirkningen ved Gundersted by.

Påvirkning af skyggekast ved naboer
Ligesom støjen kan skyggekast fra vindmøller virke 
stressende og have betydning i forhold til sundhed 
for de nærmeste naboer til vindmøllerne. Der er 
gennemført skyggekastberegninger, som viser, at der 
ved 15 naboejendomme er overskridelser af vejledende 
grænseværdier for maksimalt antal timer/år med 
skyggekast. Det er derfor nødvendigt at gennemføre 
afværgeforanstaltninger for at sikre, at retningslinjerne 
for maksimalt skyggekast ved naboerne til vindmøllerne 
overholdes (12).  

0-alternativ
Hvis ikke planforslagene realiseres (0-alternativet), vil de 
ovenfor beskrevne indvirkninger på sundheden bortfalde. 
Det har her særligt betydning i forhold til de negative 
påvirkninger fra støj ved naboer samt de positivt afledte 
effekter i form af færre emissioner, som begge bortfalder. 

Ved 0-alternativet vil de eksisterende ældre vindmøller 
ikke nedtages, herunder den nordligste vindmølle af 
gruppen på tre eksisterende vindmøller ved Gundersted. 
Såfremt planerne ikke realiseres, vil vindmøllen ved 
Gundersted fortsat være kilde til støj for Gundersted 
by, på et niveau der overskrider gældende støjgrænser. 
Støj og skyggekast fra øvrige eksisterende vindmøller vil 
ligeledes forekomme i møllernes fortsatte levetid. 
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heller ikke at egentlig betydning for lokale rekreative 
interesser. Der er også mange skovstykker omkring 
Blære og med undtagelse af enkelte områder, som for 
eksempel den nordlige ende af kirkeområdet, vurderes 
projektforslaget ikke at have videre synlighed eller 
visuel betydning for oplevelsen af landsbymiljøet her. 
Fra Blære Stationsby vil vindmøllerne primært være 
synlige fra den nordlige udkant af byen, langs Blærevej 
og langs Blomstermarken. Set herfra vil vingerne på de 
nye vindmøller netop nå hen over det grønne hegn i 
forgrunden og det kan virke en anelse forstyrrende.

Mod øst og nord vil de nye vindmøller stedvist være 
synlige fra de højere terræner op mod Ejdrup, omkring 
Skørbæk og ved Borup. Særligt fra højere udsigtspunkter 
med frit udsyn vil vindmøllerne syne af betydeligt mere 
end de eksisterende vindmøller, som nedtages. Den 
simple opstilling på en lige række giver dog samtidig 
indtryk af en velordnet struktur som for det meste falder 
udmærket ind i det moderne landbrugslandskab, der 
præger områderne heromkring.

Mod vest er terræn og landskab mere komplekst. 
Vindmøllerne kan stedvist være markant synlige fra høje 
udsigtspunkter som for eksempel omkring Bjerghede og 
fra helt åbne arealer som Navnsø. De nye vindmøller kan 
i nogle tilfælde bidrage til et lidt uordnet landskabsbillede 
og virke forstyrrende. Set fra Hovedvej A29, som løber 
gennem områderne her, vil den nye vindmøllepark også 
stedvist være synlig med enkelte små kig, men med 
afstanden hen til vejen og de korte stræk med udsigt 
taget i betragtning vurderes dette kun at være af mindre 
landskabsmæssig betydning.

Der er ca. 4½ km til henholdsvis Hornum i sydvest og 
Vegger i øst. Fra Hornum vil vindmøllerne ikke være 
synlige fra selve byen, men kun netop anes, hvor man 
kommer forbi bygrænsen øst for byen og ud i det åbne 

herfra og visuelt dominere hele landskabsrummet vest 
for vejen. Mod vest og sydvest ligger de nærmeste 
naboer til de nye vindmøller langs Gunderstedvej, og 
terrænet langs vejen giver flere steder et godt udsyn 
frem mod vindmølleområdet. Også set herfra vil det nye 
vindmølleanlæg syne af noget mere og virke dominerende 
i landskabsrummet forude, sammenholdt med de 
eksisterende vindmøller i området, som nedtages. Mod 
nord og syd kan vindmøllerne også være væsentligt 
synlige fra naboejendomme, men generelt er der kun 
få naboer og længere afstande fra de nye vindmøller til 
lokale veje og bebyggelser, i disse retninger. 

De nye vindmøller vil ikke være synlige fra den 
centrale del af Gundersted by, langs Gunderstedvej 
og Skovvænget, hvor bebyggelser og skovbeplantning 
spærrer for udsyn mod syd. Fra selve Gundersted vil de 
nye vindmøller primært være synlige fra de åbne arealer 
omkring Doverhøj og Brusåvej samt fra områderne 
syd for kirken, på den vestlige side af Gunderstedvej. 
Set herfra vil de nye vindmøller være tydeligt synlige 
henover horisonten mod sydøst, henover bebyggelser, 
beplantning og den markante Gundersted Kirke. De 
eksisterende vindmøller, som nedtages, er også stedvist 
synlige herfra i dag, men med deres størrelse øger de nye 
vindmøller den visuelle påvirkning betydeligt. Synligheden 
af vindmøllerne vil virke forstyrrende for oplevelsen af 
landsbymiljøet set herfra. Længere ud ad Brusåvej kan 
vindmøllerne være synlige fra ejendomme på sydsiden 
med god udsigt mod sydøst, men vindmølleanlægget vil 
ikke være videre synligt fra de øvrige ejendomme eller 
selve vejen.   

Omkringliggende landområder
Fra områderne omkring Blære vil synligheden af de nye 
vindmøller være mere begrænset, og de vil ikke være 
synlige fra plantageområderne mod syd, omkring Jenle 
Plantage. Af samme grund, og fordi støjpåvirkninger fra 
vindmøllerne på denne afstand og i dette miljø (træer) 
vurderes som uden betydning, vurderes projektforslaget 
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landbrugslandskab. På de lidt større afstande op mod 
hederne, mere end 5 km, vil de nye vindmøller opleves 
i god i balance med de øvrige landskabselementer i de 
store, åbne landskabsrum.

Kirker, fredninger og kulturmiljøer
I Gundersted findes et lokalt kulturmiljø med 
kulturhistoriske anlæg som kirken og voldanlægget ved 
Gunderstedgård. Særligt for indsynet mod Gundersted 
Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt påvirke 
oplevelsen af kirken og lokalmiljøet. Set herfra vil de nye 
vindmøller syne af betydeligt mere end de eksisterende 
vindmøller, som nedtages, og være klart synlige et godt 
stykke henover kirkebygningen. Projektforslaget vil 
virke forstyrrende for oplevelsen af Gundersted Kirke 
som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være 
markant synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det 
omgivende åbne land syd for kirken. 

Gundersted Kirke er i Vesthimmerland Kommuneplan 
omgivet af en fjernbeskyttelseszone, som rækker ind 
over den nordligste del af vindmølleområdet og ned mod 
Borupvej. Fjernbeskyttelseszonerne har almindeligvis 
til hensigt at hindre, at indsynet mod kirker hindres 
eller forstyrres med byggeri i forgrunden. Det kan ikke 
afvises, at vindmøller kan virke forstyrrende for indsyn 
til kirker, dog betyder vindmøllernes åbne struktur, 
og deres store størrelse i forhold til omgivelserne, at 
de typisk ikke hindrer oplevelsen af kulturelementer 
og landskab i baggrunden. I det konkrete tilfælde ved 
Bjørnstrup har et lokalt udpeget område omkring 
Skråvejen/Borupvej potentielt indsigt mod både 
Gundersted kirke og de nordligste vindmøller på samme 
tid. Synligheden ind mod kirken vurderes som ganske 
begrænset fra denne yderste del af kirkezonen, da en 
del eksisterende spredt beplantning samt beplantning 
omkring bebyggelser, hindrer meget af udsynet. Vest 
for Borupvej ligger dyrkede marker uden adgang og 
interesse for offentligheden. Samlet vurderes synligheden 

land. Synlighed af vindmølleparken vurderes ikke at have 
videre landskabsmæssig betydning. Fra Vegger skærmer 
det højereliggende terræn vest for byen, på den anden 
side af tunneldalen ned langs Halkær Å, af for længere 
udsyn mod vindmølleområdet i vest. 

Særlige landskabsområder
Projektområdet er ikke placeret inden for arealer, der 
i Vesthimmerlands eller Aalborgs kommuneplaner er 
udpeget som områder med landskabelige interesser, og 
projektforslaget vil ikke direkte påvirke disse. Men deres 
synlighed kan dog have en indirekte påvirkning.

Projektforslaget vurderes ikke at have videre betydning 
for de udpegede landskabsområder omkring Jenle 
Plantage mod syd eller langs Halkær Ådal mod øst, 
da vindmøllerne ikke vil være videre synlige fra disse 
områder. Hvor de stedvist vil kunne ses, som for 
eksempel fra Skivum, vil den nye vindmøllepark på disse 
afstande typisk opleves som et enkelt, ordnet anlæg i god 
balance med landskabsbilledet som helhed. 

Mod vest kan vindmøllerne, hvor de stedvist vil være 
synlige, medføre en større visuel påvirkning. Det gælder 
særligt set fra Navnsø, hvor de nye vindmøller syner 
af betydeligt mere og vil øge indtrykket af tekniske 
anlæg, sammenholdt med de eksisterende vindmøller 
som nedtages. Det nye vindmølleanlæg vil virke stort 
og væsentligt præge udsigten mod øst, men vil med 
den simple, ordnede opstilling samtidig også stå roligt 
i landskabet bag søen. Projektforslaget forenkler det 
i forvejen forstyrrede visuelle indtryk af op til fire 
forskellige synlige møllegrupper ved at nedtage flere af de 
eksisterende vindmøller. 

Mod nord, henover de Himmerlandske Heder findes 
nogle af de mest særlige og markante landskabs- og 
naturområder i regionen. De nye vindmøller vil være mest 
synlige set fra de højere bakkepartier på Lundby Hede. 
Set herfra vil den nye vindmøllerække være tydeligt synlig 
henover terrænet mod syd, som en del af det omgivende 
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Projektforslaget vil ikke være synligt eller have betydning 
for de fredede områder og kulturmiljøer omkring Kelddal 
Mølle mod sydøst. Projektforslaget vil være tydeligt 
synligt fra de åbne kulturlandskaber omkring Skørbæk 
Hede, hvor her blandt andet er fundet en oldtidsboplads, 
men synligheden af vindmøllerne i landskabet mod 
sydvest vurderes ikke at have større betydning for 
oplevelsen af kulturmiljøet ved Skørbæk Hede i sig selv.

Længere afstande
Vindmøllerne vil ikke være synlige fra selve Aars by og 
kun have en ganske begrænset synlighed fra hovedvejen 
øst om byen. På de relativt store afstande, omkring 6½ 
km eller mere, vurderes det nye vindmølleanlæg ikke 
at have videre betydning for oplevelsen af det lokale 
landbrugslandskab i landområderne omkring Aars. 

Fra nord kan vindmøllerne stedvist være synlige fra 
højtliggende punkter som fra Skarp Salling eller fra større 
vandflader, som for eksempel hvor Rute 587 krydser 
hen over Sebbersund. Også længere ned langs Halkær 
Bredning, øst for projektområdet, kan der stedvist være 
punkter med god udsigt frem mod de nye vindmøller. 
På de større afstande syner vindmøllerne ikke af meget, 
og projektforslaget vurderes ikke at have væsentlig 
betydning for oplevelsen af landskaberne.

Længere vest og syd for projektområdet, forbi Rønhøj 
Plantage, Hornum og Aars, tilbyder landskaberne ikke 
mange lange udsigter frem mod vindmølleområdet ved 
Bjørnstrup, og de nye vindmøller vurderes ikke at have 
videre landskabelig betydning.

Eksisterende vindmøller
Der står to grupper af eksisterende vindmøller omkring 
vindmølleområdet ved Bjørnstrup, som vil blive stående 
i en årrække efter opførslen af de nye vindmøller. Nye 
og eksisterende vindmøller vil fra enkelte områder være 
synlige i det samme landskabsbillede og kunne opleves i 
visuelt samspil med hinanden.

af de nye vindmøller ikke at have egentlig betydning 
for oplevelsen af kirken som monument i landskabet, 
set fra landområderne syd for kirken. Påvirkningen af 
indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord er beskrevet 
ovenfor. Det har dog ikke i sig selv noget med omfanget 
af fjernbeskyttelseszonen at gøre. Det vurderes ikke, 
at synligheden af de to nordligste vindmøller inden for 
fjernbeskyttelseszonen i sig selv har afgørende betydning 
for hensynet til fjernbeskyttelseszonen, da de øvrige 
vindmøller i projektforslaget under alle omstændigheder 
vil være markant synlige bag kirkebygningen. 

Fra Ejdrup Kirke er der visuel kontakt til det åbne land 
mod vest. De nye vindmøller vil være væsentligt synlige 
fra det meste af kirkeområdet, hvor kirkebygning og 
beplantning ikke står i vejen. Øst for kirken vil der på et 
kort stræk ad Ejdrupvej være indsyn mod kirken med de 
nye vindmøller i baggrunden. Vindmøllerne vil dog kun 
være delvist synlige mellem kirkebygning og beplantning 
i forgrunden, og projektforslaget vurderes ikke at have 
væsentlig betydning for indsynet mod Ejdrup Kirke.

Blære Kirke ligger omgivet af skovbeplantning på de 
fleste sider, og kirkeområdet har primært udsyn mod 
landområderne i nord, lidt væk fra vindmølleområdet i 
nordvest. Flere af vindmøllerne vil være synlige mellem 
træer og beplantning i det nordvestlige hjørne af 
kirkeområdet, men de vurderes kun at have ret begrænset 
betydning for oplevelsen af kirkeområdet. Der er ikke 
konstateret indsyn mod kirken, hvor både vindmøller og 
kirkebygning vil være synlige på samme tid.

Navnsø og det omkringliggende hedeområde er fredet. 
Som beskrevet under særlige landskabsforhold vil 
projektforslaget ikke direkte berøre denne fredning, men 
med deres synlighed vil de nye vindmøller øge indtrykket 
af tekniske anlæg og på den måde indirekte påvirke 
oplevelsen af området.
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Andre tekniske anlæg
Set fra nære områder omkring projektområdet vil de nye 
vindmøller ofte opleves i samspil med en eksisterende, 
øst-vest gående luftledning, der løber syd for Gundersted. 
Fra de fleste udsigtspunkter vil de høje vindmøller langt 
overgå luftledningen og masternes mere beskedne højde, 
og det er visuelt let at adskille de to som selvstændige 
velstrukturerede anlæg i landskabet. Fra enkelte lokale 
landområder omkring Gunderstedvej, umiddelbart syd 
for Gundersted, hvor luftledningen løber på tværs lige i 
forgrunden, vil de to anlæg blande sig mere sammen. Her 
kan det visuelle samspil mellem luftledning og vindmøller 
virke en anelse forstyrrende og det vil øge indtrykket af 
tekniske anlæg i landskabet. 

Det vurderes ikke, at der vil være et visuelt samspil 
af betydning mellem de nye vindmøller og et planlagt 
solcelleanlæg ved Navnsø, primært fordi der ikke er 
fundet udsigtspunkter af betydning, hvorfra de to anlæg 
på samme tid vil have en synlighed i landskabet af 
betydning.  

Harmoniforhold
De møllemodeller har forholdsvis store møllevinger i 
forhold til totalhøjden. Visuelt betragtet er det en lille 
ulempe sammenholdt med tidligere vindmøllemodeller 
med et mere harmonisk forhold mellem møllevinger og 
mølletårn. Dette skal dog ses i forhold til et landskab 
omkring projektområde, som er præget af let kuperet 
terræn og en del hegn og beplantning. Ofte vil kun de 
øverste dele af vindmøllerne være synlige, og det er svært 
at få et indtryk af vindmøllernes harmoniforhold. Set i 
forhold til anlæggets visuelle fremtræden som helhed 
vurderes de forholdsvis store møllevinger at være en 
æstetisk detalje, som ikke har væsentlig betydning for den 
visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab.  

Fra Ejdrupvej, godt 2½ km øst for vindmølleområdet, 
har man på et kort stræk udsyn mod både gruppen 
med tre eksisterende vindmøller i forgrunden og de nye 
vindmøller ved Bjørnstrup længere ude i baggrunden. Set 
herfra vil de nye vindmøller være delvist synlige og visuelt 
blande sig sammen med møllegruppen ved Nørrekær 
set herfra, og det kan virke lidt forstyrrende. Der er 
kun tale om et kort stræk af den lille lokale landevej 
Ejdrupvej, og der er ikke konstateret andre udsigtspunkter 
af betydning, hvorfra begge vindmøllegrupper vil 
være synlige på samme tid. Samspillet mellem de to 
møllegrupper vurderes på den baggrund kun at have lille 
landskabsmæssig betydning.

Vest for Gundersted by, ud ad Brusåvej, får man på 
samme tid kig mod både den eksisterende gruppe af 
vindmøller ved Gundersted og de nye vindmøller ved 
Bjørnstrup. De to møllegrupper blander sig visuelt 
sammen og giver en lidt uklar fornemmelse af opstillinger 
og orden, men set i forhold til, at møllegruppen ved 
Gundersted kun er delvist synlig bag granhegnet i dag, 
vurderes opstillingen af de nye vindmøller ikke at have 
væsentlig landskabsmæssig betydning. Der er ikke 
konstateret andre udsigtspunkter af betydning, hvorfra 
begge vindmøllegrupper vil være synlige på samme tid. 
Samspillet mellem de to møllegrupper vurderes kun at 
have lille landskabsmæssig betydning.

Det bemærkes, at der for begge eksisterende 
møllegrupper er tale om vindmøller af ældre datoer, 
som må forventes at blive nedtaget inden længe. Det 
kan derfor forventes, at de beskrevne visuelle forhold 
ovenfor kun vil være af midlertidig karakter over en 
overskuelig årrække. Samlet vurderes samspillet mellem 
de nye vindmøller og de omgivende, eksisterende 
vindmøllegrupper kun at være af begrænset og 
ubetænkelig landskabsmæssig betydning. 
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Der er vurderet på relevante beskyttede fuglearter, 
herunder arter som er listet på udpegningsgrundlaget for 
nærmeste fuglebeskyttelsesområder. De planlagte møller 
vil ikke stå i en trækkorridor, og der vurderes kun at kunne 
forekomme et begrænset antal kollisioner mellem fugle og 
vindmøller. Kollisionsrisikoen for de undersøgte fuglearter 
vurderes at være begrænset og påvirkningen ved 
forstyrrelse og/eller fortrængning vurderes umiddelbart 
ikke at være væsentlig. Barriereeffekten vurderes kun at 
være lokal og ikke væsentlig på bestandsniveau, for de 
pågældende fuglearter. Direkte habitattab vurderes ikke 
at påvirke fuglearter i projektområdet på bestandsniveau. 

Projektets mulige påvirkning af Habitatdirektivets 
bilag IV arter, er vurderet. Placeringer af vindmøller og 
adgangsveje berører ikke vandhuller og moser i området, 
og arter som for eksempel Stor vandsalamander og 
Spidssnudet frø, der yngler i vandhuller, påvirkes ikke 
i væsentlig grad. Opsætning og drift af vindmøller, 
etablering af tilkørselsveje mv. forårsager ikke tab af 
habitater for padder, og projektforslaget vurderes ikke 
at påvirke paddebestandene. Birkemus forekommer ikke 
i projektområdet og vil ikke blive påvirket. Ejstrup Bæk, 
som er den vigtigste habitat for Odder, vil ikke blive 
påvirket. 

Samlet vurderes etableringen af det planlagte 
vindmølleprojekt ikke at kunne medføre en væsentlig 
påvirkning af flagermus, under forudsætning af at de 
foreslåede afværgeforanstaltninger implementeres, og 
at de eksisterende tre vindmøller i projektområdet samt 
to udenfor nedtages, som er uhensigtsmæssigt placeret i 
forhold til flagermus. 

Den samlede konklusion er, at projektet ikke vil medføre 
væsentlige påvirkninger på natur og beskyttede arter. 
Projektet vil heller ikke medføre påvirkning af arter på 
udpegningsgrundlag for de nærmeste Natura-2000 
områder, eller på områderne selv, der vil medføre at 
målsætningen for områderne og arterne kan opretholdes. 
Som følge heraf er det vurderet, at der ikke er behov for 

0-Alternativ
Ved 0-alternativet vil vindmølleparken ikke blive opført 
og derfor ikke være synlig. Det betyder også, at den 
landskabs-visuelle påvirkning, der er beskrevet her, vil 
bortfalde. 

0-alternativet indebærer, at seks eksisterende vindmøller, 
fire indenfor selve vindmølleområdet og to i de 
omkringliggende områder, ikke vil blive nedtaget som en 
del af projektforslaget. Disse eksisterende vindmøller vil 
derfor blive stående i en årrække og fortsat medføre en 
visuel påvirkning, som i dag. Generelt syner de mindre 
vindmøller i 0-alternativet af noget mindre end de nye, 
større vindmøller i projektforslaget. Til gengæld er de 
spredt ud over flere lokationer, og påvirker i dag flere 
lokale områder. Spredningen af de mindre eksisterende 
vindmøller bidrager fra nogle punkter til en urolig 
oplevelse af teknik-anlæg i landskabet, som ved en 
gennemførelse af projektforslaget afløses af et mere 
samlet, ordnet opstilling.

Flora og fauna
Vindmøllerne etableres på landbrugsjord og placeringen 
af nye vindmøller og de tilhørende arbejdsarealer og 
adgangsveje ligger uden for beskyttet natur, herunder 
naturbeskyttede §3 naturarealer. Projektforslaget 
indebærer ikke ændringer af naturbeskyttede områder 
eller vandløb, og det vurderes, at projektforslaget ikke 
påvirker områdets beskyttede naturtyper negativt. 
Ved en evt. midlertidig grundvandssænkning under 
anlægsfasen skal der træffes foranstaltninger for at 
sikre, at der ikke sker forurening med okker, bortledning 
mod den nærliggende Ajstrup Bæk samt ændringer i 
grundvandsstand ved den beskyttede mose i området. 
Med overholdelse af en høj sikkerhed i forhold til det 
oppumpede vand vil grundvandssænkningen ikke udgøre 
en risiko for beskyttede naturarealer.
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at der sandsynligvis skal gennemføres foranstaltninger 
under anlægsfasen, i form af midlertidig sænkning af 
det sekundære vandspejl, for at holde anlægsgravene 
tørre. Det anslås, med en vis usikkerhed, at oppumpede 
vandmængder samlet for hele vindmølleparken kan 
være på op til 120-240.000 m3. De oppumpede 
vandmængder forventes at udledes som overrisling på de 
omkringliggende markarealer, hvorved vandet nedsiver 
og eventuelt okkerindhold udfældes på markarealerne. 
Med passende foranstaltninger vurderes den midlertidige 
grundvandssænkning ikke at medføre risiko for 
forurening.

at gennemføre en konsekvensvurdering af Natura 2000 
områder, jf. Habitatbekendtgørelsen.

Kumulative effekter
Der vurderes ikke at opstå kumulative effekter med andre 
tekniske anlæg af betydning for fugle- og dyreliv, som 
følge af en gennemførelse af projektforslaget. På grund 
af de store afstande vurderes ikke at være egentlige 
kumulative effekter med betydning for beskyttede fugle- 
og flagermusarter i samspillet med andre store (planlagte) 
vindmølleparker ved for eksempel Thorup Sletten og 
Nørrekær Enge, som begge ligger længere end 15 fra 
projektområdet ved Bjørnstrup.  

0-Alternativet
Ved 0-alternativet bortfalder de negative effekter 
på områdets natur, som er beskrevet ovenfor. De 
eksisterende ældre vindmøller vil blive stående og fungere 
i drift i en årrække endnu. Disse vil således fortsat have 
en vis negativ effekt på naturen i en årrække, der særligt 
må antages at udgøre en væsentlig risiko for flagermus.

Grundvand og drikkevand
Det vurderes ikke, at etablering og drift af 
vindmølleparken vil udgøre nogen forureningstrussel 
i forhold til drikkevandsinteresserne i området. Dels 
er der ikke særlige drikkevandsinteresser i og omkring 
projektområdet, dels er der ingen indvindingsboringer 
af betydning i nærheden af de nye vindmøller og dels er 
der kun minimale risiko for forurening forbundet med 
opførelse og drift af vindmøller. Forureningsrisikoen 
består primært i spild af smøre- og hydraulikolie fra 
vindmøllerne, som indeholder systemer til opsamling af 
dette samt af tab af olie eller brændstof fra maskinkørsel i 
forbindelse med anlæg og service.

Påvirkning under anlægsfasen 
Tidligere boringer sammenholdt med den generelle 
viden om de geotekniske forhold i området indikerer, 
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grundvand og bortledningen af overfladevand kan 
potentielt påvirke naturbeskyttede naturarealet og 
å-løb i projektområdet. For at sikre at den midlertidige 
grundvandssænkning under anlægsfasen ikke får 
betydning for tilstanden i omkringliggende å-løb og §3 
beskyttede vandhuller, mose og enge, anbefales der at 
etablere passende afværgeforanstaltning. 

Ved oppumpning af grundvand, som medfører ændringer 
i grundvandsstanden ud mod omkringliggende arealer, 
kan den nærliggende §3 beskyttede mose være 
udsat. Før igangsættelse af anlægsarbejder bør der 
gennemføres geotekniske undersøgelser (boringer) 
omkring vindmøllerne nær mosen, og beregninger af, 
om den midlertidige grundvandssænkning risikerer at 
sænke vandspejlet i den §3 beskyttede mose mellem 
mølleplaceringerne. Hvis der vurderes at være risiko for 
en midlertidig tilstandsændring af mosen, bør der under 
anlægsfasen anvendes afværgeforanstaltninger såsom 
reinjicering af det oppumpede vand, for at opretholde 
grundvandsniveauet i mosen.

Såfremt vandet er af rimelig kvalitet, det vil sige uden 
okker i problematiske mængder, kan man lade det sive 
ned på arealer med lette jorder. Her graves mulden af i 
et område og der laves en lav jordvold, der kan holde på 
vandet ned mod arealer, der kan være udsatte ved tilførsel 
af overfladevand som for eksempel det nærliggende 
å-løb eller § 3 beskyttede arealer. Jordvolden vil forsinke 
overfladevandet og vandet vil således lige så stille sive 
ned og filtreres af jorden i processen. Hermed undgås 
desuden uhensigtsmæssige overløb til skjulte dræn mm.

Den midlertidige grundvandssænkning under 
anlægsfasen kan kræve tilladelse fra Vesthimmerlands 
Kommune jf. Vandforsyningsloven, såfremt de 
forventede vandmængder overstiger 100.000 m3. Der 
vil ligeledes være krav om en nedsivningstilladelse fra 
Vesthimmerlands Kommune, jf. Miljøbeskyttelsesloven. 

8. Afværgeforanstaltninger 
og overvågning
Afværgeforanstaltninger
Skyggekast ved naboer
Det er nødvendigt at gennemføre afværgeforanstaltninger 
for at sikre, at retningslinjerne for maksimalt 
skyggekast ved naboerne til vindmøllerne overholdes. 
Afværgeforanstaltningen fastlægges i forbindelse 
med VVM-tilladelsen og kan for eksempel være en 
software, der installeres i vindmøllerne, som sikrer, at 
ingen ejendomme vil blive udsat for mere end 10 timers 
skyggekast. 

Som beskrevet i kapitel 7 vurderes 15 naboer, som ifølge 
skyggekastberegninger potentielt er udsat for over 10 
timer årligt skyggekast ved hovedforslaget med seks nye 
vindmøller. For de ejendomme vil det være nødvendigt 
at installere miljøstop på vindmøllerne for at hindre 
skyggebelastninger udover de vejledende grænseværdier. 
Der kan med fordel gennemføres mere detaljerede 
undersøgelser af de lokale forhold omkring hver af de 15 
naboer. Dette omfatter undersøgelser af lokale lægivere, 
placering af opholdsarealer, vinduer etc. med henblik 
på at udarbejde et nyt, mere præcist sæt beregninger af 
skyggekast for de berørte ejendomme. På den baggrund 
kan Vesthimmerlands kommune fastlægge konkrete krav 
til miljøstop på hver enkelt vindmølle.

Midlertidig grundvandssænkning 
Den generelle viden om de geotekniske forhold i 
området indikerer, at der sandsynligvis skal gennemføres 
foranstaltninger under anlægsfasen, i form af midlertidig 
sænkning af det sekundære vandspejl, som beskrevet 
i kapitel 2. Hvis anlægsgravene skal holdes tørre med 
sugespidsanlæg vil de forventede vandmængde pr. 
fundament anslås at være i størrelsesordenen 20-
40.000 m3 vand, svarende til en samlet vandmængde for 
hele vindmølleparken på op mod 120-240.000 m3 for 
hovedforslaget med seks vindmøller. 

Det oppumpede vand udledes på omkringliggende 
markarealer til nedsivning. Både oppumpning af 
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Betingelser for grundvandssænkning og udledning af det 
oppumpede overfladevand kan stilles i tilladelserne af 
Vesthimmerlands Kommune. 

Flagermus 
Etableringen af det planlagte vindmølleprojekt vurderes 
ikke at kunne medføre en væsentlig påvirkning af 
flagermus, under forudsætning af implementering af 
anbefalede afværgeforanstaltninger.

For at minimere kollisionsrisikoen bør der installeres 
flagermusstop på den nordligste og de to sydligste 
møller i perioden 15. juli – 15. oktober fra solnedgang 
til solopgang, ved vindhastigheder under 5 m/s i 
rotorhøjde, i henhold til den nationale forvaltningsplan for 
flagermus. Vesthimmerlands Kommune kan stille krav om 
flagermusstop på udvalgte møller i en VVM-tilladelse.

I forhold til yderligere tiltag, for at mindske risikoen for 
kollision mellem flagermus og de møller der er placeret 
tæt på levende hegn, kan det generelt anbefales at 
beskære levende hegn nær møller for at opnå en afstand 
mellem den enkelte mølle og beplantning. Dette tiltag 
vil ikke væsentlig forringe de levende hegns bidrag til 
områdets økologiske funktionalitet for flagermus, da der 
er mange andre nærliggende levende hegn hvor flagermus 
kan fouragere og anvende som ledelinjer i terrænet.

Reetablering
Ved ophør af driften på vindmølleparken bør der 
stilles krav om, at ejeren fjerner alle bygningsdele, 
herunder fundamenter og tilhørende tekniske anlæg 
og installationer. Fundamenter skal almindeligvis 
fjernes i en dybde af mindst 1 meter i henhold 
til miljømyndighedernes krav. Hvis ejeren af den 
matrikel, hvorpå vindmøllen er opstillet, ønsker at 
dele af fundamentet skal forblive liggende i jorden, 
skal grundejeren søge om tilladelse hertil efter den til 
enhver tid gældende miljølovgivning. Dette medfører, 
at miljømyndigheden på nedtagningstidspunktet 
tager stilling til, om miljømyndigheden vil tillade at 

lade dele af fundamentet blive liggende. Et eventuelt 
krav om fuldstændig fjernelse af fundamentet vil blive 
pålagt grundejeren. Det er således op til ejeren af den 
pågældende matrikel at indgå en privatretslig aftale med 
bygherren og vindmølleejerne om fjernelse af vindmølle 
og fundament efter endt drift, for eksempel i form af en 
bankgaranti.

Hvis fjernelse og reetablering ikke sker efter aftalen 
herfor, kan kommunen lade arbejdet udføre for 
grundejerens regning. Adgangsveje, som udelukkende 
er etableret af hensyn til vindmølledriften, og som 
ikke skal benyttes ved den fortsatte landbrugsdrift i 
området, bør fjernes og retableres til landbrugsjord. 
Nedlæggelse af veje med betydning for offentlighedens 
adgang til naturen kræver dog tilladelse fra kommunerne 
i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 26a. På 
nedtagningstidspunktet kan Vesthimmerlands Kommune 
tage stilling til, om vejene har opnået denne status.

Overvågning
På baggrund af miljøundersøgelsen er der ikke forslag til 
større, konkrete overvågningsprogrammer, som følge af 
en gennemførelse planerne. 

Overvågning af planens indvirkning på miljøet vil 
ske gennem den almene kommunale kontroller 
med overholdelsen af byggelovens og lokalplanens 
bestemmelser samt tilsyn med større anlægsarbejder. 

Derudover findes der nogle generelle redskaber til 
overvågning, der sikrer opfølgende kontrol: 

Sikkerhed for befolkningen
Vindmøllernes drift overvåges elektronisk af 
operatøren for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske 
problemer. Vindmøllen har et indbygget styre- og 
overvågningsprogram, som registrerer alle fejl og om 
fornødent stopper vindmøllen. Forandringer i vindmøllens 
støjniveau og udseende vil sammen med andre uønskede 
miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid være en 
konsekvens af tekniske problemer i vindmøllen.
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der - udover at standse vindmøllerne - flere mulige 
afværgeforanstaltninger omkring nedsætning af kildestøj 
og evt. udskiftning at vindmøllekomponenter. 

I henhold til bekendtgørelsen om teknisk 
certificeringsordning for vindmøller er vindmølleejeren 
forpligtet til at indberette udført service til 
Energinet.dk, og ved større skader og skader af 
sikkerhedsmæssig betydning har vindmølleejeren pligt 
til at indsende oplysninger herom til Energistyrelsens 
Godkendelsessekretariat for Vindmøller.

Tilsyn med arbejdsmiljø og -sikkerhed ved opstilling af 
vindmøllerne og ved efterfølgende serviceeftersyn og 
reparation varetages af Arbejdstilsynet.

Støj fra vindmøller
Det er Vesthimmerland Kommune, som via miljøtilsynet 
skal sikre, at støjkravene til vindmøllerne overholdes.

Opfølgende kontrolmålinger/beregninger af støjen 
fra de nye vindmøller i forbindelse med indsætning 
i almindelig drift kan være et godt supplement til de 
allerede gennemførte beregninger. Dels kan kildestøjen 
fra den enkelte vindmølletype ændre sig som led i 
vindmøllefabrikanternes løbende udvikling, i perioden 
fra godkendelse til opstilling, og dels kan der være (små) 
produktionsmæssige afvigelser fra vindmølle til vindmølle. 

Støjbekendtgørelsen indeholder nøje beskrivelser af, 
hvordan sådanne kontrolmålinger/beregninger skal 
udføres. Støjmåling skal følge Støjbekendtgørelsens 
retningslinjer for denne type målinger.

Klager fra naboer over støjen fra vindmøller i almindelig 
drift kan medføre, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge 
ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling, 
hvis miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen. Hvis 
kommunen vurderer, at støjbelastningen er for stor, 
kan ejeren pålægges at dæmpe støjen eller stoppe 
vindmøllerne, hvis kravene i Støjbekendtgørelsen eller 
VVM-tilladelsen ikke er overholdt.

Hvis det efterfølgende miljøtilsyn viser, at vindmøllerne 
mod forventning støjer mere end det tilladte, er 
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9. Ikke-teknisk resumé

Planforslaget omfatter seks nye 150 meter høje vindmøl-
ler ved Bjørnstrup, samt nedtagning af seks eksisterende 
vindmøller i nærområdet inden for Vesthimmerlands 
Kommune. Møllerne opstilles på en ret linje i nordvest-
sydøst gående retning fra Bjørnstrup mod Lille Ajstrup, 
med en indbyrdes afstand på ca. 350 meter, med 
undtagelse af afstanden mellem møller 1 og 2, der er 334 
meter. 

Otte boliger ligger i dag indenfor en afstand af 600 meter 
(fire gange møllehøjden) fra de foreslåede vindmøller, 
og det er en forudsætning for opførelse af vindmøllerne 
i hovedforslaget, at beboelsen på disse ejendomme 
nedlægges. 

Det vurderes, at de seks vindmøller tilsammen vil 
producere ca. 80.000 MWh om året. Det svarer til 
elforbruget for ca. 20.000 husstande. 

Klima
Vind er en vedvarende energikilde, og udnyttelse af 
vindenergi indebærer betydelige miljømæssige fordele 
sammenlignet med produktion af elektricitet ved 
afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. 
Ved at erstatte elproduktion ved fossile brændsler 
med vindenergi spares miljøet for store udledninger af 
drivhusgassen CO2, der er medvirkende til den globale 
opvarmning, samt udledninger af luftforurenende stoffer 
som SO2 og NOx. Det kan beregnes, at planforslaget i hele 
vindmøllernes levetid kan spare miljøet for udledning af i 
størrelsesordenen ca. 348.000 tons CO2, ca. 72 tons SO2 
og ca. 504 tons NOx. 

Befolkning og sundhed
Luftforurening fra SO2, NOX og andre skadelige partikler 
som for eksempel flyveaske har lokal og regional 
skadevirkning for mennesker, dyr og afgrøder. Udbygning 
af vedvarende energi kan altså spare samfundet for store 
udgifter til sundhed og miljø, og det nye energianlæg vil 

her udgøre et ikke ubetydeligt bidrag. Det vil overordnet 
have positiv betydning for det enkelte menneskes 
sundhed i form af mindre sygdom og et bedre omgivende 
miljø.

Støj ved naboer
Støjberegningerne for vindmøllerne i planforslaget viser, 
at de maksimalt tilladte støjniveauer, for almindelig 
og lavfrekvent støj, vil være overholdt ved alle 
omkringliggende naboer. I det nærmeste støjfølsomme 
område, Gundersted by, overholdes de gældende 
støjgrænser for støj og lavfrekvent støj ligeledes. I dag 
overholder støjbidraget fra tre eksisterende vindmøller 
ikke gældende støjkrav ved Gundersted by, men ved 
nedtagning af den nordligste af de tre vindmøller i 
forbindelse med realisering af projektforslaget bliver 
det muligt at overholde de gældende grænseværdier. 
Mennesker reagerer ganske forskelligt på støjniveauer, 
og der er ikke tvivl om, at nogle mennesker vil opleve 
støjen fra vindmøller som generende, selv om den er på 
niveau med eller lavere end de gældende støjgrænser. 
Andre vil ikke opleve nogen egentlig gene. Miljøstyrelsens 
grænseværdier er således fastlagt på baggrund af, hvad 
der er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt. 
På baggrund af beregningerne vurderes det, at de 
støjmæssige gener ved naboer vil være acceptable.

Skyggekast ved naboer
Beregningerne for vindmøllerne i planforslaget viser, at de 
anbefalede retningslinjer for maksimalt 10 timers årligt, 
reelt skyggekast fra vindmøller ikke er overholdt ved i 
alt 15 omkringliggende ejendomme. Vesthimmerland 
Kommune forventes at stille krav om, at der installeres 
miljøstop på den eller de vindmøller, der forårsager 
skyggekast, således at skyggekastniveauerne omkring 
boligerne på ejendommene ikke overstiger maksimalt 
10 timers reelt skyggekast om året. Med brug af denne 
afværgeforanstaltning vurderes det, at de støjmæssige 
gener ved naboer vil være acceptable.
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De nye vindmøller vil ikke være synlige fra den 
centrale del af Gundersted by, langs Gunderstedvej 
og Skovvænget, hvor bebyggelser og skovbeplantning 
spærrer for udsyn mod syd. Fra selve Gundersted vil de 
nye vindmøller primært være synlige fra de åbne arealer 
omkring Doverhøj og Brusåvej samt fra områderne syd for 
kirken, på den vestlige side af Gunderstedvej. Synligheden 
af vindmøllerne vil virke forstyrrende for oplevelsen af 
landsbymiljøet set herfra. 

Særligt for indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil 
projektforslaget væsentligt påvirke oplevelsen af kirken 
og lokalmiljøet. Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De 
nye vindmøller vil også være markant synlige set fra selve 
kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for 
kirken.

På lidt længere afstande, 2-3 km eller mere, kan 
vindmøllerne i planforslaget stedvist være markant 
synlige fra høje udsigtspunkter som for eksempel omkring 
Bjerghede og fra helt åbne arealer som Navnsø. De 
nye vindmøller kan i nogle tilfælde bidrage til et lidt 
uordnet landskabsbillede og virke forstyrrende. Ofte 
giver den simple opstilling på en lige række dog indtryk 
af en velordnet struktur som falder udmærket ind i det 
moderne landbrugslandskab, der præger landområderne 
omkring planområdet.

Flora og fauna
Vindmøllerne i planforslaget etableres på landbrugsjord 
og placeringen af nye vindmøller og de tilhørende 
arbejdsarealer og adgangsveje ligger uden for 
beskyttet natur, herunder naturbeskyttede §3 
naturarealer. Planforslaget indebærer ikke ændringer af 
naturbeskyttede områder eller vandløb, og det vurderes, 
at planforslaget ikke påvirker områdets beskyttede 
naturtyper negativt.

Under anlægsfasen bør være opmærksomhed på 
oversigtsforhold og hensyn til bløde trafikanter langs ruter 
til og fra mølleområdet og behovet for sikkerhedsmæssige 
foranstaltninger i forhold til disse bør overvejes.

Landskabs- og kulturmiljøer
De store vindmøller i projektforslaget vil syne af meget, 
og det samlede anlæg vil virke stort set fra de nære, 
omkringliggende områder. Den enkle, ordnede opstilling 
på en lige række og de store vindmøllers langsomme 
rotationshastighed vil bidrage til oplevelsen af et 
roligt teknisk anlæg. De omkringliggende landskaber 
er varierede med både halvkuperet terræn, spredte 
krat og skovstykker og større naturområder. Stedvist 
kan delvist synlige vindmøller hen over naturstykker, 
beplantninger og bebyggelser virke en anelse forstyrrende 
for oplevelsen af landskabet. Landområderne er dog 
først og fremmest præget af landbrug og dyrkede marker 
med relativt langt mellem bebyggelserne i det åbne 
land. Projektforslaget vil for det meste falde udmærket 
ind i dette moderne kulturlandskab med spredte 
landbrugsanlæg og vindmøller. 

Der ligger spredte naboejendomme i de fleste retninger 
omkring vindmøllerne. Øst for vindmølleområdet, langs 
Borupvej og Nr. Blærevej, ligger nogle af de nærmeste 
naboer. De nye vindmøller vil være markant synlige 
herfra og visuelt dominere hele landskabsrummet vest 
for vejen. Mod vest og sydvest ligger de nærmeste 
naboer til de nye vindmøller langs Gunderstedvej, og 
terrænet langs vejen giver flere steder et godt udsyn 
frem mod vindmølleområdet. Også set herfra vil det nye 
vindmølleanlæg syne af noget mere og virke dominerende 
i landskabsrummet forude, sammenholdt med de 
eksisterende vindmøller i området, som nedtages. Mod 
nord og syd kan vindmøllerne også være væsentligt 
synlige fra naboejendomme, men generelt er der kun 
få naboer og længere afstande fra de nye vindmøller til 
lokale veje og bebyggelser, i disse retninger. 
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Samlet vurderes planforslaget ikke at kunne medføre en 
væsentlig påvirkning af flagermus, under forudsætning af 
at de foreslåede afværgeforanstaltninger implementeres, 
og at de eksisterende tre vindmøller i projektområdet 
samt to udenfor nedtages, som er uhensigtsmæssigt 
placeret i forhold til flagermus. 

Den samlede konklusion er, at projektet ikke vil medføre 
væsentlige påvirkninger på natur og beskyttede arter, 
herunder arter på udpegningsgrundlag for de nærmeste 
Natura-2000 områder. 

Grundvand og drikkevand
Det vurderes ikke, at planforslaget vil udgøre nogen 
forureningstrussel i forhold til drikkevandsinteresserne i 
området. Dels er der ikke særlige drikkevandsinteresser 
i og omkring planområdet, dels er der ingen 
indvindingsboringer af betydning i nærheden af de 
nye vindmøller og dels er der kun minimale risiko for 
forurening forbundet med opførelse og drift af vindmøller.

Der skal sandsynligvis gennemføres foranstaltninger 
under anlægsfasen for nye vindmøller, i form af 
midlertidige grundvandssænkninger. Det anslås, 
at oppumpede vandmængder samlet for hele 
vindmølleparken kan være på op til 120-240.000 m3. 
De oppumpede vandmængder forventes at udledes som 
overrisling på de omkringliggende markarealer, hvorved 
vandet nedsiver og eventuelt okkerindhold udfældes på 
markarealerne. Med passende foranstaltninger vurderes 
den midlertidige grundvandssænkning ikke at medføre 
risiko for forurening.
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MILJØKONSEKVENSRAPPORT FOR VINDMØLLER VED BJØRNSTRUP

Bilag I: Visualiseringer
Marts 2021

Udarbejdet af
URLAND

Urland Aps
Otto Busses Vej 5
2450 København SV

Læsevejledning til PDF på skærm: 
Visualiseringsrapporten er opsat som en dobbeltsidet 
printbar booklet. På en skærm ses billederne derfor bedst 
ved at indstille PDF-læseren til dobbeltsidet visning, med en 
enkeltsidet forside. I Adobe Acrobat gøres det ved vælge: 
Vis  →  Sidevisning  →  Tosidevisning
og dernæst
Vis  →  Sidevisning  →  Vis forside i tosidevisning

Forside: Visualisering af hovedforslaget set fra Skovvænget ved Gundersted

HOFOR
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

Udarbejdet for
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Forord
Denne visualiseringsrapport giver, ved hjælp af 
visualiseringer baseret på fotooptagelser fra området, 
et indtryk af de visuelle påvirkninger ved at opføre 
et vindmølleprojekt i et område syd for landsbyen 
Gundersted, i den østlige del af Vesthimmerlands 
Kommune.

I hovedforslaget opstilles seks nye vindmøller med 
en totalhøjde på op til 150 meter på en lige række 
med ensartet indbyrdes afstand, og et tilsvarende 
antal eksisterende vindmøller nedtages i det 
omkringliggende område inden for Vesthimmerlands 
Kommune. Rapporten behandler desuden to alternative 
projektforslag med fem henholdsvis fire nye vindmøller. 
For begge alternative projektforslag gælder, at fem 
eksisterende vindmøller nedtages.

Rapporten indeholder visualiseringer af projektforslaget 
samt tilhørende fotos af forholdene, som de ser ud i 
dag. Derudover indeholder rapporten et metodeafsnit 
for udarbejdelsen af visualiseringerne samt baggrund 
for valg af fotostandpunkter.

Denne visualiseringsrapport fungerer som et 
bilag til den samlede miljøkonsekvensrapport for 
projektforslaget og indeholder primært visualiseringer. 
Der henvises til miljøkonsekvensrapporten for et 
bredere billede af konsekvenserne for miljø, natur og 
naboer ved en gennemførelse af projektforslaget.
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Metode

Fotos er optaget med kamera på stativ således, 
at billedet svarer omtrent til en øjenhøjde på 
1,6 meter.  Alle fotos er optaget med et fast 50 
mm objektiv på et såkaldt ’full-frame’ digitalt 
spejlrefleks kamera, således at billedrammen 
så vidt muligt svarer til det menneskelige 
synsfelt, hvis man selv stod på stedet. For 
bestemmelse af placeringen anvendes GPS-
aflæsning. Kontrolpunkter, som eksempelvis 
eksisterende møller eller bygninger mv., bruges til 
at retningsbestemme hvert enkelt foto.

Visualiseringerne af vindmøllerne er udarbejdet 
i WindPRO, udviklet af Energi- og Miljødata 
(EMD). Programmet kan ved hjælp af 
bestemmelseskoordinater opstille vindmøller 
på præcise placeringer, og herudfra generere 
visualiseringer på baggrund af fotos fra de 
pågældende områder. Visualiseringerne er baseret 
på vindmøllemodellen Vestas V136 (rotordiameter 
136 meter, navhøjde 82 meter).

Visualiseringerne skal betragtes som en 
efterligning af virkeligheden, som ikke kan forklare 
alle forhold, der har indflydelse på anlæggets 
fremtræden på et givent sted. Generelt vil 
energianlæggene fremstå forholdsvis tydeligere, 
når man befinder sig på stedet, end når man 
betragter dem på et foto. Især på større afstande 
kan vindmøller ”forsvinde” på visualiseringerne, 
selv om de reelt kan være synlige i virkeligheden. 
Der er kompenseret for dette ved at give 

vindmøllernes fremtræden en vis overdrivelse 
på visualiseringerne. Derudover anbefales det, 
at visualiseringerne så vidt betragtes enkeltvis 
på en stor (fuld) skærm, eller som printede 
højkvalitetsudgaver i A3-format.

Mange andre forhold, som for eksempel 
møllevingernes rotationshastighed 
og vejrsituationen, har indflydelse på 
vindmølleparkens synlighed. Generelt 
tilstræbes det, at visualiseringerne viser den 
maksimale synlighed under de bedste forhold. 
Landskabsvurderingen er derfor foretaget på 
baggrund af et ”worst case” scenarie, hvor 
energianlæggene er maksimalt synlige. På 
mange typiske vejrdage med dis eller gråvejr vil 
vindmølleparken således være mindre synlige, 
end det fremgår af visualiseringerne i denne 
undersøgelse.

684896
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Mange ejendomme er omgivet af beplantning. 
Afhængigt af ejendommens placering kan 
beplantningen i højere eller mindre grad skærme af 
for udsynet mod vindmøller.

Set fra områder med let spredt beplantning, for 
eksempel eng-arealer, vil der skiftevis lukkes af og 
være frit udsyn mod et mølleområde.

Markerne omkring anlægsområdet er typisk store 
åbne flader adskilt af læhegn og mindre skov- og 

kratbeplantninger. Afhængigt af afstanden til foranstående 
beplantninger vil der være et forholdsvis stort udsyn herfra.       

Helt tæt på mølleområdet 
vil vindmøllerne være fuldt 

synlige og opleves i fuld figur. 

Selv om man står relativt tæt på en vindmølle, kan elementer 
i landskabet som eksempelvis beplantning virke betydeligt 
afskærmende i forhold til udsynet mod vindmøllen.

685897
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Valg af fotostandpunkter og visualiseringer

Generelt er fotostandpunkterne til 
visualiseringerne af vindmøllerne ved Bjørnstrup 
udvalgt, så de illustrerer anlægget fra forskellige 
afstande og fra forskellige verdenshjørner. Samlet 
set skal visualiseringerne give et generelt billede 
af påvirkningen af landskab og kulturmiljøer.

Visualiseringerne er som udgangspunkt foretaget 
fra punkter og områder i landskabet hvor 
mange mennesker normalt færdes, fra samlede 
bebyggelser, fra veje og fra nærmeste naboer. 
Der er samtidig gennemført rekognosceringer 
og fotooptagelser for at belyse den visuelle 
sammenhæng med de særligt markante 
landskabsområder og -elementer, hvilket der er 
redegjort for i den første del af kapitel 4.
Der er foretaget flere visualiseringer end de her 
viste. Fra en del standpunkter har det imidlertid 
vist sig, at anlægget enten ikke har kunnet ses, 
eller kun har kunnet ses i meget begrænset 
omfang. Generelt viser de visualiseringer, som 
er medtaget i rapporten, de steder hvorfra 
projektforslaget vil være mest synligt i det 
omgivende landskab.

For at gøre det sammenligneligt, er alle 
visualiseringer som udgangspunkt gengivet i 
samme forstørrelse, det vil sige, at billederne 
ikke er skaleret, efter de er optaget. Beskuerens 
opfattelse af proportionerne afhænger af den 
afstand hvormed visualiseringen betragtes. En 
betragtningsafstand på omkring 20 cm svarer 

bedst til den oplevelse, man ville have, hvis man 
stod på stedet. For enkelte visualiseringer fra kort 
afstand er der, for at få plads til vindmøllerne 
indenfor billedrammen, anvendt panoramafotos. 
Vindmøllerne på visualiseringerne er dog ikke 
forstørret, formindsket eller beskåret i højden.

Alle visualiseringer vises sammen med de 
tilsvarende fotos af området, som det ser ud i 
dag. Ved at sammenholde eksisterende forhold 
med visualiseringerne, kan man få et indtryk af 
forskellen på en gennemførelse af projektforslaget 
og 0-alternativet (hvis projektforslaget ikke 
gennemføres).

Udover visualiseringer af hovedforslaget for seks 
vindmøller er der for fem udvalgte, relevante 
fotostandpunkter udarbejdet supplerende 
visualiseringer af alternative vindmølleopstillinger. 
Visualiseringerne illustrerer den visuelle forskel på 
hovedforslaget med seks vindmøller sammenholdt 
med et alternativ 1 med fem vindmøller (den 
nordligste vindmølle udgår) samt med et alternativ 
2 med fire vindmøller (den nordligste og sydligste 
vindmølle udgår), se side 78-87.

686898
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Fotostandpunkter - nære områder:

1: Borup

2: Gundersted, Skovvænget

3: Borupvej, nordlige mølleområde *

4: Skørbæk Hede

5: Langager Høje

6: Ejdrup Kirke

7: Indsyn mod Ejdrup Kirke

8: Borupvej, naboer mod øst *

9: Nørrekær *

10: Blære Stationsby

11: Blære Kirke

12: Rute 187, syd for mølleområdet

13: Hornum

14: Bjørnstrup, sydvest for mølleområdet

15: Hovedvej A29, øst for Gatten

16: Navnsø

17: Bjerghede *

18: Gunderstedvej, naboer mod vest *

19: Brusåvej, vest for Gundersted

20: Gundersted Kirke

21: Gundersted, Brusåvej

22: Gunderstedvej, naboer mod nord
 
* Ekstra bredt panorama
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Fotostandpunkter- fjerne områder:

23: Lundby Hede

24: Sebbersund

25: Halkær

26: Skivum

27: Aars

28: Himmerland Golf Resort

29: Skarp Salling

4,5 km 10 km 

URLAND Aps. | Kigkurren 8a, 1. sal | 2300 Kbh S | www.urland.dk
URLAND

29.05.2017

Vindmøller ved Tagmark - Repowering

FOTOSTANDPUNKTER MELLEM- OG FJERNZONE

1:125.000

Eksisterende vindmøller som nedtages

Ny e vindmøller, 8 stk. V117, totalhøjde 150m

Afstandszone, 4,5 / 10 km

Fotostandpunkter, mellem og fjernzone

Fotostandpunkter, nærzone

2,5 km 5 km500 m
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10 1: Borup
EKSISTERENDE FORHOLD

1

Fotoet er optaget fra Halkærvej ved Borup, fra et af de punkter langs vejen med godt udsyn mod syd� 
Fotoet giver også et godt indtryk af det kuperede, åbne marklandskab, der præger landområderne 
heromkring. I midten af billedet ses det øverste af de fire eksisterende vindmøller midt i området, som 
nedtages, hvis projektforslaget gennemføres.

689901



111:  Borup
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 3,3 km

1

Visualiseringen viser, hvordan de nye vindmøller i vindmølleparken vil være tydeligt synlige i landskabet 
mod syd og syne af betydeligt mere end de eksisterende vindmøller, som nedtages� Den simple 
opstilling på en lige række giver indtryk af en velordnet struktur. 

690902



12 2: Gunderstedvej, Skovvænget
EKSISTERENDE FORHOLD

2

De nye vindmøller vil ikke være synlige fra den centrale del af Gundersted by, langs Gunderstedvej og 
Skovvænget, hvor bebyggelser og skovbeplantning spærrer for udsyn mod syd� Ved bygrænsen ved den 
østlige kant af landsbyen, hvor dette foto er optaget fra, får man derimod et frit, åbent udsyn ud over 
landområderne mod syd, når man færdes ad Skovvænget� Ikke kun de eksisterende vindmøller men 
også en tværgående højspændingsledning er med til at præge det nuværende landskabsbillede.

691903



132: Gunderstedvej, Skovvænget
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,2 km

2

Det frie udsyn hen mod projektområdet giver godt et udsyn hen over møllerækken, hvor de nye 
vindmøller vil være markant synlige på godt 1 km afstand� Hvor der som her er frit udsyn, vil 
vindmølleparken klart dominere landskabsrummet og med dens størrelse klart overgå alle andre 
elementer i landskabsbilledet, herunder højspændingsledningen i forgrunden. Den simple opstilling på 
række bidrager til en oplevelse af et anlæg, der på trods af størrelsen står meget velordnet i det åbne 
marklandskab forude�

692904



14 3: Borupvej, nordlige mølleområde
EKSISTERENDE FORHOLD - Venstre side af panorama

3

Fra nordøst løber Borupvej forbi vindmølleområdet på relativ kort afstand af de nye vindmøller. Særligt 
fra svinget ved Skråvejen, hvor dette foto er taget fra, er der åbent udsyn ud over det meste af det nye 
vindmølleområde samt de fire eksisterende vindmøller, der står i området i dag. 

693905



153: Borupvej, nordlige mølleområde
EKSISTERENDE FORHOLD - Højre side af panorama

694906



16 3: Borupvej, nordlige mølleområde
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Venstre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 500 meter  

3

På visualiseringen ses det, hvordan de store vindmøller i den nye møllerække vil være markant synlige i 
landskabsrummet forude. På den korte afstand, der er knap 500 meter hen til den nærmeste vindmølle, 
vil det nye mølleanlæg helt dominere landskabsrummet vest for Borupvej. Indenfor dette ekstrabrede 
billedudsnit er kun fem af de seks nye vindmøller synlige� Den nordligste står uden for billedrammen, 
hvor den vil være synlige lige bag ejendommen yderst til højre i billedet.  Ejendommen vil nedlægges ved 
en gennemførelse af projektforslaget.

695907



173: Borupvej, nordlige mølleområde
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Højre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 500 meter

696908
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4

4: Skørbæk Hede
EKSISTERENDE FORHOLD

Landområderne nordøst for de nye vindmøller er tyndt befolket, og fra områdets ene samlede 
bebyggelse ved Skørbæk vil der ikke være udsyn mod vindmølleområdet. Til gengæld ligger her flere 
høje bakkepartier med stort udsyn ud over det åbne land. Fotoet er optaget fra det lokale kulturmiljø 
omkring Skærbæk Høje, hvor man blandt andet kan besøge nogle af områdets gamle gravhøje�

697909
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4

4: Skørbæk Hede
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,3 km

Set herfra vil de nye vindmøller være synlige hen over hegnene i forgrunden�, særligt hvor der som her 
ikke er løv på træerne, vil det meste af opstillingen være synlig i sin helhed. I sommerhalvåret, med løv 
på træerne, vil de øverste dele af møllevingerne ses rotere henover beplantningen, og det kan opleves 
som en anelse forstyrrende� Udsigten mod syd, i retning af de nye vindmøllerne, vurderes dog ikke som 
videre afgørende for oplevelsen af det kulturmiljø omkring Skørbæk Høje i sig selv� 

698910



20 5: Langager Høje
EKSISTERENDE FORHOLD

Landområderne mod nordøst har flere høje bakkepartier med stort udsyn ud over det åbne land. Fotoet 
er optaget fra områdets højeste punkt ved Langager Høje. Set herfra har man et flot udsyn ud over 
de omgivende landområderne, og man får et godt indtryk af de forskellige grupper af eksisterende 
vindmøller�

5
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215: Langager Høje
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 3,7 km

Set herfra vil de nye vindmøller nå et godt stykke op over terræn og skov i mellemgrunden og være 
tydeligt synlige i landskabet mod sydvest. Vindmøllerne vil syne af meget men, med den enkle opstilling 
vil de falde udmærket ind i landskabsbilledet her, der stort set hele vejen rundt om udsigtspunkt er 
præget af et moderne kulturlandskab med landbrug og vindmøller� 

5
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22 6: Ejdrup Kirke
EKSISTERENDE FORHOLD

Ejdrup Kirke ligger ud mod det åbne land i vest, på ca. 2½ km afstand af vindmølleområdet ved 
Bjørnstrup� Der vil være udsyn mod de nye vindmøller fra det meste af kirkeområdet, hvor kirkebygning 
og beplantning ikke står i vejen� Fotoet er optaget fra den vestlige side af selve kirken�

6

701913



236: Ejdrup Kirke
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,5 km

Med deres størrelse vil de nye vindmøller være markant synlige i det åbne land vest for kirken� 
Opstillingen på en ret linje og vindmøllernes langsomme omdrejningshastighed vil i højere grad end de 
eksisterende vindmøller bidrage til oplevelsen af et roligt anlæg. Med deres størrelse overgår dog de 
klart de eksisterende vindmøller og vil syne af betydeligt mere set fra kirkeområdet�

6

702914



24 7: Indsyn mod Ejdrup Kirke
EKSISTERENDE FORHOLD

Set fra bebyggelsen ved Ejdrup er der flere steder langs Ejdrupvej et fint kig hen mod kirken. Fotoet 
er optaget fra det mest markante indsyn mod kirken, efter svinget hvor man drejer mod kirken, med 
vindmølleområdet ved Bjørnstrup omtrent lige bag kirkeområdet�

7

703915



257: Indsyn mod Ejdrup Kirke
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,7 km

Som det ses på visualiseringen, vil de nye vindmøller ikke være markant synlige herfra, da de på denne 
afstand, godt 2½ km, ikke når op over kirkebygning og beplantning i forgrunden. Enkelte vindmøller 
vil være delvist synlige mellem træerne omkring kirken, og det kan virke en anelse forstyrrende, men 
samlet vurderes projektforslaget ikke at have væsentlig betydning for indsynet mod Ejdrup Kirke.

7

704916



26 8: Borupvej, naboer mod øst
EKSISTERENDE FORHOLD - Venstre side af panorama

8

Øst for vindmølleområdet, langs Borupvej og Nr. Blærevej, ligger nogle af de nærmeste naboer til de nye 
vindmøller� Fotoet er optaget ud for Borupvej 8, fra et af de lidt højere punkter i det kuperede terræn 
langs Borupvej� 

705917



278: Borupvej, naboer mod øst
EKSISTERENDE FORHOLD - Højre side af panorama

706918



28 8: Borupvej, naboer mod øst
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Venstre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 990 m  

8

De nye vindmøller vil være markant synlige herfra og syne af betydeligt end de eksisterende møller, 
som nedtages� Med deres visuelle dominans vil de fylde hele landskabsbilledet mod vest� Den 
simple, ordnede række står dog samtidig solidt i det store, åbne landskabsrum forude. Kun fem af de 
seks nye vindmøller er synlige indenfor dette ekstrabrede billedudsnit. Den nordligste står uden for 
billedrammen, mod højre�

707919



298: Borupvej, naboer mod øst
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Højre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 900 meter

708920



30 9: Nørrekær
EKSISTERENDE FORHOLD - Venstre side af panorama

9

Fra Ejdrupvej, godt 2,5 km øst for vindmølleområdet, har man på et kort stræk udsyn mod både gruppen 
med tre eksisterende vindmøller i forgrunden og de nye vindmøller ved Bjørnstrup længere ude i 
baggrunden�

709921



319: Nørrekær
EKSISTERENDE FORHOLD - Højre side af panorama

710922



32 9: Nørrekær
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Venstre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,6 km 

9

På visualiseringen ses det, hvordan de nye vindmøller vil være delvist synlige henover beplantningen og 
visuelt blande sig sammen med møllegruppen i forgrunden� Den visuelle sammenblanding vil virke lidt 
forstyrrende for oplevelsen af vindmøllerne som to adskilte, selvstændige grupper� Dels er synligheden 
af begge vindmøllegrupper dog begrænset af beplantningen foran, dels er der kun tale om et kort stræk 
af den lille lokale landevej� Der er ikke konstateret andre udsigtspunkter af betydning, hvorfra begge 
vindmøllegrupper vil være synlige på samme tid. 
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339: Nørrekær
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Højre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,6 km

712924



34 10: Blære Stationsby
EKSISTERENDE FORHOLD

10

Blære og Blære Stationsby er de eneste større bebyggelser syd for vindmølleområdet, før man når ned 
til Aars. Fra det meste af Blære vil udsynet mod de nye vindmøller være meget begrænset af bebyggelser 
og beplantning. Fra Blære Stationsby vil vindmøllerne primært være synlige fra den nordlige udkant af 
byen, langs Blærevej og langs Blomstermarken, hvor dette foto er optaget fra.

713925



3510: Blære Stationsby
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 3,1 km

10

Som det ses på visualiseringen, vil vingerne på de nye vindmøller netop nå hen over det grønne hegn 
i forgrunden, men derudover vil resten af vindmølleparken ikke være synlig set herfra� Synet af de 
roterende vindmøllevinger henover beplantningen kan virke en anelse forstyrrende i landskabsbilledet� 

714926



36 11: Blære Kirke
EKSISTERENDE FORHOLD

11

Blære Kirke ligger omgivet af skovbeplantning på de fleste sider, og kirkeområdet har primært udsyn 
mod landområderne i nord, lidt væk fra vindmølleområdet i nordvest� Flere af vindmøllerne vil dog være 
synlige i hjørnet af kirkeområdet, set fra den nordlige side af selve kirken, hvor dette foto er taget fra.

715927



3711: Blære Kirke
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,9 km

11

På visualiseringen ses det, hvordan enkelte af de nye vindmøller netop vil være synlige mellem træer 
beplantning helt til venstre i billedet. Resten af møllerækken vil være skjult af skovbeplantningen 
længere til venstre for dette billedudsnit. Projektforslaget vurderes kun at have ret begrænset betydning 
for oplevelsen af kirkeområdet og de omkringliggende landskaber� 

716928



38 12: Rute 187, syd for mølleområdet
EKSISTERENDE FORHOLD

12

Fra Kelddalvej, Rute 187, der løber syd for vindmølleområdet, er der flere steder åbne stræk med langt 
udsyn ind over de åbne landområder mod nord� Fotoet er optaget på strækningen vest for Blære, ved 
Rostkær, hvor nogle af de nærmeste naboejendomme mod syd ligger.

717929



3912: Rute 187, syd for mølleområdet
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,6 km

12

Visualiseringen viser, hvordan de nye vindmøller vil være markant synlige i landskabet mod nord, når 
man færdes ad Kelddalvej. De nye vindmøller vil langt overgå de eksisterende vindmøller, som nedtages, 
i størrelse, og nå højt op over de omkringliggende krat- og skovbeplantninger. Den simple opstilling på 
en lige række bidrager dog samtidig til oplevelsen af et roligt anlæg, der kan passe fint ind i det åbne 
marklandskab�

718930



40 13: Hornum
EKSISTERENDE FORHOLD

13

Omkring Hornum har Rute 187 retning omtrent mod de nye vindmøller ved Bjørnstrup. Fra selve byen 
vil vindmøllerne ikke være synlige, og man skal forbi bygrænsen for at få lidt udsyn ud over det åbne 
land, frem mod vindmøllerne ca� 4,5 km fremme�

719931



4113: Hornum
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 4,5 km

13

På visualiseringen kan det anes, hvordan de øverste vingetipper på de nye vindmøller netop når op 
over bebyggelse og læhegn i forgrunden. Roterende vingespidser i horisonten kan være en anelse 
forstyrrende for landskabsbilledet men i dette landskabsbillede og på denne afstand, vurderes den 
begrænsede synlighed af vindmølleparken ikke at have videre landskabsmæssig betydning�

720932



42 14: Bjørnstrup, sydvest for mølleområdet
EKSISTERENDE FORHOLD

14

Mod vest og sydvest ligger de nærmeste naboer til de nye vindmøller langs Gunderstedvej. Fotoet er 
optaget, hvor vejen drejer mod nordøst, hen mod mølleområdet, og terrænet giver et godt udsyn frem 
mod bebyggelserne omkring Gunderstedvej/Nr� Blærevej� Længere fremme omkring ejendommene vil 
vindmøllernes synlighed begrænses betydeligt af terrænet og det nærliggende skovstykke�   

721933



4314: Bjørnstrup, sydvest for mølleområdet
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,2 km

14

Set herfra vil det nye vindmølleanlæg virke væsentligt mere dominerende i landskabsrummet forude, 
end de eksisterende vindmøller gør i dag. Den enkle opstilling på række og lave omdrejningshastighed 
bidrager til oplevelsen af et roligt, velordnet anlæg men ændrer ikke på, at vindmøllerne visuelt vil 
dominere hele landskabsrummet forude�

722934



44 15: Hovedvej A29, øst for Gatten
EKSISTERENDE FORHOLD

15

Fra Limfjordsområdet i nord løber Hovedvej A29 ned gennem et bakket terræn med både mere åbne 
landområder men også mange spredte skov- og plantagestykker, der skærmer af for lange udsyn� Den 
nye vindmøllepark vil stedvist være synlig med enkelte små kig sydøst for vejen. Efter Gatten Plantage 
drejer vejen med retning mod den sydlige del af vindmøllerækken og fotoet er optaget, hvor der 
kortvarigt er det bedste kig frem mod de nye vindmøller, som man kører forbi� 

723935



4515: Hovedvej A29, øst for Gatten
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 3,2 km

15

Som det ses på visualiseringen, vil de nye vindmøller være delvist synlige henover terræn, hegn og krat i 
forgrunden og nå noget højere op end de eksisterende vindmøller� Den delvist synlige vindmøllepark vil 
virke en anelse visuelt forstyrrende, men da der er tale om et kortvarigt kig frem mod de nye vindmøller, 
som man kører forbi, og da udsigten her lidt til venstre for vejen ikke er videre markant, vurderes dette 
kun at være af mindre landskabsmæssig betydning�

724936



46 16: Navnsø
EKSISTERENDE FORHOLD

16

Omkring Navnsø giver den åbne vandflade og det relativt åbne, lave omgivende terræn gode 
muligheder for længere udsyn� Fotoet er optaget fra den vestlige bred, hvor der er den bedste, 
langstrakte udsigt frem mod vindmølleområdet godt 2,5 km mod øst� Flere grupper af eksisterende 
vindmøller, både de fire indenfor området ved Bjørnstrup, som nedtages, en hustandsmølle i forgrunden 
samt gruppen med tre møller ved Nørrekær, er synlige herfra i dag�

725937



4716: Navnsø
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,7 km

16

De nye vindmøller vil syne af betydeligt mere og øge indtrykket af tekniske anlæg, sammenholdt med 
de eksisterende vindmøller som nedtages� Det nye vindmølleanlæg vil virke stort og væsentligt præge 
udsigten mod øst men vil med den simple, ordnede opstilling samtidig også stå roligt i landskabet bag 
søen. Udsigten er i forvejen forstyrret af den noget rodede sammenblanding af op til fire forskellige 
synlige møllegrupper. Med projektforslaget forenkles dette en anelse. Særligt hustandsmøllen i 
forgrunden vil dog fortsat bidrage til et lidt visuelt forvirrende indtryk af vindmøller.   

726938



48 17: Bjerghede
EKSISTERENDE FORHOLD - Venstre side af panorama

17

Øst for Navnsø fører den lille lokale landevej gennem et oplevelsesrigt og kuperet terræn gennem 
Bjerghede. Hvor vejen drejer mod sydøst og kommer fri af kratbeplantningen, bliver der samtidig udsyn 
lige hen mod vindmølleområdet ved Bjørnstrup� 

727939



4917: Bjerghede
EKSISTERENDE FORHOLD - Højre side af panorama

728940



50 17: Bjerghede
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Venstre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,1 km

17

Ligesom de fire eksisterende vindmøller i området, vil også de nye vindmøller være tydeligt synlige 
forude� Med deres højde når de nye vindmøller dog et noget højere stykke op over terræn og 
beplantning, og mølleanlægget vil dække henover et stort landskabsrum forude� Selv om de nederste 
dele af vindmøllerne er skjulte herfra, oplever man fortsat den simple, ordnede opstilling på en lige 
række� 

729941



5117: Bjerghede
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Højre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,1 km 

730942



52 18: Gunderstedvej, naboer mod vest
 EKSISTERENDE FORHOLD - Venstre side af panorama

18

Fotoet er optaget fra Gunderstedvej, umiddelbart syd for de nærmeste ejendomme vest for de nye 
vindmøller. Kun en del af vindmølleområdet er synligt indenfor billedrammen, selv om der er tale om 
et ekstrabredt billedudsnit. Der er fokuseret på den centrale del af området, hvor afstanden til de nye 
vindmøller vil være kortest� Set herfra er også de eksisterende vindmøller klart synlige i dag� 

731943



5318: Gunderstedvej, naboer mod vest
EKSISTERENDE FORHOLD - Højre side af panorama

732944



54 18: Gunderstedvej, naboer mod vest
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Venstre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 550 meter

18

Med deres størrelse vil de nye vindmøller visuelt fylde noget mere end de eksisterende vindmøller, 
som nedtages� Ud over de tre synlige vindmøller inden for denne billedramme vil der stå yderligere to 
vindmøller mod nord, til venstre for billedrammen samt én mod syd, til højre for billedrammen. På denne 
korte afstand, knap 700 meter hen til den nærmeste vindmølle, vil møllerækken visuelt helt dominere 
landbrugslandskabet øst for Gunderupvej�

733945



5518: Gunderstedvej, naboer mod vest
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Højre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 550 meter

734946



56 19: Brusåvej, vest for Gundersted
EKSISTERENDE FORHOLD

19

Vest for Gundersted by, ud ad Brusåvej, får man på samme tid kig mod både den eksisterende gruppe 
af vindmøller ved Gundersted og de nye vindmøller ved Bjørnstrup� Der er en del hegn i området, der 
skærmer for det meste af udsynet frem mod Bjørnstrup-området� Fotoet er optaget, hvor man omtrent 
får det bedste udsyn mod begge vindmølleparker på samme tid. 

735947



5719: Brusåvej, vest for Gundersted
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,6 km

19

På visualiseringen ses de nye vindmøller stedvist synlige mellem hegnet af graner i forgrunden� De to 
møllegrupper blander sig visuelt sammen og giver en uklar fornemmelse af opstillinger og orden. Set 
i forhold til, at der i forvejen er tale om et lidt let forstyrret landskabsbillede, hvor den eksisterende 
møllerække ved Gundersted kun er delvist bag granhegnet, vurderes opstillingen af de nye vindmøller 
ikke at have væsentlig landskabsmæssig betydning for udsigten set herfra�   

736948



58 20: Gundersted Kirke
EKSISTERENDE FORHOLD

20

Fra Gundersted Kirke er der et godt udsyn ud over det åbne land lige syd for kirken. Fotoet er optaget 
ved selve kirkebygningen, lige omkring indgangen til kirken.

737949



5920: Gundersted Kirke
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,5 km

20

De nye vindmøller vil syne af betydeligt mere end de fire eksisterende vindmøller til højre i billedet, som 
nedtages, og med deres størrelse vil de markant præge landskabsrummet syd for kirken� Den simple, 
velordnede række bidrager til, at vindmøllerne, på trods af størrelsen, står rolige i det relativt åbne mark- 
og landbrugslandskab forude�  

738950



60 21: Gundersted, Brusåvej
EKSISTERENDE FORHOLD

21

Fra selve Gundersted vil de nye vindmøller primært være synlige fra de åbne arealer omkring Doverhøj 
og Brusåvej. Fotoet er optaget, hvor man har indsyn ind mod Gundersted Kirke, som er et væsentligt 
visuelt og kulturhistorisk vartegn for landskabsrummet her� 

739951



6121: Gundersted, Brusåvej
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,8 km

21

På visualiseringen ses det, hvordan de nye vindmøller vil være tydeligt synlige i det åbne rum bag 
kirken� De eksisterende vindmøller, som nedtages, er også synlige i dag� Med deres størrelse øger 
de nye vindmøller dog den visuelle påvirkning fra vindmøllerne betydeligt� Udsigten mod den nye 
vindmøllepark vil virke forstyrrende for oplevelsen af kirken som et lokalt vartegn og for landsbymiljøet i 
det hele taget�

740952



62

22

22: Gunderstedvej, naboer mod nord
EKSISTERENDE FORHOLD

Fra  enkelte af de nærmeste naboer nord for projektområdet, langs Gunderstedsted, er der frit udsyn 
mod mølleområdet i syd, fra centrale dele af ejendommen� Fotoet er optaget fra selve landevejen, 
hvorfra der på flere stræk heromkring også vil være frit udsyn mod de nye vindmøller. Udsigten er i dag 
præget af en luftledning, der løber på tværs af landskabet forude, og af de eksisterende vindmøller ved 
Bjørnstrup, lidt længere ude�

741953



63

22

22: Gunderstedvej, naboer mod nord
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 850 meter

Se herfra vil de nye vindmøller være markant synlige og visuelt helt dominere landskabsrummet mod 
syd. Synligheden af både store vindmøller og den tværgående luftledning vil klart øge indtrykket af 
tekniske anlæg i landskabet, set herfra�

742954



64 23: Lundby Hede
EKSISTERENDE FORHOLD

23

Henover de Himmerlandske Heder findes nogle af de mest særlige og markante landskabs- og 
naturområder i regionen. De store åbne hedestykker giver samtidig muligheder for langstrakte udsyn ud 
over de omgivende landområder� Det bedste udsyn frem mod de nye vindmøller ved Bjørnstrup får man 
fra de højere bakkepartier på Lundby Hede, hvor dette foto er taget fra.  

743955



6523: Lundby Hede
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 5,3 km

23

Som det ses på visualiseringen, vil de nye vindmøller være tydeligt synlige henover terrænet mod syd� 
Med de nederste dele af mølletårnene skjulte herfra, oplever man ikke anlægget i sin helhed, men man 
vil dog fortsat fornemme den enkle, ordnede opstilling på række. Det er samtidig relativt let visuelt 
at adskille den eksisterende gruppe med tre vindmøller ved Gundersted fra de nye vindmøller ved 
Bjørnstrup� På denne afstand syner de nye vindmøller af mindre og opleves i balance med de øvrige 
landskabselementer i det store, åbne landskabsrum�

744956



66 24: Sebbersund
EKSISTERENDE FORHOLD

24

Rute 587 mellem Nibe og Løgstør er en af regionens hovedfærdselsårer. Ved Sebbersund krydser man 
samtidig henover de store, åbne vandflader ved Halkær Bredning, der giver mulighed for langstrakte 
udsyn mod mølleområdet i sydvest� 

745957



6724: Sebbersund
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 9,4 km

24

Visualiseringen viser, hvordan vingerne på de nye vindmøller, i klart vejr, vil være synlige i horisonten� På 
denne afstand, godt 9 km, syner møllevingerne ikke af meget, og synligheden af den nye vindmøllepark 
vurderes kun at have ret begrænset betydning for oplevelsen af landskabet her�

746958



68 25: Halkær
EKSISTERENDE FORHOLD

25

Ned langs Halkær Bredning og Halkær Å giver bredderne mod øst flere steder gode langstrakte udsyn 
mod landområderne i vest. Et lille lokalt knudepunkt er, hvor Halkær Bro forbinder landområderne på 
begge sider af bredningen� Fotoet er optaget ved Halkær Mølle, hvor Halkær Sø giver godt udsyn hen 
over de åbne vandflader.

747959



6925: Halkær
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 5,9 km

25

Møllevingerne på de nye vindmøller vil, som det ses på visualiseringen, være synlige henover 
skovstykkerne til venstre i billedet. Udsynet mod de roterende møllevinger kan virke en anelse 
forstyrrende for landskabsbilledet på dage som denne med gode, klare udsigtsforhold� 

748960



70 26: Skivum
EKSISTERENDE FORHOLD

26

Skivum ligger højt i terrænet, og fra den vestlige kant af byen, hvor dette foto er taget fra, er der nogle af 
de bedste udsyn henover Halkær Ådal og videre ud mod landområderne i vest�  

749961



7126: Skivum
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 6,2 km

26

Set herfra vil de nye vindmøller være tydeligt synlige i landskabsbilledet mod vest, på trods af afstanden 
på mere end 6 km� Den nye vindmøllepark opleves som et enkelt, ordnet anlæg i god balance med 
landskabsbilledet som helhed, og på den baggrund vurderes de at stå udmærket i det bakkede moderne 
kulturlandskab forude� 

750962



72 27: Aars
EKSISTERENDE FORHOLD

27

Aars er regionens største bysamfund, og Hovedvej A29 øst om byen er en af regionens væsentligste 
færdselsårer� Vindmøllerne vil ikke være synlige fra selve byen og kun have en ganske begrænset 
synlighed fra hovedvejen� Nogle af de bedste udsynsmuligheder er fra rundkørslen ved Oustrupvej, hvor 
dette foto er taget fra.  

751963



7327: Aars
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 7,7 km

27

Som det ses på visualiseringen, vil de nye vindmøller være delvist synlige i horisonten mod nord� Med 
deres begrænsede synlighed på denne afstand vurderes det nye vindmølleanlæg ikke at have videre 
betydning for oplevelsen af det lokale landbrugslandskab, som i forvejen er præget af blandt andet 
højspændingsanlæg� 

752964



74

28

28: Himmerland Golf Resort
EKSISTERENDE FORHOLD

Anlæggene omkring Himmerland Golf er i sig oplevelsesrige kultur- og landskabsmiljøer. De varierede 
terræn- og beplantningsforhold giver stedvist længere ud over det åbne land i øst, uden at denne udsigt 
fylder meget i oplevelsen af lokalmiljøet� Fotoet er optaget fra et af de bedre udsigtspunkter  rundt på 
banerne�

753965
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28

28: Himmerland Golf Resort
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 5,3  km

En enkelt møllevinge kan akkurat anes i horisonten, men i det store hele vil de nye vindmøller på grund 
af afstand, terræn- og beplantningsforhold ikke være synlige set herfra, og de vurderes ikke at have 
betydning for oplevelsen af det lokale miljø� 

754966



76 29: Skarp Salling
EKSISTERENDE FORHOLD

29

Gennem landskabsanalysen er der ikke identificeret mange oplagte udsigtspunkter frem mod de nye 
vindmøller på mere 8-10 km afstand. Et af de bedste bud er fra Skarp Salling, som ligger relativt højt 
i terrænet. Fotoet er optaget fra den sydlige udkant af byen, hvor Hovedvej A29 løber mod syd og 
fortsætter ned forbi vindmølleområdet ved Bjørnstrup. 

755967



7729: Skarp Salling
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 10 km

29

På visualiseringen kan man netop ane, hvor de øverste vingespidser på det nye vindmølleanlæg når 
op over beplantningen� Synligheden af de små vingedele langt ude i horisonten vurderes ikke at have  
væsentlig betydning for oplevelsen af landskabet heromkring� 

756968



2: Gunderstedvej, Skovvænget
VISUALISERING AF 5 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 1)

2 (Alternativ 1)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fem sydligste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 12-13.

757969



2: Gunderstedvej, Skovvænget
VISUALISERING AF 4 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 2)

2 (Alternativ 2)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fire midterste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 12-13.

758970



6: Ejdrup Kirke
VISUALISERING AF 5 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 1)

6 (Alternativ 1)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fem sydligste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 22-23.

759971



6: Ejdrup Kirke
VISUALISERING AF 4 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 2)

6 (Alternativ 2)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fire midterste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 22-23.

760972



14: Bjørnstrup, sydvest for mølleområdet
VISUALISERING AF 5 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 1)

14 (Alternativ 1)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fem sydligste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 42-43.

761973



14: Bjørnstrup, sydvest for mølleområdet
VISUALISERING AF 4 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 2)

14 (Alternativ 2)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fire midterste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 42-43.

762974



16: Navnsø
VISUALISERING AF 5 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 1)

16 (Alternativ 1)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fem sydligste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 46-47.

763975



16: Navnsø
VISUALISERING AF 4 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 2)

16 (Alternativ 2)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fire midterste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 46-47.

764976



21: Gundersted, Brusåvej
VISUALISERING AF 5 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 1)

21 (Alternativ 1)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fem sydligste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 60-61.

765977



21: Gundersted, Brusåvej
VISUALISERING AF 4 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 2)

21 (Alternativ 2)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fire midterste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 60-61.

766978
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Fra: Emilie Sonne Uhlott [esu@urland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]

Cc: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk];Christian Achermann [cha@urland.dk];Kim Stadsvold
[kst@vesthimmerland.dk]

Sendt dato: 22-05-2021 15:15
Modtaget Dato: 22-05-2021 15:15
Vedrørende: Vindmøller ved Bjørnstrup - tilrettede miljøundersøgelser
Vedhæftninger: image001_689.png

Hej Jakob,
Hermed fremsendes de tilrettede udgaver af miljøundersøgelser for vindmølleprojektet ved Bjørnstrup.
Vi har, efter dialog med jeres natur-, vand- og miljøfolk telefonisk og pr. mail, revideret miljøundersøgelserne ift. de bemærkninger vi modtog fra
jer i begyndelsen af denne uge.
 
Dokumenterne kan hentes her (wetransfer): https://we.tl/t-PN6kJly5G4
Det drejer sig om følgende:

Miljøkonsekvensrapport version G
Miljøkonsekvensrapport-Resumé version G
Miljørapport version D

 
Vedrørende de øvrige dokumenter er de gældende versioner, som fremsendt 17/5:

Visualiseringsrapport version C
Shapefiler for planernes afgrænsning + byggefelter

De gældende versioner af planforslagene (forslag til lokalplan og kommuneplantillæg) er de som fremgår af DK Plan. Kan jeg få dig til at sende mig
en PDF af disse to?
 
 
Lad os evt. ringes ved på tirsdag.
 
Rigtig god pinse herfra,
 
Bedste hilsner
Emilie Sonne Uhlott
Projektleder og rådgiver
Tl f.: 28 71 70 60 | esu@urland.dk   

Urland Aps.|Otto Busses Vej 5, 2. sal | DK - 2450 København SV | www.urland.dk
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Fra: Gitte Østergaard Sørensen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER9B684742]

Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 23-05-2021 13:32
Modtaget Dato: 23-05-2021 13:32
Vedrørende: SV: Vindmøller ved Bjørnstrup - tilrettede miljøundersøgelser
Vedhæftninger: image002_2857.gif

image003_423.png

Hejsa
 
Tak for tilsendte, ok herfra mht miljøkonsekvensrapport, tjek lige med Søren .-)
 
Med venlig hilsen

Gitte Østergaard Sørensen
Civilingeniør
Erhverv - miljøbeskyttelse

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7123
9116 6578 

goso@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Jakob Hasselgreen 
Sendt: 23. maj 2021 09:24
Til: Søren Nordahl Hansen; Gitte Østergaard Sørensen
Emne: Fwd: Vindmøller ved Bjørnstrup - tilrettede miljøundersøgelser
 
T.O

Sendt fra min iPhone

Start på videresendt besked:

Fra: Emilie Sonne Uhlott <esu@urland.dk>
Dato: 22. maj 2021 kl. 15.15.07 CEST
Til: Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>
Cc: Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>, Christian Achermann <cha@urland.dk>, Kim Stadsvold <kst@vesthimmerland.dk>
Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup - tilrettede miljøundersøgelser

Hej Jakob,
Hermed fremsendes de tilrettede udgaver af miljøundersøgelser for vindmølleprojektet ved Bjørnstrup.
Vi har, efter dialog med jeres natur-, vand- og miljøfolk telefonisk og pr. mail, revideret miljøundersøgelserne ift. de bemærkninger vi
modtog fra jer i begyndelsen af denne uge.
 
Dokumenterne kan hentes her (wetransfer): https://we.tl/t-PN6kJly5G4
Det drejer sig om følgende:

Miljøkonsekvensrapport version G
Miljøkonsekvensrapport-Resumé version G
Miljørapport version D

 
Vedrørende de øvrige dokumenter er de gældende versioner, som fremsendt 17/5:

Visualiseringsrapport version C
Shapefiler for planernes afgrænsning + byggefelter

De gældende versioner af planforslagene (forslag til lokalplan og kommuneplantillæg) er de som fremgår af DK Plan. Kan jeg få dig til at
sende mig en PDF af disse to?
 
 
Lad os evt. ringes ved på tirsdag.
 
Rigtig god pinse herfra,
 
Bedste hilsner
Emilie Sonne Uhlott
Projektleder og rådgiver
Tl f.: 28 71 70 60 | esu@urland.dk   

Urland Aps.|Otto Busses Vej 5, 2. sal | DK - 2450 København SV | www.urland.dk770
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 01-06-2021 11:07
Modtaget Dato: 01-06-2021 11:07
Vedrørende: Re: Ang. Borgermøde vindmøller Bjørnstrup
Vedhæftninger: image001_15881.gif

Hej Jakob. 

Det lyder godt, tak. 

I materialet fra Energistyrelsen skal der være en kontakt hvor borgerne kan rekvirer VVM’en. Kan jeg henvise til dig? Jeg tror det er
fint at du henviser med et link til hjemmesiden hvor denkan hentes, så altså ikke skal sende en fysisk udprintet version. 

Mvh Ida 

Sendt fra min iPhone

Den 1. jun. 2021 kl. 09.22 skrev Jakob Hasselgreen <JHAS@vesthimmerland.dk>:

Hej Ida
 
T.O er det blevet noteret i sagsfremstillingen, at borgermødet er den 24/6 og ikke som tidligere anført den 23/6.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

<image001.gif>

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: Inge-Lise Larsen [ill@reka.com]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 15-06-2021 15:59
Modtaget Dato: 15-06-2021 15:59
Vedrørende: VS: Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: Vesthimmerlands kommune.doc

SKMBT_C45420112220150.pdf
SKMBT_C45420112220151.pdf
SKMBT_C45420112220300.pdf
SKMBT_C45420112220320.pdf
image001_1115.png
image002_3776.gif

Vi kan ikke se vi har modtaget svar på tidligere fremsendte høringssvar. Vi skal derfor tillade os at rykke herfor.
Med venl ig hi lsen
Maskinfabrikken Reka A/S
Inge-Lise Larsen
Vestvej  7 9600 Aars
Tl f.: (+45) 98 62 40 11
Fax.: (+45) 98 62 40 71
Website: www.reka.com
Fra: Inge-Lise Larsen 
Sendt: 22. november 2020 20:50
Til: kommuneplan@vesthimmerland.dk
Emne: Ideoplæg Vindmøl ler ved Bjørnstrup
Se venligst vedhæftede filer.
MVH
Inge-Lise Larsen
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Vesthimmerlands Kommune Maskinfabrikken REKA A/S 

Vestvej 7 
DK-9600  Aars (Denmark) 
Telefon:  (+45) 98 62 40 11 
Telefax:  (+45) 98 62 40 71 
E-mail:      reka@reka.com 
Website:   www.reka.com 
 
 

  
Aars, den 22-11-2020 

Høringssvar vedr.: Vindmølle projektet Bjørnstrup. 
 
Først vil vi meget gerne kritisere borgermødet den 12/11 20 – der blev ikke givet 
kvalificerede/tilstrækkelig oplysninger om projektet eller svaret på spørgsmål. 
 
Bo Skovmand Larsen svarede heller ikke i weekenden 21-22/11 20, i så vigtig en sag er 
dette absolut ikke tilfredsstillende. 
 
Der bør indkaldes til et nyt borgermøde, når Corona-krisen har lagt sig, til et personligt 
møde, hvor borgerne kan møde personligt op og få belyst projektet og endnu vigtigere, få 
svar på deres spørgsmål. (en rigtig offentlig høring).  
 
Umiddelbart er der helt uforståeligt at projektet ikke bliver placeret på Lundby Hede dvs. 
mere nord - vest, det ville give helt unikke fordele meget billigere – meget mindre opkøb 
af ejendomme – ingen byområder – meget få beboere vil blive generet af støj og 
blinkende lys – formegentlig ingen protester alle vil sandsynligvis være meget tilfredse. 
 
Vedr.: Nu til Vesthimmerlands internationale flyveplads EKVH. 
 
Det undrer/overrasker os rigtig meget at inspektør/brugergruppen ikke er blevet særskilt 
orienteret/indkaldt. 
 
Som alle i kommunen ved er der et væld af ejendomme omkring EKVH hvor der er 
tinglyst max. Byggehøjder på 25 mtr. det er der vel en grund til ? 
 
Når vi planlægger flyvninger tages der rigtig meget hensyn til sikkerhed. 
Når man bygger en lufthavn tages der rigtig stor hensyn til sikkerhed. 
 
Når man vil bygge vindmøller i en afstand på 3,5 km. I en højde på 150 mtr. kode højde 
på ca. 40 mtr. = flyvehøjde ca. 570 ft. Så overskrider man min. flyvehøjden i terræn som 
er 500 fl. dvs. alt hvad der hedder sikkerhed er annulleret. 
 
Som det klart fremgår af vedlagte indflyvnings- og startkort, kan vindmøller i den højde og 
foreslået placeret ikke være placeret i viste område, for så kan flyvninger til og fra EKVH 
ikke udføres lovligt. 
Yderligere er der rigtig meget flyvning mellem EKVH og Aalborg EKYT og så overflyves 
de 6 stk. vindmøller i meget lav højde (sikkerhed er absolut annulleret)  
 
NB! For meget små fly er vindforholdene meget risikable, især for flyvning tæt ved  
       vindmøllerne. 
 
Vedlagte kort som viser landingsrunder på EKVH dokumenterer også at vindmøllerne ikke 
kan placeres her fordi så kan flyvningen i landingsrunder ikke udføres lovligt. 
 
Alle flyve beregninger er udført i 0 vind, ved større vindhastigheder vil man meget let 
kunne komme i havari med vindmøllerne. 
 

785997



Som det meget klart fremgår af vedlagte tegninger, beregninger og dokumentation kan 
vindmøllerne ikke placeres så tæt på og i den højde ved EKVH. 
 
Hvis møller virkelig placeres, hvor projektet viser dem, er der med sikkerhed meget stor 
risiko for tab af menneskeliv, ved fly eller faldskærmsudspringere der rammer en mølle. 
 
 
Dansk lovgivning: 
 
Når vi ser på Bestemmelserne om Luftfarts Hindringer m.m. LB 3-10, samt 
ekspropriation og Luftfartshindringerne m.m. Paragraf 62 – 68, er der stor grund til 
utryghed/betænkning. 
 
Når vi ser på alle de mange paragraffer der er nævnt i ovennævnte bestemmelser som i 
væsentlig grad handler om sikkerhed, er de absolut ikke overholdt – det fører alt for vidt at 
beskrive alle disse paragraffer her. 
 
Vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på at der findes internationale regler for 
flyvepladser og flyvesikkerhed. Som f.eks. ICAO EASA med flere og dem kan vi jo også 
tage til hjælp. 
 
Vi ser det stadigvæk som eneste god løsning at flytte projektet som foreslået. 
 
Så vil den belysning, der skal på vindmøllerne, høj intensiv Hvid Blinkende 40 – 60 fpm., 
heller ikke genere så mange beboere. 
 
Til slut kan vi oplyse, at alle vore ideoplæg, kommentar, lovparagraffer, kritikpunkter, 
flyvepladsregler, beregninger over flyvepladsen, tegninger m.m. ikke er absolut 
udtømmende, der kan komme meget mere til. 
 
Er der ikke kommet for mange møller ? når det blæser lidt, står halvdelen af møllerne 
stille er det forretning ? Borgerne betaler ? 
 
Har kommunen slet ikke i tankerne, at borgerne som ejer bolig i store områder af så store 
vindmøller, får kraftig reduceret deres salgspriser på boliger og reduceret deres låne 
muligheder i kredit foreninger ?   Er grundloven sikret ?   og er det virkelig kommunens 
ønske ? 
 
SVAR UDBEDES SNAREST SENEST DEN 5 DECEMBER. 
 
Med venlig hilsen 
 
Medlemmer af inspektør og brugergruppen for EKVH 
 
Chr. C. Larsen 
Alice Larsen 
Brian Frederiksen 
 
Vedlagt: kort over EKVH  
              Landingsrunder      
              Flyvning fra Aalborg og landingsrunder 
              Standard kort over Landingsrunder.
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: 'Inge-Lise Larsen' [ill@reka.com]
Sendt dato: 16-06-2021 08:35
Modtaget Dato: 16-06-2021 08:35
Vedrørende: SV: Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: Behandling af høringssvar.pdf

Høringssvar - 62.pdf
Samlet høringssvar.pdf
image003_1721.gif
image004_472.png
image005_552.gif

Kære Inge-Lise Hansen
 
Forvaltningens behandling af de indkomne høringssvar er vedhæftet. Ydermere er de indkomne høringssvar vedhæftet i deres fulde
længde.
 
Henvendelsen fra Maskinfabrikken Reka A/S er behandlet som nr. 68.
 
Forvaltningens besvarelse til hørringssvarene blev behandlet af Byrådet den 18. februar 2021. Du kan finde dagsordenen her:
https://dagsordener.vesthimmerland.dk/vis?id=cf2b6743-c2a6-481e-9cb1-70823d60c402&fritekst=vindm%C3%B8ller%20bj%C3%B8rnstrup
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Inge-Lise Larsen [mailto:ill@reka.com] 
Sendt: 15. juni 2021 15:57
Til: Kommuneplan
Emne: VS: Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup
 
Vi kan ikke se vi har modtaget svar på tidligere fremsendte høringssvar. Vi skal derfor tillade os at rykke herfor.
 
 
Med venlig hilsen
 
Maskinfabrikken Reka A/S
Inge-Lise Larsen
Vestvej 7 9600 Aars
Tlf.: (+45) 98 62 40 11
Fax.: (+45) 98 62 40 71
Website: www.reka.com
 
 
 
Fra: Inge-Lise Larsen 
Sendt: 22. november 2020 20:50
Til: kommuneplan@vesthimmerland.dk
Emne: Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup
 
Se venligst vedhæftede filer.
 
MVH
Inge-Lise Larsen
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Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk

 
Planens nr. / projektets navn Fordebat om vindmølleprojekt ved Bjørnstrup 

Høringsperiode  26. oktober 2020 – 22. november 2020 

 
Gener 
På tværs af høringssvarene er der stor bekymring for, hvordan opstilling seks 150 meters vindmøller, ved Bjørnstrup, vil påvirke lokalområdet og dets beboere. 
 
Det argumenteres bredt, at generene fra vindmøllerne vil medføre en række følgevirkninger som vil forringe livskvaliteten for beboerne i området. De nævnte 
følgevirkninger omfatter bl.a. en negativ udvikling for lokalsamfundet, faldende ejendomspriser, negativ påvirkning på landskabs- og kulturarvskvaliteter samt et 
usundt miljø for både mennesker og dyr. 
 
NB: De ovennævnte følgevirkninger behandles under særskilte temaer nedenfor: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dato: 8. januar 2021 

 
Sagsnr.: 01.02.20-K04-1-20 

 

Tema Resumé Administrationens vbemærkninger Indsigere 
Bekymret for støj og særligt lavfrekvent vil 
påvirke omgivelserne døgnet rundt.  

Der kan forekomme støj omkring de nye vindmøller i de perioder, hvor vindmøllerne er i drift. Det 
forventes de at være meget af tiden, men ikke hele tiden. Støjen skyldes vindmøllevingernes 
bevægelse gennem luften, og støjniveauet vil afhænge af vindforhold. På dage med meget vind vil 
den generelle susen fra vinden typisk overdøve støjen fra vindmøllerne. På dage med lille eller ingen 
vind vil vindmøllerne ikke være i drift og derfor ikke medføre støj. 

I Danmark er der faste grænser for, hvor meget vindmøller må støje (herunder også for den 
lavfrekvente støj) ved omkringliggende nabobeboelser. Miljøstyrelsen vurderer, at støjgrænserne på 
henholdsvis 42 dB(A) ved vindhastigheden 6 m/s, 44 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 20 dB(A) 
lavfrekvent ved vindhastigheden 6 og 8 m/s ved beboelse i det åbne land, svarer til en støjbelastning 
som er miljømæssig acceptabel. 

De vedtagne grænseværdier for støj fra vindmøller er fastlagt på baggrund af, hvad der er 
miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt. Hvis reglerne om støj fra vindmøller er overholdt, 
vurderes det, at projektet kun vil medføre begrænsede og rimelige påvirkninger af omgivelserne. 
Støjgrænserne for vindmøller er generelt på betydeligt lavere niveauer end den støj, der accepteres 
fra andre typer anlæg og i andre miljøer, for eksempel fra trafik.   

Støj: 
 

Hvordan det sikres at støjen fra møllerne ikke 
kommer til at overstige de fastsatte 
grænseværdier? 

Der ønskes garanti for at støjgrænser 
overholdes. 

Det er Vesthimmerlands Kommune der har tilsyn med opførte vindmøller inden for 
kommunegrænsen og skal derfor overvåge at bekendtgørelse om støj fra vindmøller bliver overholdt. 
I forbindelse med tilladelse til opførelse af vindmøller fastsættes vilkår til bygherre om, at der udføres 
en måling af støjen fra projekts vindmøller hurtigst muligt efter de er idriftsat.  

De gældende grænseværdier for støj skal til enhver tid overholdes. Hvis målinger måtte vise, at 
grænseværdierne er overskredet, skal den eller de pågældende vindmøller tages ud af drift, indtil 

2, 3, 4, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 23, 
24, 27, 33, 34, 
37, 40, 41, 44, 
45, 46, 48, 49, 
50, 54, 56, 58, 
60, 61, 63, 65, 
66, 67, 72, 73, 
74, 75 
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årsagen er udbedret. Dette er et sjældent, men bestemt ikke ønskværdigt scenarie for 
vindmølleejeren. I planlægningsfasen bestræber bygherre sig på at gennemføre så grundige og 
præcise beregninger som muligt som en sikring for, at efterfølgende kontrolmålinger også ligger 
inden for grænseværdierne.    

I en kommende miljøvurdering for projektforslaget vil der redegøres der for den støjmæssige 
påvirkning af naboer med udgangspunkt i de gennemførte støjberegninger. Støjberegningerne 
udføres efter retningslinjerne i Støjbekendtgørelsen. Støjberegningerne gennemføres i programmet 
WindPRO, som er godkendt af Miljøstyrelsen til beregning af støj fra vindmøller. Eksisterende 
vindmøller i nærheden medtages i beregningen, så resultaterne er et udtryk for den samlede 
kumulative støj fra nye og eksisterende vindmøller. 

Bekymret for lavfrekvent støj og ønsker indblik i 
hvordan støjberegninger laves. 

- Hvor foretages de? 
- Hvad er fejmargin? 
- Hvem betaler for støjmålinger? 
- Hvordan forholder Vesthimmerlands 

Kommune sig til eventuelle 
overskridelser af støjgrænser? 

Metoderne til beregning af lavfrekvent støj fra vindmøller er fastlagt gennem bekendtgørelsen om støj 
fra vindmøller, som indeholder et bilag med detaljerede beskrivelser af beregningsmetode og -
forudsætninger. Som ved beregning for (almindelig) støj fra vindmøller, skal de beskrevne metoder til 
beregning af lavfrekvent støj følges præcist, og beregningerne dokumentere, at de 
lovgivningsmæssige krav er overholdt, før et nyt vindmølleprojekt kan anmeldes og godkendes til 
opførelse.  

Der er ikke nogen fejlmargin i støjberegningerne. Beregningerne skal udføres efter metoden 
beskrevet i bekendtgørelsen for vindmøllestøj og baseres på et anmeldt kildestøjstal. Denne metode 
forholder sig ikke til usikkerheder. Den beregnede støj ved naboen skal overholde tærskelværdien for 
naboen. Dette sikres yderligere ved at de laves en kontrollerende støjmåling på møllerne når de er 
blevet rejst. Emnet bliver yderligere behandlet i Miljøkonsekvensrapporten.  
 
Metoderne til beregning af lavfrekvent adskiller sig i det store hele ikke væsentligt fra de tilsvarende 
metoder for beregning af (almindelig) støj. Det er de samme principper og programmer, der ligger til 
grund for beregningerne, men det frekvensområde, der beregnes for, er anderledes. Der er dog 
forskelle på beregningspunktet, idet lavfrekvent støj beregnes for et punkt i selve boligen (nærmeste 
hushjørne), hvorimod almindelig støj beregnes for nærmeste udendørs opholdsareal. Da lavfrekvent 
støj beregnes for indendørs arealer, indgår bygningens isolering som en faktor i beregningen. 

Som for den samlede miljøkonsekvensundersøgelse har bygherre det økonomiske og juridiske 
ansvar for både støjberegninger under planlægningsfasen og opfølgende støjmålinger efter 
vindmøllernes opførelse. Opfølgende støjmålinger vil udføres af et certificeret rådgiverhus med 
særlig teknisk ekspertise indenfor akustiske beregninger og målinger. 

Hvordan sikres det, at der er overensstemmelse 
mellem de tekniske beregninger og det faktiske 
lavfrekvente støjniveau. 

Bekymring for at vindindustrien udfører 
støjberegninger og de dermed ikke er valide 

Gennem bekendtgørelsen om støj fra vindmøller har Miljøstyrelsen udarbejdet et detaljeret regelsæt 
for beregning af lavfrekvent støj fra vindmøller. Den præcist definerede metode sikrer, at der er 
konsistens i beregninger fra projekt til projekt, samt at beregnede støjresultater for et 
vindmølleprojekt kan på- eller afvises ved at lade andre parter, for eksempel på foranledning af 
kommunen, udføre en kontrolberegning for projektet.  

Støjberegningerne til brug for dette projekt vil ikke udføres af bygherre, men af en ekstern rådgiver. 
Ifølge bygherre vil dette forventeligt blive Energi- og Miljø Data (EMD) i Aalborg, som er ledende 
eksperter indenfor beregning af støj fra vindmøller 

Hvilke handlemuligheder har man som nabo, 
hvis man mener støjen er uudholdelig og over 
grænseværdierne? 

Det er efterfølgende muligt at klage over den oplevede støj. Hvis det viser sig, de fastsatte 
grænseværdier for støj er overskredet vil det blive pålagt bygherre at indstille driften, indtil der er 
truffet nødvendige foranstaltninger, der medfører at støjkravende kan overholdes. 
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Støjer det mere end de 44db når det blæser 
over 6 og 8m/s 

Der stilles spørgsmål til, hvorfor det er ved netop 
ovennævnte vindhastigheder, at støjmålingerne 
foretages  

Støjberegninger foretages ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, da det vurderes, at det er ved 
disse vindhastigheder, at støjen fra vindmøller er mest generende. Ved vindhastigheder under 6 m/s 
aftager støjen. Ved vindhastigheder over 8 m/s vil støjen fra vindmøllerne (også selv om den er 
højere) ”drukne” i den kraftigere støj fra den generelle susen fra træer, huse mm samt omkring 
ansigtet og ørerne. 

Der stilles krav om, at støjgrænserne ved to forskellige vindhastigheder begge er overholdt. Formålet 
med dette er at sikre, at man ikke kan designe en vindmølle, der er optimeret til at kun udsende lav 
støj ved en bestemt vindhastighed. Da støjudbredelsen fra vindmøller følger jævne kurver er det med 
to forskellige vindhastigheder i praksis umuligt at overholde at overholde støjkravene ved de to 
forskellige vindhastigheder uden en generel, lav støjudbredelse ved varierende vindhastigheder. 

Oplever allerede støj fra eksisterende møller. 
Frygter at støjen bliver mere generende når 
møllerne bliver større 

Kumulative effekter vil indgå i en miljøvurdering af projektet. 

Støjer vindmøller mere når d bliver gamle Vindmøller skal overholde de formelle lovekrav til støjbelastning, uanset alder. 

Bekymring for at støj have negativ effekt på 
turismen (campister) 

Påvirkning af rekreative forhold og turisme, herunder som følge af støj, vil undersøges som en del af 
den samlede miljøkonsekvensundersøgelse. Påvirkning af rekreative forhold og turisme, herunder 
som følge af støj, vil undersøges som en del af den samlede miljøkonsekvensundersøgelse. 

Oplever støj fra eksisterende møller og er 
bekymret for kumulative støjgener 

Kumulative effekter vil være en del af en miljøvurdering. Ved en realisering af nærværende 
vindmølleprojekt vil 5 ældre møller i området blive saneret. 

Ydermere vil støj fra eksisterende energianlæg blive medtaget i støjberegningerne og indgå i en 
miljøkonsekvensrapport. 

Mener ikke støj er tilstrækkeligt belyst og 
bekymret for, hvordan det vil påvirke Blære som 
ofte ligge lige i vindretningen. 

forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektforslaget vil der redegøres for den 
støjmæssige påvirkning af støjfølsomme områder som Blære. 
 
I støjberegningerne forudsættes det, at der er ”medvind” fra vindmøllen i alle retninger, jf. 
bestemmelserne herom i bekendtgørelse om støj fra vindmøller. De beregnede støjniveauer er 
således udtryk for et ”worst case” scenarie for støj i omkringliggende områder.  

Oplever skyggegener fra eksisterende møller – 
særligt om sommeren 

I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektforslaget vil der redegøres for forventede 
påvirkninger fra skyggekast på naboejendomme, med udgangspunkt i skyggekastberegninger for 
projektforslaget. I beregningerne medtages også beregninger for eksisterende vindmøller i området, 
som bliver stående efter opførelse af de nye vindmøller. Der vil ligeledes gennemføres 
sammenlignelige beregninger af skyggekast fra de vindmøller, der findes i området i dag.  
 
Bygherre forventes at installere såkaldt skyggekaststop på vindmøllerne, så det sikres, at ingen 
naboejendomme påvirkes med mere end 10 timers reelt skyggekast om året, som anbefalet af 
Miljøstyrelsen.  
 

Skygge: 

Der stilles spørgsmål til, hvordan skyggeeffekt 
måles  

I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil skyggekast blive beskrevet og vurderet. 
Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante afværgeforanstaltninger 
blive beskrevet. 
 
I forbindelse miljøvurderingen vil der blive udført skyggekastberegninger, der viser ’worst case’. I den 
forbindelse er der angivet forekomsten af skyggekast ved punkter med 25, 10, 5 og 0 timer årligt. 
Punkterne er beregnet på baggrund af en række modelforudsætninger, som er fastlagt i vejledningen 
til bekendtgørelse nr. 1590. Modelforudsætningerne omfatter blandt andet rotorens maksimale 

2, 9, 10, 27, 33, 
44, 46, 54, 65, 72 
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størrelse, navhøjden, solens højde og azimut og topografien. For sol-højder lavere end tre grader 
over horisonten er skyggekast ikke væsentligt opfatteligt, idet lyset bliver dæmpet og diffust, hvorved 
skygger bliver uskarpe eller helt forsvinder. I disse situationer beregnes derfor intet skyggekast. Når 
skyggetimerne tælles sammen, fraregnes derfor de timer, hvor solen står lavere end tre grader over 
horisonten. Beregningen vil omfatte skyggebidrag fra alle projektets vindmøller. En skyggekalender 
kan vise, hvornår på året og dagen, der eventuelt er skyggekast ved en given bolig. Ikke alle tider af 
året/døgnet er lige generende. 

Beregningerne udføres i WindPRO Shadow i henhold til de anbefalede beregningsforudsætninger i 
Vejledning om vindmølleplanlægning, Bilag 1: Beregning af reel skyggetid (Naturstyrelsen, 2015). 

Ganges skyggepåvirkningen med to når man 
bor tæt på to vindmøller. 

Der laves en beregning af den samlede påvirkning på en ejendom.  

Bekymret for skyggepåvirkning, særligt om 
sommeren og når solen står i syd 

Skyggekast fra vindmøller har den længste udbredelse henholdsvis først og sidst på dagen, hvor 
solen himlen står lavt på himlen og kaster lange skygger. Fra syd, og særligt om sommeren, står 
solen højere på himlen og typisk vil skyggekast på dette tidspunkt af dagen falde tæt på vindmøllen 
og ikke nå ud til omkringliggende naboer.  

Skyggekastberegningerne for projektforslaget vil give et indblik i den årlige skyggepåvirkning for 
naboer til projektforslaget. På baggrund af beregningerne, er det muligt for bygherre at installere en 
software i hver enkelt vindmølle, der sikrer automatisk møllestop med henblik på at overholde den 
vejledende grænseværdi på 10 timer årligt.  

Bekymring for refleksioner fra møllevingerne I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil lysafmærkning og refleksioner blive 
beskrevet og vurderet. Hvis der på baggrund her af findes væsentlige påvirkninger, vil relevante 
afværgeforanstaltninger blive beskrevet. 
 
Møllevinger skal have en glat overflade, for at de kan producere optimalt og afvise snavs, is mm. For 
at mindske refleksionen bemales vingernes overflade med maling, der har et lavt glanstal.  
Vindmøllevingerne er desuden krumme, hvilket fordeler reflekserne i vilkårlige retninger 
 
Af Miljøministeriet udgivelse fra 2015 ’Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af 
vindmøller’ fremgår det at gener fra glimt (solreflekser) i dag vurderes at være stort set elimineret 
med moderne vindmøller. 

Bekymret for lysglimt fra advarselslamperne, 
særligt i aften og nattetimerne. 

I Vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter skal, af hensyn til sikkerheden for lufttrafik, 
lysafmærkes. Lysafmærkningen skal følge Trafikstyrelsens krav for det konkrete projekt. 
 
Trafikstyrelsens krav til lysafmærkning kendes ikke på dette stadie af planlægningen. På baggrund af 
den foreslåede placering og vindmølleparkens størrelse forventes det, at kravene vil svare til 
standard minimumskravene, som indbefatter lavintensivt fast rødt lys (styrke på minimum 10 
candela) på toppen af vindmøllehuset. Lysafmærkningen er ikke sammenlignelig med for eksempel 
belysningen på vindmøllerne ved Nørrekær Enge, som er underlagt skærpede krav til lysafmærkning 
og har betydeligt kraftigere lystyper monteret.  
 
I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektforslaget forventes det, at Trafikstyrelsen 
kan give konkrete oplysninger om de forventede krav til lysafmærkning af vindmøllerne. 

Lys & refleksion: 

I hvor stor afstand kan markeringslys ses? Det er Trafikstyrelsen som fastlægger omfanget af lysafmærkning af vindmøller. Bestemmelser for 
lysafmærkningen af vindmølleparker (mere end 2 møller) på land med møllehøjde 100-150 meter 
angives på side 20 i Trafikstyrelsens udgivelse ’ Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om 

3, 11, 15, 23, 33, 
40, 45, 50, 54, 56 
,57 ,60, 65, 68, 
73, 75, 77 
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Økonomiske forhold 
 

luftfartsafmærkning af vindmøller’ 

Hvilken lysintensitet vil advarselslamperne 
have? 

Se bemærkning ovenfor 

Ønsker der etableres afskærmning på møllerne 
så påvirkningen af lys opleves mindst muligt på 
landjorden. 

I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil lysafmærkning og refleksioner blive 
beskrevet og vurderet. Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante 
afværgeforanstaltninger blive beskrevet. 

Der udtrykkes bekymring for, hvordan møllerne 
vil påvirke natur-og kulturlandskabet.  

Se under temaet ”Visuelt impact” Visuel påvirkning: 
 

Negativ påvirkning af udsigt fra egen ejendom Se under temaet ”Visuelt impact” 

4, 7, 14, 9,18, 24, 
32, 34, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 
47, 50, 53, 55, 
58, 60, 61, 62, 
64, 65, 73, 77 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Negativ indvirkning på ejendomspriser Analyser viser, at vindmøller kan have en negativ indvirkning på ejendomspriserne i nærområdet. 

Der er krav om at vindmølleopstiller skal yde erstatning for tabt ejendomsværdi, såfremt tabet 
vurderes til at overstiger 1 % af ejendommens værdi. 
 
Værditab fastlægges af den uafhængige Taksationsmyndighed efter anmeldelse i henhold til VE-
lovens regler. 

I marts 2016 udgav Energistyrelsen rapporten ”ANALYSE AF VINDMØLLERS PÅVIRKNING AF 
PRISER PÅ BEBOELSESEJENDOMME”. Heri er der yderlig information om vindmøllers indvirkning 
på ejendomspriser. 

Boliger bliver usælgelige og folk bliver 
stavnsbundne 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det bliver svært at låne penge til renovation 
eller til at potentielt nye beboere kan købe 
ejendom i området 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Påvirkning af privat 
ejendom: 
 
Bemærkninger om at støj, 
skyggekast, møllernes 
advarselslys og deres visuelle 
påvirkning, vil forringe 
herlighedsværdien på 
områdets ejendomme, og 
dette forventes at have en 
negativ indvirkning på 
ejendomspriserne. 
 

Manglende vilje til at investere i privat ejendom, 
da man ikke ved om man er ”købt eller solgt” 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

10, 11, 12, 14, 
16, 17, 18, 20, 
23, 27, 28, 29, 
33, 34, 39, 40, 
42, 43, 44, 46, 
47, 48, 49, 50, 
55, 58, 59, 61, 
65, 71, 72, 73, 
74, 75 

Foreslår at alle i en defineret afstand til 
mølleprojektet skal kompenseres for deres 
elforbrug. 

Det er ikke et kommunalt, men et statsligt anliggende at fastsætte indholdet af de forskellige VE-
ordninger. En ordning hvor naboer kompenseres for elforbrug er ikke mulig inden for disse rammer.  

Mener ikke kompensation er tilstrækkelig. Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det er ikke et kommunalt men et statsligt anlæggende, at fastsætte kompensationsreglerne. 

Kompensationsordninger:  
 
Bemærkninger til VE-ordning 
samt forslag til, hvordan 
kompensation kan forbedres  
 

Mener at lokalområdet bør få del i møllernes 
økonomiske overskud 

Det bemærkes, at projektforslaget jf. VE-loven vil være pålagt at indbetale et beløb svarende til 
125.000 kr. pr. opført MW til den kommune, anlægget opføres i (engangsbetaling).  
 

8, 12, 14, 17, 
32, 41, 50, 54, 
70, 71, 75 
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For projektforslaget svarer det til et beløb på 2,3-3,8 mio. kr., der indbetales til en grøn 
pulje som administreres af Vesthimmerlands Kommune. Den grønne pulje kan 
anvendes bredt til kommunale tiltag i og omkring lokalområdet. 

Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det 
vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.   

Er usikker på om man vil få en fair vurdering af 
ejendom, såfremt man benytter sig af 
værditabsordningen. 

Det bemærkes, at værditabsordningen og salgsoptionsordningen alene administreres af 
Energistyrelsen, som ikke har økonomiske interesser eller andet i det konkrete projekt. 
 
Værdifastsættelse af ejendomme og vurdering af værditabets størrelse foretages af en uafhængig 
taksationsmyndighed (vurderingskommission), blandt andet på baggrund af besøg på den enkelte 
ejendom. Taksationsmyndigheden består af uvildige fagfolk og jurister under Energistyrelsens 
administration, og hverken bygherre eller Vesthimmerland Kommune har nogen form for indflydelse 
på taksationens vurderinger og beslutninger.  

Interesseret i at få klarlagt hvorvidt det er muligt 
at få kompensation for ubebyggede 
byggegrunde. 

Umiddelbart nej, om end dette ikke kan siges med 100 % sikkerhed. På et senere tidspunkt i en plan 
proces vil Energistyrelsen skulle informere nærmere om mulighederne for værditab som 
følge af projektforslaget, blandt andet på et informationsmøde, og forventes i den 
forbindelse at kunne redegøre for dette.   

Bemærker af ordningen ikke er hel på plads, 
hvorfor den kan være svær at forholde sig til. 

De gældende kompensationsordninger (værditabsordningen, salgsoptionsordningen og VE-
bonusordningen) jf. VE-loven trådte i kraft pr. 1. juni 2020. Beregningsforudsætningerne for 
beregning af VE-bonus er fastsat ved vedtagelse af Bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer 
til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker pr. 14/12 2020 og beløbet for 
indbetaling til den grønne pulje er fastsat ved ændring af VE-loven pr. 21/12 2020.  
 
Kompensationsordningerne administreres af Energistyrelsen og den grønne pulje administreres af 
Vesthimmerlands Kommune. En beskrivelse af ordningerne fremgår af Energistyrelsens 
hjemmeside.  

Midler som VHK får for projektet, bør alle 
investeres i lokalområdet. Er bekymret for at de 
vil blive brugt andetsteds i Kommunen 

Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det 
vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. 

Bemærker at det er uhensigtsmæssigt at lokale 
ikke kan købe anparter i mølleprojektet 

Det er ikke et kommunalt, men et statsligt anliggende at fastsætte indholdet af de forskellige VE-
ordninger. 

Tidligere skulle minimum 20% af anparterne i et vindmølleprojekt udbydes til lokalområdet. 
Regeringen har vurderet denne ordning ikke fungerede, og i stedet vedtaget at alle nære naboer 
skal have et fast årligt beløb. Dermed er bygherre ikke længere forpligtet til at udbyde andele til 
lokale borgere. 

Mener projektet ved Thorup sletten har haft en 
bedre kompensationsmodel 

Kompensationsordningen er et statsligt anliggende. Det er ikke muligt for Vesthimmerlands 
Kommune at opstille særlige krav til hvordan der skal der skal kompenseres. 

Forhold ved opkøb af 
ejendom 

Er det kun huset der bliver købt? Hvad med 
marker rundt om huset? Er det hele grunden 
der bliver købt?  

Det er selve beboelsen, der er omfattet af en salgsoption. Tilstødende dele af 
ejendommen, såsom driftsbygninger og omkringliggende marker, er ikke omfattede, 
hvis det er et landbrug.   

54 

Økonomisk fordeling 
 

Der udtrykkes bekymring for at lodsejere og 
Hofor tjener penge på projektet, imens 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 14, 23, 25, 28, 
32,33, 36, 39, 
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Negativ effekt for lokalområdet 
Det udtrykkes bekymring for at vindmølleprojektet vil få en negativ betydning for lokalområdets udvikling 
 

lokalområdet står tilbage med alle generne  

Har Kommunen et økonomisk incitament for at 
gennemføre projektet, hvilket? 

Den økonomiske gevinst for Vesthimmerlands Kommune ligger primært i den grønne pulje (et 
millionbeløb, der administreres af kommunen og som kan bruges til lokale tiltag) – samt i de 
eventuelle afledte indtægter, som møllernes opførelse og drift måtte medføre lokalt. 

 

Der ønskes at få indblik i, hvad hhv. lodsejer og 
Hofor kommer til at tjene på projektet 

Vesthimmerlands Kommune er ikke i besiddelse af disse informationer., og kan hverken stille krav til 
lodsejer eller bygherre om at udlevere sådanne informationer. 

47, 50, 56, 67, 
69, 73, 75 

Påpeger at det kan blive dyrt for kommunen, 
hvis vindmøllerne medfører en ændret 
beboersammensætning. Det argumenteres at 
møllerne vil gøre ejendomme mindre attraktive, 
hvilket medfører at de sælges til mindre 
ressourcestærke beboere, som potentiel skal 
modtage diverse offentlige ydelser i stedet for 
at bidrage til kommunens skatteindtægter.  

Der stilles spørgsmål ved om det vil blive 
undersøgt, hvad projektet koster for 
kommunen? 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det ville være en uheldig udvikling som Vesthimmerlands Kommune ikke ønsker. 
  
Der foreligger dog ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en 
sådan udvikling. 

De socialøkonomiske omkostninger vil blive undersøgt i forbindelse med en miljørapport. 

Vurderer at projektet er økonomisk uattraktivt 
for Vesthimmerlands Kommune. Der påpeges 
at den økonomiske gevinst ligger udenfor 
kommunen. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det bemærkes dog, at årsagen til at etablere vindmøller ikke kune bør vurderes ud fra et økonomisk 
perspektiv. 

Dårlig forretning for 
Vesthimmerlands Kommune 

Mener at projektet kan resultere i at folk flytter 
fra Kommunen, da man ikke ønsker at bo i en 
kommune, hvor man føler sig dårligt behandlet 

Det er beklageligt, hvis der er folk der ser sig nødsaget til at fraflytte området på baggrund af 
vindmøller i området.  
Administrationen påpeger dog, at hver gang der vedtages ny planlægning, vil det påvirke 
omgivelserne på en vis, der kan virke positivt for nogen og negativt for andre.   
 

32, 42, 58, 61, 
69, 70 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Affolkning: Bekymring for at gener fra møllerne vil resulterer 

i af befolkningstallet i området vil falde 
Der foreligger ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en sådan 
udvikling.  Evt. socioøkonomiske påvirkninger vil, i det omfang der findes undersøgelser og 
videnskabelige belæg for dette, uddybes i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen for 
projektforslaget. 

På baggrund af erfaringer fra et tidligere vindmølle projekt i Krogstrup vurderes det at et sådan 
projekt ikke nødvendigvis vil medføre en affolkning af lokalområdet. 

I 2013 blev der givet mulighed for at etablere 4 vindmøller på 150 meter ved Krogstrup. Den 
nærmeste møller ligger ca. 1,5 km fra Hornum og 2 km fra Vester Hornum. Projektet vurderes 
dermed at være meget sammenligneligt med vindmølleprojektet ved Bjørnstrup. 

I en radius på 3 km fra møllerne ved Krogstrup, ses der ikke nogen markanet forskel på til- og fra 
flytningstendenserne fra før og efter møllerne er etableret.  

3, 9, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 20, 
23, 25, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 
36, 37, 39, 40, 
41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 
52, 54, 55, 57, 
58, 61, 65, 67, 
69, 75, 77 

7941006



 

Side 8 af 21

I de 5 år op til etableringen af møllerne (01.01.2009 – 31.12.2013) var fraflytningen (inklusiv døde) 
339 beboere pr. år. Samme tal i tiden efter møllernes opstilling (01.01.2014 – 20.11.2019) er på 356 
beboere pr. år. Der kan altså ses en lille stigning på fraflytningen fra områder. 

I de 5 år op til etableringen af møllerne (01.01.2009 – 31.12.2013) var tilflytningen (inklusiv nyfødte) 
336 beboere pr. år. Samme tal i tiden efter møllernes opstilling (01.01.2014 – 20.11.2019) er på 335 
beboere pr. år. Tilflytningen til området før og efter møllerne, er dermed tilnærmelsesvis identisk. 

Bekymring for at møllerne vil gøre området 
uattraktivt for potentielle tilflyttere 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Bekymring for, hvordan det påvirker 
lokalområdet når der er købt 8 ejendomme 
(inden 600 meter) og yderligere 17 kan 
forlænges deres ejendom opkøbt (900 meter). 
Det frygtes at dette vil forringe 
sammenhængskræften mellem Blære og 
Gundersted. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Bekymring for at utryghed vil gøre at mange vil 
enten sælge eller udleje deres boliger 

Det er beklageligt, hvis der er folk der ser sig nødsaget til at fraflytte området på baggrund af 
vindmøller i området.  
 
Administrationen påpeger dog, at hver gang der vedtages ny planlægning, vil det påvirke 
omgivelserne på en vis, der kan virke positivt for nogen og negativt for andre.   

Bekymret for at faldende huspriser, manglende 
vedligehold mv. vil lede til en udvikling med en 
ændret beboersammensætning, hvor 
ressourcestærke flytter fra og ressourcesvage 
komme til. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det ville være en uheldig udvikling som Vesthimmerlands Kommune ikke ønsker. 
  
Der foreligger dog ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en 
sådan udvikling. 

Det frygtes at projektet vil sætte stopper for en 
positiv udvikling, hvor man har haft held til at 
trække mange børnefamilier til området 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Ændret 
beboersammensætning: 

Bekymring for at tomme boliger vil tiltrække 
nomadefamilier 

Der foreligger ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en sådan 
udvikling. 

 

9, 17, 18, 25, 27, 
32, 35, 38, 44, 
46, 52, 59, 61, 69 

Tab af landbyens 
funktioner 

Bekymret for at møllerne vil have negativ 
indflydelse på lokalområdets udvikling og 
dermed på: 

- Skole og pasningstilbud 
- kultur og foreningsliv  
- den lokale købmand i Gundersted 

Man er bekymret for at disse funktioner på 
baggrund af affolkning vil miste deres 
eksistensgrundlag 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 13, 15, 23, 25, 
27, 32, 34, 36, 
37, 39, 41, 44, 
49, 54, 55, 61, 
73, 74 
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Modstand mod placering af vindmøller 
Der udtrykkes en modstand om at vindmøller opstilles til lands. Mange mener vindmøller hører til på havet imens andre mener de skal stå i tilknytning til 
eksisterende vindmølleparker 
 
Tema Resume Bemærkninger Indsigere 

Vindmøller hører ikke til i områder, hvor de 
ødelægger lokalsamfund. 

Mener det er uacceptabelt at placere vindmøller 
så tæt på boliger 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det bemærkes dog, at opstilling af nye vindmøller på land regnes som en vigtig faktor i at lykkedes 
med den grønne omstilling. 

Hensigten om at opstille vindmøller på land og reglerne for, hvordan indpasning og planlægning af 
dette skal foregå – herunder afstand til naboer - er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. 

Der er ikke behov for flere vindmøller i 
Vesthimmerland 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Generel modstand mod 
placering af vindmøller til 
lands 

Mener det er et uhensigtsmæssigt projekt da 
VHK i forvejen er overplastret med vindmøller 

En del af Kommunens strategi for vindmølleplanlægningen går ud på at rydde op i landskabet, 
således der ikke strå vindmøller spredt ud over hele Kommunen. I Kommuneplan 2017 er det 
således formuleret, at Kommunen gennem en langsigtet vindmølleplan skal muliggør en øget 
produktion af vindenergi ved at etablere større, men færre vindmøller. 

30, 31, 39, 40, 
51, 55, 62, 68, 
70, 73 

Havvind Mener ikke vindmøller høre til på lands, men 
mener man i stedet skal planlægge for 
havvindmøller / at havvindmøller er en bedre 
løsning. 

Det er ikke en kommunal opgave at planlægge for havvindmøller. Det er Statens opgave, da Staten 
er myndighed her. 

11, 15, 24, 25, 
27, 29, 36, 39, 
43, 53, 54, 58, 
60, 70, 73, 74, 77 

VE-anlæg bør samles i en stor energipark Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. Få, men store 
vindmølleparker 

Argumenterer det vil være mindre ødelæggende Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

15, 32, 54, 55, 60 

Sammenhold og socialt 
sammenværd 

Frygter at de ovenstående tematikker, vil 
resultere i et forringe det sociale sammenhold i 
lokalområdet 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 47, 52, 62 

Manglende forbedringer af 
ejendomme 

Argumenteres at folk fra lokalområdet ikke tør 
begynde at renovere på deres ejendomme da 
de ikke ved om de er købt eller solgt. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 15 

Lokalt engagement  Bemærker at lokale ildsjæle og foreninger 
arbejder hårdt for at gøre nærområdet attraktivt 
og for at trække beboere til området. Det frygtes 
at møllerne vil have en negativ effekt på det 
lokale engagement og dermed sætte en stopper 
for mange af de tiltag, der sikrer lokal udvikling.  

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 9, 14 

Turismen Bekymret for at vindmøller vil have en negativ 
effekt på turismen for Vesthimmerlands 
Kommune som helhed og for Himmerland 
Camping i særdeleshed 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 4, 17, 69 
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for kommunens landskab 

Argumenterer det vil berøre færre beboere Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Bedre med et projekt ude mellem Brusåvej og 
Lundby Hede. Det påpeges at kun vil kræve at 
man fjernede 1 ejendom og at man kunne få 
fjernet de eksisterende møller foran Gundersted 
kirke 

Det benævnte område er ikke en del af den nuværende planlægning for vindmøller. I forbindelse 
med den kommende revision af Kommuneplan 2017 kan det blive aktuelt at undersøge om det 
potentielt kan udpeges som et område til vindmøller. 

Nørrekær Enge – en stor energipark 

 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Alternative 
placeringsforslag 

Amager/København – dem der får gevinsten bør 
også lægge jord til 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

1, 16, 27, 32, 47, 
56, 60, 64, 68, 73 
 

Erstat eksisterende møller Mener at eksisterende møller skal erstattes af 
nye møller, men af møller i samme størrelse. 

Man foretrækker små vindmøller som de 
eksisterende fremfor nye kæmpevindmøller. 

I henhold til retningslinje 2.2 i Kommuneplan 2017 er det hensigten at nedbringe det samlede antal 
vindmøller i Vesthimmerlands Kommune. For at imødekomme denne målsætning skal ældre møller 
løbende saneres og erstattes af større og tidsvarende. 

 

33, 41 

Sikkerhedsrisiko for 
flyveplads 

Mener at vindmøller med den påtænkte 
placering og størrelse kan udgøre en 
sikkerhedsrisiko for indflyvninger til flyvepladsen 

- Nærmeste mølle vil blive placeret 
umiddelbart udenfor den hindringsflade, der 
er tilknyttet flyvepladsen 

- Kan have negativ indvirkning for fremtidige 
muligheder for GPS-anflyvning 

Vindmøllerne må ikke påbegyndes opført før opførelsen er godkendt ved udstedelse af en attest om, 
at hindringerne ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. 

 

 

68, 69, 78 

 
Visuelt impact 
Der udtrykkes store bekymringer for, hvordan projektet vil have en negativ effekt på oplevelsen af natur- såvel som kulturlandskabet i området. 
 
Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 

Bekymret for negativ visuel påvirkning, hvor 
åbne vidder vil blive forstyrret af 6 store møller.  

Blandt områder der kræver en særlig 
opmærksomhed nævnes 
- Navnsø 
- Gundersted kirke 
- Jelne Plantage 
- Stauderengen 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Områderne vil blive som del af miljøkonsekvensvurderingen, hvor der bl.a. vil blive  udarbejdet 
visualiseringer fra relevante steder, hvis den videre plan proces igangsættes.  

Påvirkning af 
naturlandskabet 

Påpeger at møllerne vil kunne ses over store 
afstande, også udenfor kommunegrænsen 

Det medgives at vindmøller er markante elementer i landskabet.  

Det er ligeledes muligt visse steder i Vesthimmerlands Kommune at se vindmøller der er placeret i 

7, 24, 32, 34, 35, 
37, 39, 41, 43, 
45, 47, 53, 58, 
60, 61, 62, 64, 77 
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Natur- og dyreliv 
Omfatter bekymringer om, hvordan gener fra vindmøllerne vil påvirker dyrelivet, naturværdier og den oplevede hærlighedsværdi af naturen. 
 

nabo kommunerne. Visuel påvirkning på lange afstande vil indgå i en evt. miljøkonsekvensvurdering 

Påvirkning af 
kulturlandskabet 

Anmoder om, at der tages særlige hensyn til alle 
områdets omkringliggende kirker  

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Hensyn til omkringliggende kirker vil være et væsentligt punkt i en miljøkonsekvensvurdering.  

5, 35 

Tabt hærlighedsværdi Argumenterer at den visuelle påvirkning som 
møllerne vil have på landskabet vil være 
ødelæggende for livskvaliteten 

Det er individuelt hvordan vindmøller opleves i landskabet og en subjektiv vurdering. Som i mange 
andre forhold vil der være delte meninger. 

4, 18, 43, 48, 50, 
55 

Ønsker visualisering fra privat ejendom I forbindelse med en miljøkonsekvensvurdering, udarbejdes  visualiseringer fra udsigter fra offentligt 
tilgængelige arealer i naboområderne, for eksempel fra lokalveje og omkring lokale bebyggelser, og 
vil give et bredt indtryk af synligheden set fra bestemte områder og på bestemte afstande.  

Der udarbejdes som udgangspunkt ikke visualiseringer fra private ejendom. 

11, 32, 33, 47, 
66, 69, 72, 73, 77 

Andre visualiseringsforslag:. 

- Ejdrup kirke + andre kirker 
- Hornum 
- Vegger 
- Heden 
- Gundersted kirke 
- Brusåvej 
- Skørbæk 

De nævnte områder vil indgå i den videre undersøgelse i forbindelse med 
miljøkonsekvensvurderingen for projektforslaget, det kan blandt andet være ved udarbejdelse af 
visualiseringer. 

Der gøres opmærksom på, at der ikke nødvendigvis medtages visualiseringer af alle forhold – 
visualiseringerne, som medtages i det endelige materiale vil fokusere på udsigter, hvor vindmøllerne 
har den største synlighed, og/eller udsigten vurderes at have særlig stor lokal betydning.  

Fotos til brug for visualiseringer optages under dage med gode, klare vejrforhold. Der forventes ikke 
at udarbejdes visualiseringer over flere sæsoner.   

Hvis der som forventet stilles minimumskrav om lysafmærkning, forventes der ikke at udarbejdes 
visualiseringer af dette.   

5, 7, 18, 35, 45, 
66 

 

Forslag til visualiseringer 

”Krav til visualiseringer” 

- I 3d 
- Ønsker visualiseringen skal indeholde 

lyspåvirkning fra vindmøllerne. Ønsker 
ligeledes der skal laves visualiseringer der 
viser vindmøllerne i både sommer og vinter 
landskaber. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 46, 66 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Generel bekymring for 
dyrelivet 

Bekymret for, hvordan lavfrekvent støj påvirker 
dyrelivet 

Eksisterende viden peger på, at nogle mennesker oplever støjgener fra vindmøller, men at der indtil 
nu ikke er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter for hverken 
mennesker eller dyr. 

I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af projektforslaget vil der redegøres for de 
miljømæssige påvirkninger af natur og dyreliv i nærområdet, herunder beskyttet natur og beskyttede 
arter. 

13, 21, 29, 47, 
50, 51, 53, 69, 
70, 71 
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Bekymring for at dyr vil blive urolige og 
aggressive 

Se bemærkning ovenfor 

Der stilles spørgsmål til, hvordan projektet 
forholder sig til padder i området 

Undrer sig over at en mose er blevet drænet. Er 
det eventuelt for at fjerne padder inden en 
eventuel undersøgelse? 

Padder er et væsentligt element i en miljøvurdering. 

Vesthimmerlands Kommune er ikke bekendt med der er blevet drænet moser i projektets 
nærområde. 

Er bekymret for projektets indvirkning på den 
omkringliggende natur og dyreliv. 

Det påpeges at tab af insekter potentielt kan 
forstyrre hele fødekæden 

I miljøkonsekvensvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil 
påvirke den omkringliggende natur og dyreliv. 
 

Argumenterer for at møllerne står midt i 
flyveruten for havørne, gæs og sangsvaner, når 
de flyver mellem Halkær Sø og Navnsø 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

I miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil 
påvirke den omkringliggende natur og dyreliv. 
 
Påvirkning af fuglelivet vil være en væsentlig del af denne undersøgelse. 

Argumenterer for at der er ynglende rød glente 
1000 meter fra nærmeste mølle og ynglende 
rørhøg 1500 meter fra nærmeste mølle 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

I miljøvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil påvirke vilde 
fugle.  

Fugleliv 
Bekymret for fuglelivet. Der 
udtrykkes både bekymring 
for, hvorvidt fulgene vil 
forsvinde fra området og for 
at de vil blive dræbt som 
følge af kollision med 
møllerne. 
 

Påvirkning af havørne, gæs, rød glente og 
rørhøg bør belyses nærmere. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

I miljøvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil påvirke vilde 
fugle.  

18, 21, 26, 32, 
34, 35, 39, 40, 
43, 47, 55, 69, 70 

Argumenter for flagermus i området, observeret 
langs hele Bjerghedevej 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Ønske om at påvirkning af flagermus belyses 
nærmere 

I forbindelse med miljøvurderingen af det konkrete projekt vil projektets relation til flagermus blive 
beskrevet og vurderet.  Der gennemføres en særlig lytteundersøgelse efter flagermus for at 
klarlægge områdets lokale forekomster af disse.  

Flagermus 
Bekymret for vindmøllers 
påvirkning på flagermus. 
Ønsker at få belyst, 
hvordan møllerne vil påvirke 
områdets flagermus, inden 
et evt. projekt påbegyndes. 

Mener ikke VVM rapport fra april 2017 af 
vindmøller ved Nørrekær Enge belyste 
påvirkningen på flagermusbestanden 
tilstrækkeligt. Er bekymret for, at det samme vil 
komme til at gøre sig gældende i dette tilfælde. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

18, 32, 35, 55, 
66, 70 

Husdyr Bekymret for påvirkning på husdyr  Vindmøllernes effekt på husdyr vil indgå i en miljøkonsekvensvurdering. 49 

Forringelse af naturen 
 

Argumenterer at projektet vil forringe den 
omkringlæggende natur 

Vindmøller har generelt, udover deres synlighed og dermed visuelt-landskabelige påvirkning, et 
relativt lille fodaftryk, som kun medfører begrænset påvirkning af flora og fauna i den 
omkringliggende natur. En undtagelse kan dog være i forhold til fugle og flagermus, som risikerer 
kollision med møllevingerne, når vindmøller er i drift. 
 
I forbindelse med miljøundersøgelserne for projektforslaget vil der redegøres for de forventede 

19, 20, 21, 22, 
24, 26, 27, 38, 
45, 51, 57, 60, 
67, 69, 71, 74 
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Akkumulerede effekter 
Det beskrives, hvordan området er allerede er præget af eksisterende vindmøller, flere råstofgrave samt en solcellepark som er lige på trapperne. Der er på flere 
fronter bekymring for, hvordan 6 vindmøller, oven i alt det andet, vil have en negativ effekt.  
 

 

påvirkninger af naturmæssige forhold 

Der stilles spørgsmål til om der i forbindelse 
med projektet vil blive etableret erstatningsnatur. 

Det foreslås at Vesthimmerlands Kommune 
opkøber alle arealerne omkring projektet og 
tilplanter dem med skov og blomster. 

Projektforslaget vil ikke direkte berøre eller inddrage beskyttede naturområder, og der er derfor ikke 
behov for erstatningsnatur som følge af dette projekt. 

Bekymret for, hvordan mølleprojektet vi påvirke 
det frede naturområde ved Navnsø 

Området vil indgå i den videre undersøgelse i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen for 
projektforslaget 

Mener at møllerne vil forurene et stort 
fredskovsområde. 

I forbindelse med miljøundersøgelser for projektforslaget vil der redegøres for de miljømæssige 
påvirkninger af nærliggende udpegninger, herunder fredskov. 

§3-natur Påpeger at dele af projektområdet er omfattet af 
Naturbeskyttelsesloven §3 for fredet 

I forbindelse med miljøundersøgelser for projektforslaget vil der redegøres for de miljømæssige 
påvirkninger af nærliggende natur, herunder §3 beskyttede naturarealer. 

62 

Den oplevede 
naturværdier 

Bekymret for møllernes indvirkning på den 
oplevede herlighedsværdi i området, herunder 
et liv i naturen med fred og ro 

Det medgives, at vindmøllerne vil få en stor effekt på det oplevede landskabsbillede.  

Påvirkningen af den oplevede naturværdi skal ses i sammenhæng med påvirkninger af natur, 
landskab, beboelse og rekreative værdier som helhed. Temaerne vil blive undersøgt i den samlede 
miljøkonsekvensundersøgelse for projektforslaget. 

29, 35, 36, 44, 
47, 67 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Bekymret på den visuelle påvirkning ved 
Navnsø, hvor der også er planlagt for et stort 
solcelleanlæg. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 
 
Det er et krav, at der udarbejdes fyldestgørende visualiseringer der viser den visuelle oplevelse af 
vindmøllerne i landskabet. 

Landskabspåvirkning 

Bekymret for at lokalområdet bliver voldsomt 
visuelt påvirket med både solceller, vindmøller 
og råstofgrave 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

17, 38 

Påvirkning af 
landsbymiljøerne 

Bekymret for de mange anlæg vil true 
lindbylivets livsgrundlag omkring Blære og 
Gundersted 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 59, 

Påvirkning på naturen Bekymret for hvordan både solceller, grusgrav 
og vindmøller vil påvirke naturen og dyrelivet 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 
 
Det er alle forhold der vil blive belyst i en miljøvkonsekvensurdering. 

13, 59, 60 
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Grøn Omstilling 
 
Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 

Hvem får gavn af CO2 reduktionen, 
Vesthimmerland eller Hovedstaden? Der 
argumenteres for at det er uklart, hvem der vil få 
dette 

Vesthimmerlands Kommune kan som hjemsted for vindmøllerne regne den fulde CO2-besparelse 
med i sit eget energiregnskab.  

Den enkelte kommune er ikke for alvor er relevant i det ’store’ regnskab, fordi CO2 er en national 
problematik. CO2 tager ikke hensyn til kommunegrænser, og det er et fælles nationalt ansvar at løse 
CO2-udfordringerne og omstille energiproduktionen.  

Det bemærkes desuden , at produktion af elektricitet fra vindmøller er CO2-neutral, og kan derfor ved 
erstatning af fossile energikilder spare miljø og mennesker for en række negative påvirkninger. En 
reduktion af CO2 og andre skadelige partikler, som følger af brugen af fossile brændstoffer, er til 
fælles gavn for klimaet, sundheden og samfundet som helhed 

Såfremt der foretages en dobbeltberegning, 
hvordan kommer det så til at tælle i 
Vesthimmerland? 

Både Vesthimmerlands Kommune og HOFOR  kan medtage CO2-bepsarelsen i deres 
energiregnskab. Besparelsen kommer dog kun til at tælle én gang  i det nationale energiregnskab. 

Hvordan får Vesthimmerlands Kommune gavn 
af et mølleprojekt, der sikrer en CO2 reduktion i 
det københavnske energiregnskab? 

Projektet vil bidrage til de nationale målsætninger om at nedbringe CO2 udledningen i Danmark. 
Desuden vil det bidrage til at opfylde den nordjyske ambition om at være Co2 neutral indenfor energi  
og transport sektoren i 2040.  

Derudover skal Vesthimmerlands Kommune er netop i gang med at opstarte  arbejdet med en 
klimastrategi, hvor der også vil blive fastsat et mål for CO2 reduktion og vedvarende energi for 
Vesthimmerlands Kommune som geografi. Projektet vil også bidrage til at opfylde disse 
målsætninger om end de endnu ikke er fastsatte.     

Mener ikke den grønne energi som møllerne 
producere vil komme Vesthimmerland til gode 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

CO2-reduktion 

Påpeger det er væsentligt at Vesthimmerlands 
Kommune påtager sig sin del af ansvaret i 
forhold til at sikre den grønne omstilling. 

Grøn omstilling og klimakrise er ikke kun et lokalt 
projekt, men en national og global interesse. 

Administration er enig i denne betragtning.  

11, 25, 32, 35, 
56, 67, 78 

Ikke behov for vindenergi 
Indeholder argumenter for, 
hvorfor vindmøller ikke er 
den rette løsning i forhold til 
grøn omstilling 
 

Uforstående overfor, hvorfor der er behov for 
flere at opstille flere møller, når man ofte kan 
observere møller, der står stille når det blæser 

Der kan være flere årsager til at vindmøllerne står stille.   
 
Høje vindhastigheder: Ved høje vindhastigheder, som f.eks. i storm, lukker møllerne ned for at sikre 
at møllerne ikke går i stykker under de kraftige vinde. Dette er dog relativt sjældent.  
 
Det tyske marked:  Et grundlæggende forhold som har stor betydning for sagen er, at det danske el-
system er tæt forbundet med elnettet i vore nabolande, i et sammenhængende europæisk elnet , 
hvor ambitionen er, at energien skal kunne flyde frit mellem landene. Det betyder, at hvis der pga. 
kraftig blæst er for meget strøm på f.eks. det tyske el-marked, så kan det danske kontrolcenter for el 
blive bedt om i en periode at reducere eksporten af dansk strøm til Tyskland. 

 
Konsekvensen er som oftest, at x-antal vindmøller i Danmark bliver standset. Nogle gange sker 
standsningen automatisk fordi vindmølleejerne finder markedsprisen for strøm i Nordeuropa for lavt 

9, 18, 21, 29, 39, 
43, 46, 54, 59, 
64, 68, 70, 73, 75 
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til, at det kan betale sig at lade møllerne køre.  
 

Andre gange – typisk når elprisen i Tyskland er en del højere end i Danmark – betaler tyskerne 
danske vindmølleejere for at stoppe deres produktion af strøm. På den måde afhjælpes 
netproblemerne i Tyskland ved, at den danske eksport sænkes.  

 
Udfordringerne i det tyske elnet skyldes at de fleste tyske vindmøller bygges i nord, men der er et 
stort elbehov i Sydtyskland, og elnettet i Tyskland er endnu ikke gjort klar til at transportere store 
mængder fra nord til syd, dette arbejder de tyske elnetselskaber dog på. 

 
I situationer med lidt vind i Danmark, kan vi nyde godt af det europæiske elnet ved at importere strøm 
fra vore nabolande. (Gammelgaard, 2020) 
 
Ubalance mellem produktion og forbrug:  En tredje  årsag til at vindmøller kan  såre simpelt være, at 
der i den givne time ikke er brug for strømmen herfra, eller for at sikre balanceringen af elnettet. 
Årsagen til, at vindmøller kan stå stille i blæsevejr er, at hovedparten af elproduktionen i det danske 
elsystem i lange perioder stort set kun kommer fra vindmøller. I disse perioder er vindmøllerne 
udover en grøn elproduktion også med til at sikre, at elforbruget og elproduktionen altid er lige store 
og i balance. 

 
Når en vindmølle står stille i blæsevejr, så skyldes det sandsynligvis, at der i tidspunktet er en 
udfordring med en ubalance mellem elforbruget og elproduktionen. Vindmøllen har med sit stop 
bidraget til at skabe balance i elsystemet og det er nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden i 
det regionale elsystem, som vi er en del af. 
 
Set i lyset af, at vindmøller står for en meget stor del af vores elproduktion i Danmark, er det helt 
naturligt, at vindmøller står stille engang imellem. Det samme gør sig jo gældende for de store 
kraftvarmeværker. Der kommer heller ikke konstant røg op af skorstenen. 
 

Argumenterer at VHK allerede har en 
overproduktion af grøn energi  

Det er korrekt, at Vesthimmerlands Kommune principielt producere grønenergi nok til at forsyne flere 
husstande end der er i kommunen. At der i forskellige energiprojekter levere x MWh vedvarende 
energi svarende til strømforbruget til x antal husstande, skal dog kun ses som en måde, hvorpå den 
potentielle energiproduktion kan gøres mere relaterbar. 

I sådan et tal er der eksempelvis ikke indregnet energiforbrug til den kollektive el- og varmeforsyning, 
til transport eller til industrien. 

Ifølge PlanEnergis nyeste energiregnskaber fra 2018 udgjorde vedvarende energi 47,7% af det 
samlede energi forbrug i Vesthimmerlands Kommune. 

Det skal i denne henseende siges at der sidenhen er blevet opstillet 9 nye vindmøller ved 
Thorupsletten samt etableret et biogasanlæg, der hver især bidrager til at hæve andelen af 
produktionen af vedvarende energi i Vesthimmerland. Med afsæt i PlanEnergis energiregnskab og 
standard standardproduktionstal fra lignende biogasanlæg og vindmølle typer forhøjer disse to anlæg 
den samlede vedvarende energiandel med ca. 16 %. Det kan med rimelighed, derfor antages at 
vedvarende energi udgør noget der ligner 64 % af det samlede energiforbrug i Vesthimmerlands 
Kommune. 

6 vindmøller ved Bjørnstrup forventes at forhøje andelen af den vedvarende energiproduktion med 
yderligere 5 % 
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Sundhed 
Omfatter forskellige argumenter for, hvordan støj, skyggekast og blikkende lamper fra kæmpevindmøller vil medfører forskellige helbredsmæssige symptomer for 
beboere i nærområdet. 

Tyskland betaler for at danske vindmøller 
standses 

Det er korrekt at dette kan forekomme.  

Der stilles spørgsmål ved om landvind er vejen 
frem 

Det er det ifølge den nationale klimastrategi, som kommunerne har en vigtig rolle i at opfylde. 

Mener ikke der bør opstilles flere vindmøller i 
Vesthimmerland før forsyningsnettet er gearet til 
at kunne aftage og nyttiggøre (eksempelvis 
Power to X) den el som vindmøller i 
Vesthimmerland producerer 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Mener i stedet man skal satse på andre tiltag; 

- Biogas 
- Havvind 
- Jordvarme 
- Solceller 
- Udbygning af El-nettet 
- Private solceller 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det medgives at Vesthimmerlands Kommune vil kunne have gavn af en samlet strategisk energiplan, 
der belyser, hvilke typer af vedvarende energianlæg og, hvilken sammensætning heraf, der giver 
bedst mening i Vesthimmerland. 

Alternative indsatser 

Er tilmed bekymret for at møllerne vil få en 
negativ effekt for den lokalt producerede grønne 
energi som eksempelvis biogasanlæggene 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

18, 21, 30, 39, 
40, 53, 55, 65, 70 

Økonomi vs. Grøn 
omstilling 

Mener at projektet i højere grad handler om 
økonomisk profit end grøn omstilling 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 39, 54, 67 

Efterspørger en samlet energiplan og mener at 
vindmølleplanlægning bør indgå i dette arbejde. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling.  

Det bemærkes at Vesthimmerlands Kommune over det næste 1½ års tid indgår i DK2020-projektet, 
som skal munde ud i en klimahandleplan for Komunene (læs mere om DK2020 her). 

Der bør etableres en stor enegipark i 
Vesthimmerland (Nørrekær Enge) 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Ønsker indblik i, hvordan projektet vil påvirke 
kommunens energiregnskab 

Se svar nederst på side 15 

Ønsker en klimaplan, der er forenelig med 
landsbylivet 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Overordnet energiplan 

Uforstående overfor hvorfor Region Nordjylland 
skal være førende inden for vindenergi når det 
ikke er i det område hovedparten af landets 
indbyggere bor. 

Generelt kan siges at hver kommune og område vil skulle spille en forskellig rolle i et vedvarende 
energisystem. Nogle kommuner vil være netto eksportører af strøm for at sikre at Danmark som 
helhed kan skifte til vedvarende energi. Som udgangspunkt vil kommuner med lav befolkningstæthed 
og gode vindressourcer være oplagte til at skulle være netto eksportører af strøm til kommuner, hvor 
der kun er få muligheder for at sætte vindmøller op.  

32, 35, 60 
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Information og inddragelse 
 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Generelt helbred Bekymring for at gener fra vindmøller fra 

vindmøller kan have negativ effekt på helbredet. 
Der nævnes bekymring for forskellige 
symptomer, heriblandt: 
- stress  
- søvnproblemer 
- Svimmelhed 
- Hovedpine 
- depressioner 

Der er forsket forholdsvis meget i forhold til at klarlægge hvorvidt vindmøller påvirker 
folkesundheden. Det er endnu ikke lykkedes at påvise en direkte sammenhæng mellem vindmøller 
og øget sundhedsmæssige udfordringer.  
 
Blandt andet har Kræftens Bekæmpelse, på den danske regerings initiativ, gennemført en 
omfattende registerundersøgelse, der belyser en potentiel sammenhæng mellem støj fra vindmøller 
og hjerte – karlidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og lav fødselsvægt. 
 
Undersøgelsen har ikke givet anledning til at ændre på Sundhedsstyrelsens vurdering af, at der ikke 
er fundet belæg for en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter 

27, 35, 38, 51, 53 

Barndom Bekymret for, hvordan børn påvirkes af gener fra 
vindmøller 

Bemærkningen tages til efterretning. 23, 35 

Bekymring for lavfrekvent 
støj 

Bekymring for psykiske såvel som fysiske 
følgevirkninger af lavfrekvent støj fra vindmøller 

Bemærkningen tages til efterretning. 34 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Mener ikke borgerne havde god nok mulighed 
for at ytre deres bekymring 

Bemærkningen tages til efterretning. Interessen for mødet var rigtigt stor, og det var ikke muligt inden 
for tidsrammen at besvare alle spørgsmål. Alle indkomne spørgsmål er blevet gemt og vil indgå i den 
videre behandling. 

Det var ikke tilfredsstillende at der var en part fra 
lokalområdet med til at udvælge spørgsmål 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Mener spørgsmål blev censureret Optagelsen af borgermødet og alle indsendte spørgsmål er efterfølgende lagt tilgængelig på 
Kommunes hjemmeside, bl.a. for at sikre fuld gennemsigtighed. 

Mener det var kritisabelt at indsendte spørgsmål 
ikke var synlige for alle 

Se ovenfor  

Kritiserer lyd Bemærkningen tages til efterretning. Det bemærkes dog, at det kun har været en enkelt husstand der 
har givet udtryk for udfordringer med lyden. 

Håber der kommer endnu et møde hvor 
borgerne kan stille spørgsmål 

Der blev ikke svaret fyldestgørende på de 
stillede spørgsmål 

Hvis det politisk besluttes at igangsætte den videre proces vil der komme yderlig mulighed for at 
komme med input til projektet. 

 

Mange af de indkomne spørgsmål er ikke mulige at besvare på nuværende tidspunkt i processen da 
det er forhold der først vil blive undersøgt i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. Jf. 
Miljøvurderingsloven er det egentlig formål med fordebatten at indsamle inputs til indhold i en 
miljøkonsekvensvurdering. 

Borgermødet  
 
Bemærkninger vedrørende 
det digitale borgermøde 

Mener borgermødet skulle have været udsat 
indtil det var muligt at gennemføre under 
normale omstændigheder 

Det digitale borgermøde var den bedste mulige løsningen under de givne omstændigheder. På 
mange områder vurderes den digitale løsning til at være en succes. Blandt andet var tilslutningen til 
mødet markant højere end ved tidligere traditionelle borgermøder.  

50, 57, 68, 76 
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Planlægning 
 

Mener ikke formatet var tilfredsstillende 

Påpeger at det er uhensigtsmæssigt med et 
digitalt borgermøde i et område, hvor der bor 
mange ældre og, hvor bredbåndforbindelsen 
generelt er dårlig 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Administrationen er ikke bekendt med at borgere ikke har kunnet deltage på grund af dårlig 
bredbåndsforbindelse. 

Alle former for borgerinddragelse vil have positive og negative konsekvenser. Den valgte form vil 
være en afvejning af disse. 

Kritiserer at administrationen ikke var tilgængelig 
på høringsperiodens sidste dag 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Det skal dog bemærkes at administrationen generelt holder fri om søndagen. Høringsperioden for 
debatfasen strakte sig over tidsrummet 26. oktober – 22. november 2020. Det vurderes, at der har 
været tilfredsstillende mulighed for at kontakte administrationen.  

Mener borgermødet forløb meget 
tilfredsstillende.   

Det påpeges at bekymringer såsom støj og 
skyggekast og påvirkning af lokalsamfundet blev 
godt belyst. 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Faktaarket Faktaarket er ikke validt, idet at Hofor har 
bidraget til at svare 

 

HOFOR har bidraget til faktaarket i form af belysning af deres incitament for projekt, samt belyst 
hvorledes CO2 reduktioner kommer til at indgå i klimaregnskaber. 
 
Det anses som valide informationer i den videre behandling. 

32 

Manglende information Mener der foreligger værdifulde kilder, som ikke 
er fremlagt for offentligheden. 

Det er lidt uklart hvilke kilder der henvises til, men Vesthimmerlands Kommune ønsker fuld 
transparens i projekt og har på ingen måde bevidst tilbageholdt informationer for hverken borgere 
eller politikere. 

32 

Mener ikke der er blevet gjort nok i forhold til at 
få projektet godt nok forankret i lokalområdet. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. Inddragelse 

Mener bestyrelsen for Vesthimmerland 
Flyveplads burde være inddraget særskilt. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

32, 68 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Høringssvar til 
Kommuneplan 2017 

Allerede i forbindelse med debatten op til 
vedtagelsen af Kommuneplan 2017 gav DN 
udtryk for et ønske om at udtage Bjørnstrup 
vindmølleområde, især på grund af nærheden til 
det fredede og Natura 2000-beskyttede Navnsø-
område. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 62 

Mener ikke rammeudpegningen er tidsvarende. 
Det argumenteres at rammerne er udlagt til 
møller af en hel anden størrelse 

Rammeområdet for vindmøller i Bjørnstrup blev udlagt i forbindelse med vedtagelsen af 
Kommuneplan 2017. De gennerelle bestemmelser for store vindmøller uddybet i retningslinje 2.2 og 
2.2.3 for Kommuneplan 2017. Heri er det specificeret: ”Vindmøllerne skal være mellem 125-150 m i 
totalhøjde, og placeres minimum tre på række.” 

Rammeområdet 

Undrer sig over, hvorfor projektforslaget i høj I forbindelse med større planlægningsprojekter er det i højere grad reglen end undtagelsen, at det vil 

3, 13, 19, 58, 62, 
63 
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grad afviger fra det der er udlagt i 
kommuneplanen (størrelse + retning) 

være nødvendigt at tilpasse rammerne i større eller mindre grad. 

I Kommuneplanens retningslinjer står det beskrevet, at vindmøller kun kan etableres i forbindelse 
med udlagte vindmølleområder, men også at vindmølleområder kan udvides ved eksempelvis opkøb 
af boliger, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt og såfremt det respektere en række kriterier til de 
omkringliggende arealer. 

Såfremt man beslutter ikke at gå videre med 
mølleprojektet, ønskes rammeområdet taget ud 
af kommuneplanen, da det vil fjerne en stor 
bekymring fra lokalområdet. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Påpeger at det i det oprindelige rammeområde 
for vindmøller i Bjørnstrup er tænkt at møllerne 
skal placeres efter en øst-vestlige akse. 
Nærværende projekt lægger op til at møllerne 
placeres på en nord-sydgående akse. Denne 
ændring vil medføre en langt mere markant 
visuel påvirkning af landskabet ved Navnsø. 

Bemærkningen tages til efterretning og indskrives som et særligt opmærksomhedspunkt i 
sagsfremstillingen.. 

Det påpeges at nærværende projekt vil kræve en 
markant udvidelse af rammeområdets areal 

Det er korrekt.  

Fremtidige planforhold Der udtrykkes bekymring for at dette projekt blot 
vil være starten og området på sigt vil blive 
udvidet. 

Den aktuelle planlægning omfatter et projekt med 6 vindmøller. Hvis planlægningen gennemføres, vil 
der kun være grundlag for at opføre 6vindmøller. Hvis man efterfølgende ønsker at udvide, vil det 
kræve at planlægningen skal starte forfra. Hvilket vil kræve en ny anmeldelse, ny politisk 
stillingtagen, ny foroffentlighedsfase, nye planer med tilhørende miljøvurderinger, samt en ny 
miljøkonsekvensvurdering af projektet. 

42, 45, 48, 57 

Baggrund for 
vindmølleområde ved 
Bjørnstrup 

Hvorfor vil man etablere vindmølle ved 
Bjørnstrup. Er det for; 

- At sikre lodsejerne økonomisk gevinst  
- At sikre kommunen økonomisk gevinst 
- At bidrage til grøn omstilling i DK 

Rammeområdet for vindmøller i Bjørnstrup er udpeget på baggrund af en screening for potentielle 
vindmølleområder i Vesthimmerlands Kommune.  Vindmøllescreening til Kommuneplan 2017 kan 
findes her: http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/media/65259/Vindmoellescreening-til-KP-
2017.pdf 

Planlægningen for vindmøller i Bjørnstrup beror ikke på et ønske om at sikre økonomisk gevinst til 
specifikke personer. 

Vindmølleprojekt et vil give mulighed for investeringer i lokalområdet som ellers ikke ville være 
mulige. 

Som alle andre Kommuner i Danmark har Vesthimmerlands Kommune også en stor forpligtigelse i 
forhold til at bidrage til de nationalpolitiske målsætninger inden for vedvarende energi og grøn 
omstilling. 

 

Ønsker klarhed om, hvorvidt der er andre planer 
for VE-anlæg, udvidelsesmuligheder mv.   

Der er udarbejdet planlægning for et solcelleprojekt ved Navnsø. Derudover er et område syd for 
projektområdet udpeget som egnet til biogasanlæg.  Arealudpegningerne er ikke endelige 
udpegninger, men udelukkende forslag til egnede områder i udpeget på baggrund af en screening. 
Ved planlægning og etablering af et fælles biogasanlæg vil projekterne blive vurderet fra sag til sag. 

Andre VE-anlæg 

Bekymret for hvorvidt der på sigt vil komme et 
biogasanlæg på det udpegede område ved 
Kjeldalsvej 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. Se i øvrigt 
bemærkning ovenfor 

32, 48 
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HOFOR 
 

Ønsker klarhed om, hvordan strømmen føres 
væk fra området 

Det forventes, at der skal opføres en 60/10-20 KV transformerstation i området. Denne forventes 
placeret i umiddelbar nærhed af de nye vindmøller. Strømmen føres fra hver vindmølle frem til 
stationen via nedgravede kabler. Stationen forbindes til det øvrige elnetværk, via en 60 kV 
forbindelse til en af de nærmeste omkringliggende transformerstationer, ligeledes via et nedgravet 
kabel.   

På nuværende stadie i planlægningen er de mest velegnede linjeføringer omkring nettilslutning og 
kabelføring ikke afklarede. Der vil redegøres for opbygning og omfang af nettilslutningen, samt evt. 
miljømæssige påvirkninger som følge af denne, i den samlede miljøkonsekvensundersøgelse for 
projektet. 

Nedtagning af møller Stiller spørgsmål til, hvilke møller der helt 
præcist tages ned, hvis projektet gennemføres 

Det forventes, at der nedtages seks eksisterende vindmøller, der står i og omkring vindmølleområdet 
i dag, ved en gennemførelse af projektforslaget. Der vil redegøres for typer og placering af 
nedtagningsmøllerne med kortoversigter mm., i den samlede miljøkonsekvensundersøgelse for 
projektet. 

11 

Udtjente VE-anlæg Udtrykker bekymring for, hvem der står for 
oprydningen når solcelleanlæg og vindmøller er 
udtjente. 

Det er pålagt de projektansvarlige at nedtage møllerne når de er udtjente. 41 

Planlægning til gene for 
nabokommune 

Mener at Vesthimmerlands Kommune bevidst 
placerer vindmøller tæt på kommunegrænsen så 
eventuelle negative påvirkninger hovedsageligt 
vil opleves i nabokommunen.  

Udpegningen af potentielle vindmølleområder sker på baggrund af en analyse af hvor de bedste 
forhold er. Hovedparten af vindmøllerne i Vesthimmerlands Kommune står relativt centralt placeret. 

Ydermere er alle borgere inden for en radius af 4,5 km uanset kommunalt tilhørsforhold blevet 
informeret og direkte inviteret til at bidrage til fordebatten.  

42 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Indspark til projektet Bekymret for at blive klemt inde mellem nye og 

gamle møller. Foreslår at 2 møller ved Doverhøj 
vej tages ned som en del af projektet. Det vil 
sikre mere udbyttet og forhåbentligt færre gener 

Som en del af projektforslaget forventes det, at 1 af møllerne (den nordligste) ved Doverhøjvej, 
nedtages. Der vil redegøres for typer og placering af nedtagningsmøllerne med kortoversigter mm., i 
den samlede miljøkonsekvensundersøgelse for projektet. 

2 

Modstand mod HOFOR 
som opstiller 

Mener projektet vil skævvride samfundet da 
hovedstadsområdet/HOFOR vil opnå fordele 
(økonomiske, CO2 besparelsen) på bekostning 
af Vesthimmerlands lokalsamfund og 
naturværdier.  
 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 7, 11, 18, 25, 27, 
43, 45, 56, 57, 61 

Tilhænger af HOFOR som 
potentiel opstiller 

Såfremt der skal opstilles vindmøller, er der 
opbakning til at lade HOFOR opstiller dem: 
 
- Meget positiv oplevelse i kommunikation og 

samarbejde 
- Positivt det er et dansk firma der arbejder 

for en grøn opstilling der sætter møller op, 
og ikke en fond eller ejerlau der kun har 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 58 
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Til Byråd 
 

 

profit for øje. 
- Positivt at HOFOR vil rydde op i gamle og 

forfaldne bygninger i området 
 

Lokalitet Hvorfor har HOFOR valgt Vesthimmerlands 
Kommune? Er det fordi jorden er billig 

Ifølge HOFOR har jordpriserne ikke nogen videre betydning for ønsker om at opføre vindmøller ved 
Bjørnstrup. Der findes kun et begrænset antal områder rundt i landet, hvor der under hensyntagen til 
beboelser og natur er plads til at opføre vindmølleparker af denne type. Samtidig tilbyder området 
gode vindressourcer, som er velegnede til en høj, stabil VE-produktion.  
 

70 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Politisk prioritering Appellerer til at vægte lokalbefolkningen ve og 

vel over HOFORS og lodsejernes profit 
Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 19, 25, 28, 67, 

69, 73 

Malle Mener at Malle-projektet bør danne præcedens, 
og en vedtagelse af projektet vil give Byrådet et 
troværdighedsprojekt 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 9, 14, 32 

Afvigelse fra gældende 
planlægning 

Mener ikke at en så store fravigelse fra 
Kommuneplanens udlægninger og 
retningslinjer, som dette projekt omfatter, kan 
accepteres. Det kan potentielt have en negativ 
indvirkning på folks fremtidige demokratiske 
engagement. 
 

Vesthimmerlands Kommune forhåbning, at kommunens borgere og foreninger også fremadrettet har 
lyst til at bidrage med viden og engagement i den kommunale planlægning. 
 
Det skal dog bemærkes, at det ikke er usædvanligt større projekter kan medføre afvigelser og 
ændringer i forhold til gældende Kommuneplans udpegninger.  

6 

Underskriftsindsamlinger Henviser til lokal underskriftindsamling, hvor 
131 underskrivere erklærede modstand til 
projektet. Det argumenteres at disse 
underskrifter beviser, at der ikke er behov for 
flere vindmøller i området. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 
 
De 131 underskrifter viser tydeligt, at det ikke er alle der synes det er en god ide med vindmøller. 
Det er dog ikke  et argument, der kan bruges som bevis for, at der ikke er et behov for flere 
vindmøller i Vesthimmerlands Kommune. 

15 

Opbakning til ambitiøs 
klimapolitik 

Glæder sig over at byrådet lægger op til en 
ambitiøs klimapolitik. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 76 

8081020



Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland
Formand Jakob Kortegaard Becher, Farsøvej 101, Sjørup, 9640 Farsø,  tlf: 2887 5332, mail: vesthimmerland@dn.dk

Vesthimmerlands Kommune
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

pr. mail: kommuneplan@vesthimmerland.dk
“Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup”

Indlæg i fordebatten om

Vindmøller ved Bjørnstrup

Danmarks Naturfredningsforening Vesthimmerland (DN) har følgende foreløbige bemærkninger til planerne 
om opstilling af seks vindmøller ved Bjørnstrup syd for Gundersted.

Allerede i forbindelse med debatten op til vedtagelsen af Kommuneplan 2017 gav DN udtryk for et ønske 
om at udtage Bjørnstrup vindmølleområde, især på grund af nærheden til det fredede og Natura 2000-be-
skyttede Navnsø-område.

Alligevel blev området fastholdt som vindmølleområde, opsplittet i to områder, primært placeret i øst-vestlig 
retning, hvilket i påkommende tilfælde vil indebære mindst mulig visuel påvirkning af Navnsø-fredningen.

I det foreliggende HOFOR-projekt med seks op til 150 meter høje vindmøller er vindmøllerne derimod place-
ret på en nord-sydgående linje over en strækning på ca. 1800 meter.

Det er DN’s opfattelse, at antal, størrelse og placering af vindmøllerne i det foreliggende projekt vil indebære 
en langt større negativ visuel påvirkning af det omgivende landskab - især Navnsø-fredningen - end forud-
sat i Kommuneplan 2017.

Det udlagte vindmølleareal ved Bjørnstrup i Kommuneplan 2017 er således ca. 30 ha, mens vindmølleområ-
det i det foreliggende projekt er omkring 11 gange så stort, nemlig ca. 329 ha, beregnet ud fra den angivne 
600-meter zone i kommunens debatoplæg.

DN skal samtidig - som tidligere - påpege, at så markante og omfattende fravigelser fra kommuneplanens 
udlægninger og retningslinjer ikke er acceptable. Det betyder, at mennesker, der har lagt ressourcer i den 
demokratiske proces op til vedtagelsen af kommuneplanen, nu må se, at deres indsats blot tilsidesættes. 
Det vil have konsekvenser for de samme menneskers fremtidige demokratiske engagement.

Det samme gælder beboere i området, der har ageret i tillid til kommuneplanens bestemmelser.

22. nov. 2020

8091021
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Yderligere skal DN påpege, at landskabets karakter og dermed landskabsoplevelsen i Vesthimmerland i for-
vejen er betydeligt påvirket af Danmarks største vindmølleparker på Torupsletten og Nørrekær Enge samt et 
stort antal mindre vindmølleområder, som det fremgår af kortet fra DinGeo.dk.

DN skal også henlede opmærksomheden på, at der findes flere mindre moseområder beskyttet efter Na-
turbeskyttelseslovens § 3 i projektområdet og afventer i øvrigt en eventuel miljøkonsekvensrapport, hvis 
byrådet finder grundlag for at gå videre med planprocessen.

Venlig hilsen

Jakob Kortegaard Becher
formand
DN Vesthimmerland

Kort over vindmølle-
placeringer i Vesthim-
merlands kommune, 
med enkeltstående 
vindmøller, områder 
med flere møller 
(markeret med tal i 
de grå cirkler) samt 
vindmøllelokalplaner 
(markeret med rødt)

©DinGeo.dk
(uden ansvar - må ikke 

anvendes kommercielt.)
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VE&THIM MERLANDS 
KOMMUNE
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1)  

Ide oplæg vindmøller ved Bjørnstrup. Jeg er meget imod placeringen af møllerne. Men jeg 

ved der var et projekt ude mellem Brusåvej og Lundby hede. Der var kun en ejendom der 

skulle nedlægges samtidig med at møllerne foran Gundersted Kirke kunne fjernes... 

8141026



2) 

Gunderstedvej 24 ligger udenfor Gundersted og i lige linie ikke særlig langt fra de eksisterende gamle 
vindmøller på Doverhøjvej. 
Dette medfører en del støjgener - vel også fordi vindmøllerne ikke længere er opdaterede. 
Skyggepåvirkningerne er mest et sommerfænomen. 
Hvis der også skal være møller få hundrede meter ved siden af os, kan det godt blive en blandet fornøjelse 
at bo her, og vort forslag ville egentlig være, om ikke det var muligt for bygherren at opkøbe de sidste 2 
gamle vindmøller på Doverhøjvej, som en del af projektet. 
Dette ville gøre, at vi blev lidt mindre "mølleindespærede" og vil formodentlig også være til gavn for byen. 
Gener vil der altid være, men på denne måde, må man vel få mest muligt udbytte med mindst mulig gener. 

Med venlig hilsen, 

Hanne & Carsten Rasmussen 
Gunderstedvej 24 

9240 Nibe 

Tlf.: 61548485/61548484 

8151027



3) 

Vi er en familie på 4, som bor i Blære. 

I Blære og omegn er vi ‘en stor familie’ 

Når nogen er i nød eller presset, så hjælper vi hinanden. 

I denne sag om 6 vindmøller, som skal placeres i Bjørnstrup, er vores ‘store familie’ skydeskive for 

lyd- og lysgener. 

Der prøves med alle kræfter at afværge placeringen af de 6 vindmøller. 

De har vores opbakning. 

Vi ønsker tilflytning til Blære og omegn, ikke fraflytning. Vi ønsker vækst i Vesthimmerland. 

Udlagt som rammeområde for vi vindmøller - ja, men hvor gammel er den beslutning mon... Se dog 

på området som det er beboet nu. 

Er vi imod grøn energi? NEJ!!! 

Vi har selv både jordvarme og solceller, men sæt dog de vindmøller ud på havet og lad familier i 

Blære og omegn bruge kræfterne på vores Friskole og foreningsliv i stedet for denne kamp. 

Mvh Jette og Morten Nielsen 

8161028



4) 

Da vi desværre er forhindret i at deltage i borgermødet den 12-11-20, og ønsker at få svar på et par 
spørgsmål. 

Vi her på Himmerland Camping, vil gerne spørge kommunen, hvordan man forholder sig til , og hvad man 
tror det kommer til at betyde for turismen her i kommunen?. 
Der er ingen tvivl om at vi skal have meget mere grøn energi, så selve ide´ med møller er uden tvivl en 
god løsning, men nok ikke den ideelle løsning placeringsmæssig for os, hvor meget udsyn, og om der 
bliver nogen form for støj, kan vi selvfølgelig godt stille spørgsmål ved, dog tror jeg ikke at vi havde brugt 
vores sparepenge på at købe pladsen for godt 1 år siden hvis vi vidste det, det kan selvfølgelig også godt 
vise sig at blive en attraktion, hvor gæster m.m. vil ud for at kigge på møllerne. 

Vi håber at man får lagt det rigtige grundlag for opstilling af møllerne. 

Med venlig hilsen 
Mette & Mogens 
Himmerland Camping 

Bjørnstrup 45 
9600 Aars 
9866 2222 
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Marie Johansen 

Juridisk specialkonsulent 

AALBORG STIFT 
Stiftsøvrigheden 

Sag nr. 2020 - 30584 / Akt. nr. 1143709 

MJOH 

Dato: 10. november 2020 

Vesthimmerlands Kommune 

(sendt via e-mail) 

Bemærkninger til ideoplæg om vindmøller ved Bjørnstrup 

Aalborg Stift har modtaget orientering om, at Vesthimmerlands Kommune påtænker at opsætte 6 vindmøller, 

med en total højde på op til 150 meter, i et område vest for Ejdrup Kirke. 

Aalborg Stift skal anmode om, at der i den videre proces med planlægningen for vindmølleprojektet, tages 

største muligt hensyn til områdets omkringliggende kirker. 

Ligeledes skal stiftet anmode om, at der udarbejdes visualiseringer, der viser hvilken påvirkning vindmøller vil 

have på Ejdrup Kirke som monument i landskabet. Der bør udarbejdes visualiseringer, der viser udsynet fra 

Ejdrup Kirke orienteret mod vindmøllerne, og såfremt det er muligt, bør der udarbejdes visualiseringer, der 

viser hvorledes indkigget til kirken bliver fra en position vest for vindmøller orienteret mod Ejdrup Kirke. 

Kirken skal, som en national interesse, beskyttes, og det skal sikres, at kirkerne bevares som tydelige 

kendingsmærker i landskabet og at denne position beskyttes og respekteres i den kommunale planlægning. 

Aalborg Stiftsøvrighed forbeholder sig retten til at komme med yderligere bemærkninger, når der foreligger 

yderligere oplysninger i den videre planlægningsproces. 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til undertegnede ved Aalborg Stift. 

Med venlig hilsen 

 
Kopi til orientering: 

Ejdrup sogns menighedsråd 

Aalborg Vestre provsti 

Thulebakken 1 . 9000 Aalborg - Tlf.: 98 18 80 88 

www.aalborg.stift.dk – E-post: kmaal@km.dk 

8181030



6) 

Med nærværende mail skal vi tilkendegive vor modstand mod opsætning af vindmøller ved 

Bjørnstrup. 

Med venlig hilsen 
Grethe og Henrik Andersen 
Bjørnstrupvej 28c, Hornum 

9600 Aars 

8191031



7) 

Kun et lille pip herfra. Jeg er principielt imod, fordi projektet er med til at skævvride landet... til 

fordel for et Sjællandsk firma på bekostning af naturværdier i skrøbelige Vesthimmerland. Der er 

primært tale om visuel forurening, og det synes jeg bliver slemt mht Navnsø, der åbenbart også 

skal udsættes for solcelleanlæg. 

Tænker at møllerne på en måde måske også kan blive et minus for vor egen grønne energi fra 

biogasanlæggene. 

Møllerne giver måske en kortsigtet økonomisk gevinst, men på lang sigt et minus for 

lokalbefolkning og natur. De himmerlandske heder er stor natur, hvor man i dag kan gå ud og stå 

midt i Verden uden at kunne se en eneste ejendom.... med møllerne vil man kunne stå der og glo på 

seks store møller. 

Foreslår at man laver visualiseringer set fra Vegger, fra heden og fra alle omkringliggende kirker. 

Med venlig hilsen 

Anna Grethe Jensen 

Aagade 13b 

Vegger 

9240 Nibe 

Tlf. 21480021 

8201032



8) 

Vindmølleselskabet kan med rimelighed tilbyde de nærmeste naboer til møllerne gratis el til husholdning og 
en varmepumpe. På den måde skaber det lidt glæde i hjemmene, når de ser møllerne snurre, og det må 
gøre det lidt lettere at leve med naboskabet. Tilbuddet bør gælde i vindmøllernes levetid. En typisk husstand 
på landet er nok lidt større end landsgennemsnittet, og husene er også typisk lidt større og lidt ringere 
isoleret. Så anslået 6 - 7.000 kWh om året til husholdning. Opvarmning bør foregå med en varmepumpe. 
Varmeforbruget i et hus på landet er vel omkring 25 – 30.000 kWh om året. Varmepumpen kan med en 
COP på ca 3,5 levere den mængde varme med et strømforbrug på 8 – 9.000 kWh. Så et samlet tilbud om 
gratis 15.000 kWh om året pr husstand må nogenlunde dække behovet. 
Hvor mange naboer, der skal omfattes af tilbuddet må komme an på en konkret vurdering af generne fra 
møllerne. Hvis man bor øst for møllerne er der formentlig større risiko for støj og generende skygger ved 
solnedgang end hvis man bor vest for møllerne. Afstanden har naturligvis også betydning. Det kunne måske 
i udgangspunktet dække området ud til 1200 meter fra møllerne? 

Venlig hilsen 

Karl Lausten 

+45 9862 2837 
klausten@aars.dk 

Mejsevej 8 
9600 Aars 

8211033



9) 

Til Politikerne i Vesthimmerlands Kommune. 

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening henvender os til jer i forbindelse 

med vindmølleprojektet ved Blære – Bjørnstrup - Gundersted. 

Vi vil gerne starte med at citere § 2 i vores vedtægter: 

”Foreningens formål er at bevare og styrke beboernes fællesskab, at virke for egnens 

trivsel og udvikling, samt efter bedste evne at støtte enhver god sag i egnens interesse. 

Endvidere skal foreningen, så vidt muligt, søge at udbrede enhver relevant oplysning 

vedrørende lokalsamfundet og dets miljø” 

Vi finder det derfor uforeneligt med foreningens formål at der planlægges seks 150 m 

høje vindmøller i lokalområdet. 

Både i Beboerforeningens regi og andre private initiativer, arbejdes der hårdt på at øge 

bosætningen i området. Det er vi kommet et godt stykke ad vejen med, da der er få huse til 

salg i Blære og omegn, og de ejendomme der handlet, bliver solgt efter relativt kort liggetid. 

Tilmed bliver de fleste solgt til ressourcestærke børnefamilier, hvilket er essentielt for 

udvikling af et lokalområde (Friskole, multicenter, foreningsliv etc.). Derfor vil det være et 

hårdt slag mod denne indsats, at et så stort område, som der er tale om med gennemførelsen 

at dette projekt, i vores opland lægges øde. Her er der ikke kun tale om de husstande som 

direkte opkøbes og nedlægges, af hensyn til møllernes sikkerhedsafstand. Men i lige så høj 

grad de husstande som ligger udenfor sikkerhedszonen. Det er i forvejen svært at få en 

fornuftig finansiering ved køb af ejendomme i landdistrikterne. Dette sammen med de støj- 

skygge-visuelle gener der uvægerligt følger med sådan et projekt, vil gøre disse ejendomme 

meget lidt attraktive for førnævnte ressourcestærke børnefamilier. Tabet af så mange 

potentielle tilflyttere vil ramme vores område urimeligt hårdt. Tilmed kan det også blive dyrt 

for vores kommune, hvis disse ejendomme i fremtiden bebos af knapt så ressourcestærke 

beboere som skal modtage diverse offentlige ydelser. I så fald kan de penge som kommunen 

stilles i udsigt at modtage fra vindmølleprojektet snart få ben at gå på. 

Vesthimmerlands Kommune producerer allerede et stort overskud af grøn energi, hvilket 

er meget glædeligt, men som også berettiger os til at være kritiske over for placering af 

nye projekter af denne karakter. 

Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise os om forskellen på 

vores område og området omkring Malle, hvor et lignende projekt blev skrinlagt af byrådet 

i Vesthimmerlands Kommune. 

Politikerne i Vesthimmerland Kommunes byråd vil have et kæmpe troværdigheds problem 

med at stemme anderledes i denne sag. 

Med venlig hilsen bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforenig. 

8221034



10) 

Jeg vil gerne give mine bekymringer til kende,jeg bor på Borupvej 8,hvor jeg pt har tre 

vindmøller stående,den nærmeste 300m fra min ejendom.Disse tre møller står i en anden 

kommune,hvorfor de ikke vil være med i det samlede lyd-lysbillede 

Det som bekymre mig meget er udsigten til at få yderligere 6 møller,som vil komme til at stå 

vest for min egendom,og da solen jo som bekendt går ned i vest,vil jeg i mange timer dagligt 

være generet af skyggekast,hvilket jeg i forvejen er om morgenen fra de eksisterende møller. 

Ikke nok med gener i form af skyggekast,er jeg også meget bekymret over for mængden af 

lydgener,som jeg vil få når jeg opholder mig udendørs,enten i form af den lavfrekvente 

støj,eller bare den "almindelige"konstante susen fra møllevingerne. 

Alt dette taget i betragtning ,forventer jeg ikke,at vores beboelse,på noget tidspunkt vil være 

særlig attraktiv at erhverve de næste 30år,som de mølle forventeligt vil komme til at stå der. 

Derfor kan jeg kun sige et kæmpe NEJ tak,til det kommende projekt. 

Med venlig hilsen Janne Jørgensen 
Borupvej 8 

9600 Års 

8231035



11) 

Høringssvar vindmøller i /ved Bjørnstrup 

Hvilken gevinst vil dette projekt være for Vesthimmerland kommune samt beboerne omkring møllerne 
hermed tænkes på, 
-Økonomisk? 
-CO2 Gevinst? 
-Landskabsmæssigt? 
-Dyreliv? 

Hvilke ulemper vil det give Vesthimmerland Kommune samt beboerne omkring møllerne, hermed tænker 
jeg både beboer tæt på møllerne, og beboer langt fra møllerne da de jo kan blive af en højde der gør at 
man kan se dem fra mange kilometers afstand? 

Hvilke eksisterende møller vil helt præcist blive nedtaget, såfremt projektet bliver gennemført? 

I hvor stor radius vil de røde advarselslys placeret i toppen af mølletårnene kunne ses, og med hvilken 
lysintensitet? 

Mine bekymringer går på, at vi vil blive generet af de røde top lys op mod den ellers mørke nattehimmel, da 
vores ejendom er beliggende nord syd, med direkte udsyn mod de påtænkte møller, fra køkken værelse og 
opholdsstue. 
Min anden bekymring går på at Vesthimmerland Kommune og Beboerne ikke får fuld valuta for de gener 
der bliver, hermed tænkes på CO2 gevinsten og skatte gevinst samt ejendomsværdiforringelse, og at 
gevinsterne kun tilfalder HOFOR der jo ikke hjemhører i Vesthimmerland kommune. 

Der blev i det digitale borgermøde opfordret til, at man kunne melde sig til at få foretaget en visualiseret 
vue fra sin ejendom, jeg vil hermed stille min ejendom til rådighed for dette. 

Såfremt Vesthimmerland Kommune og beboerne ikke får fuld valuta i dette vindmølle projekt, skal det ikke 
gennemføres. 
Efter min mening hører projekter af denne størrelse til på havet, hvor det ikke vil genere nogen mennesker i 
hverdagen. 

Venlig hilsen 
Michael Rydahl 
Blærevej 115 
9600 Aars 
Mobil: 60487677 
Fastnet: 32451257 
michael@rylle.dk 
OZ1MIR 

8241036



12) 

Høringssvar iht vindmølleprojekt mellem Gundersted og Blære 

Vi er en lille familie, der for 2,5 år siden bosatte os på Borupvej mellem Blære og Gundersted. Vi 

købte dette hus på landet med fred og ro. Der er vindmøller omkring huset, men alle i overskuelig 

afstand og størrelse til at dette ikke bekymrede os. Nu er vi til gengæld meget bekymrede. Vi har 

1000 m til nærmeste mølle i projektet. Det vil sige at vi lige netop er 100 meter for langt væk til at 

vi har ret til at blive opkøbt. Jeg har svært ved at forestille mig hvor stor forskel de 100 meter gør 

ift fx lydgener. Vi har på ingen måde lyst til at skulle flytte. Vi elsker vores hus og vi elsker at være 

en del af lokalsamfundet i Blære og Gundersted. 

Vi er meget bekymrede for vindmøllernes påvirkning af vores trivsel. Vi har ligeledes svært ved at 

se hvordan de 4-5000 kr vi er berettiget til årligt skal gøre den store forskel for os og det værditab 

vores hus vil få. Og kan vi være sikret en fair vurdering hvis vi benytter værditabsordning en? . 

Pas på som borgere i kommunen. Pas på vores fantastiske lokalsamfund. Sig nej til møllerne ved 

Gundersted og Blære. 

Vh Amalie Theilgaard 

Borupvej 6, 9600 Aars 

Sendt fra min Huawei-telefon 

8251037



13) 

Sendt fra min iPhone 

NEJ TAK TIL KÆMPEVINDMØLLER I BJØRNSTRUP. 

Jeg er en af dem som kommer til at bo tæt på de 6 kæmpevindmøller, der er planer om at 

rejse mellem Gundersted og Blære. Jeg mener det er den største fejl kommunen tager, hvis i 

siger ja tak. I rydder et meget stort område for liv. Hvad tænker i, det gavner vores små lokal 

samfund ? Hvor forsvinder vores naboer hen, hvem vil bo klods op og ned af de store monstre, 

se og høre på dem dag og nat de næste 30 år. Og hvorfor skal vi have trukket dem ned over 

hovedet, det har vi ikke bedt om. Der er givet grøn lys for solcelle anlæg mellem Navnsø og 

Bjørnstrup, skal der så ydermere 6 kæmpevindmøller op ikke langt derfra? Det er meget 

voldsomt for det natur skønne område. Vi er 3. generation på gården og her har vi boet i 24 

år. Vi elsker stedet og naturen omkring os, kan ikke få øje på, at det gør noget godt for vores 

område. Splittelse og nabokrig fører aldrig noget godt med sig. Foreningerne mister 

medlemmer og opbakning til alt der arrangeres og hvad med bosætningen i 

Gundersted/Blære? Der bliver langt mellem Blære og Gundersted når området ligger øde og 

menneske tomt hen. Dyre- og fuglelivet i området vil også lide store tab. Det eneste dyr der vil 

smæske sig er Mårhunden, og den er et skadedyr. Og hvordan kan et vindmølle område 

pludselig over en nat, vende i stik modsat retning? Lokalplanen ligger øst/vest, og nu med de 6 

kæmpevindmøller ligger retningen nord/syd og er 3 gange større. ? 

Med venlig hilsen 
Jane Kærsgaard Nielsen 

Borupvej 18 Ll Ajstrup 
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Som borger i Blære har jeg yderst vanskeligt ved at få øje på de positive indvirkninger, 

kæmpevindmøllerne vil have på vores lokalsamfund. 

En eventuel opførelse af vindmøllerne på den påtænkte placering vil have negative konsekvenser og 

påvirke det store stykke frivillige arbejde, lokale ildsjæle dagligt gør for at Blære og Omegn skal 

være et attraktivt sted for ressourcestærke familier at slå sig ned. 

Blære og Omegn er kendt for sit engagement i at øge bosætningen i området, på trods af at denne 

proces til tider vanskeliggøres af Vesthimmerlands Kommune. Så vidt jeg ved er det besluttet at der 

ikke skal udstykkes byggegrunde i Blære, lokale har åbnet op for udstykning af privat jord så Blære 

kan tilbyde byggegrunde. 

Byrådet i Vesthimmerland besluttede i sin tid at lukke en velfungerende Blære skole. Uden en skole 

er det svært at tiltrække ressourcestærke børnefamilier så lokale ildsjæle gik imod beslutningen og 

har fået stablet en fantastisk friskole på benene. 

Byrådet i Vesthimmerland står nu overfor at træffe endnu en beslutning, der gør det vanskeligt at få 

familier til Blære og Omegn, nemlig kæmpevindmøller. Disse møller vil sætte en stopper for 

udviklingen i Blære og Omegn og lægge et stort område øde. Dertil kommer visuelle og 

støjmæssige gener, vindmøllerne utvivlsomt vil medføre. 

Går man i et pengeinstitut i Aars og vil låne penge til at bygge et hus i Blære og Omegn, bliver man 

mødt med spørgsmålet: "Hvorfor vil I ikke bygge i Aars i stedet for?. Det er i forvejen vanskeligt at 

få finansieret sin boligdrøm i lokalområdet og jeg forestiller mig ikke, at det gør det nemmere hvis 

man har udsigt til kæmpevindmøller. 

Hvordan mener byrådet i Vesthimmerland, at disse kæmpevindmøller vil være til gavn for det 

lokalsamfund, de evt. bliver opført i? 

Får vi gavn af den grønne, billige strøm. som kæmpevindmøllerne producerer? 

Tilfalder overskuddet fra kæmpevindmøllerne vores lokalsamfund? 

Det vil klæde byrådet i Vesthimmerland at bekymre sig om de konsekvenser, kæmpevindmøllerne 

vil få i området uden for byskiltet til Aars. 

Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise os om forskellen på vores område 

og området omkring Malle, hvor et lignende projekt blev skrinlagt af byrådet i Vesthimmerlands 

Kommune. 

Jeg synes politikerne i Vesthimmerland Kommunes byråd vil have et kæmpe troværdighedsproblem 

med at stemme anderledes i denne sag. 

Med venlig hilsen 

Gitte Brændstrup 

Steensvej 4, Blære 
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Hørringssvar 

kære byråd 

For godt 25 år siden, havde vi købt vores dengang drømme ejendom på nr, blærevej – troede 

vi!! 
Der var kun to meget små vindmøller vest for ejendommen, her skulle vi bo for altid – troede 

vi!! 

Så var der nogle driftige landmænd som tænkte at nu skulle de vise vejen for grøn energi, og 

det skulle så være lige i vores og de andre beboere på nr-blærevejens baghave stort set, vi 

protesterede på det kraftigste og det var som om , det var det , opstillerne var forberedte på 

, og så blev der lovet guld og grønne skove, lod vi nu dengang kommende vindmøller opstille 

,ville de kunne lade møllerne blive noget højre en først antaget, så ville der slet ikke være så 

meget støj og lyskast fra møllerne, da de fik for det første en større radius på vingerne ,som 

så ville kunne køre en del langsommere, og derfor ikke frembringe en brøkdel af det støj 

,som de først antaget møller og slet ikke berør os, men go daw do 

Vores oplevelse var klart , at der stadig var en kraftig susen konstant alle 24 timer i 

døgnet, ved solnedgang, især, der var hver dag en kraftig blinken fra møllerne som stod på 

en halv time daglig. 

Kort efter møllerne var opført solgte den ene lodsejer sin gård og flyttede i 

naturskønne omgivelser, 

Fri for møllernes susen dag og nat. 

Er det det samme som måske kunne ske her med opstilling af 6 nye 150m høje møller i nr-

blære Gundersted området, de moderne landbrug som drives nu om dage kan helt sikkert 

sagtens drives med base fra en dejlig villa i Aars, som skrevet , det er jo set før lodsejere 

selv fordufter, men stadig ejer det lille matrikel som møllerne står på. 

Vi levede selvfølgelig med møllerne i mange år, sagen var jo tabt på forhånd og nu stod de jo 

der 

Men for cirka 6 år siden, solgte vi vores fine nedlagte ejendom til et ungt par med mod på 

livet og klar til at stifte familie, der ønskede det frie liv på landet med udsigt til de ca. 4 små 

møller der nu engang står der, møllernes levetid var jo snart overstået 
Nu bliver deres tilværelse, familie og fremtid totalt tilintetgjort med cirka kun 6 år i dejlige 

landlige omgivelser, sammen med flere i nr-Blære og Gundersted området der har købt deres 

drømme ejendomme inden for få år, de har måske også renoveret deres ejendomme for 

mange hundrede tusinde kroner for at gøre deres steder unikke , nogle tør simpelthen ikke at 
begynde at renovere på deres ejendomme de ved ikke om de er købt eller solgt 

Deres drømme for fremtiden er totalt slået itu med de planlagte kæmpe vindmøller i 

området, nogle med udsigt i lige linje til hele rækken, lige fra syd til nord og med rødt lys. 
Det PEST ELLER KOLERA for de der er tilbage i området, som gerne vil blive, og har etableret 

sig og stiftet familie ,der arbejder og betaler skat til kommunen og som har børn i den meget 

roste og særdeles skønne blære friskole og børnehus ,samt deltager i det lokale foreningsliv 
både i Gundersted og Blære, fraflytter de ;ja så ,så kommer der jo heller ingen penge i 

kommunekassen –er det virkelig det man ønsker fra ”vores” politikkers side ?? 

Jeg skal selvfølgelig her også nævne Gundersted købmandsgård, hvor jeg og min kone sidder 

i bestyrelsen sammen med et hold lokale borgere som har kæmpet inderligt for at holde gang 

i dette lille projekt, det drives som et beskæftigelses tilbud til fysisk og psykiske udfordret 

voksne i Vesthimmerlands kommune, vi har sågar lige bygget en kæmpe hal med fantastiske 
faciliteter til disse borgere, og de driver til daglig vores lille købmands butik til UG, hvis der 

bliver affolket i Gundersted og omegn falder dette livgivende og rørende lille projekt til grund, 

kan man være dette bekendt. 

Kan det virkelig passe at over 130 underskrifter skrevet under i protest fra lokale borgere der 

bor tæt på og i området ikke har nogen relevans, for byrådet, det er jo også folk fra selv 
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samme område der har stemt nogle fra byrådet ind samt vores borgmester, og da især 

lodsejerne må da også tænke på folk i deres ejet område . 
Det hører så absolut overhoved ingen steder hjemme at den grønne omstilling skal betales af 

et lille lokal samfund som Gundersted og blære, alt for mange steder i vest Himmerlands 

kommune bliver der i disse år opstillet kæmpevindmøller hvor energi selskaber og lodsejere 

kan tjene stort på nedlæggelse af de små samfund, og hvis møllerne kommer op er det helt 

klart at hus priserne falder ,friværdien samme vej. 

Syntes også det usmageligt at HOFOR og opstillerne forsøger at købe folk ud ved at love et 

mindre beløb årligt i lommen på folk hvis de bliver, eller lader sig opkøbe , folk der ikke ved 

om de er købt eller solgt i forvejen, og som er helt rådvilde, og foreninger i området får også 

en lille skærv ,foreningerne skal nok klare sig uden tilskud fra HOFOR, er jeg sikker på. jeg 

betragter det som et ” HOLD KÆFT” bolsje... 
Selvfølgelig har lodsejerne selv budt HOFOR velkommen fordi de er bedst til at løfte, og sikkert 

også den der har kunne levere det bedste afkast for fremtiden, lodsejerne lovpriser jo bare 

HOFOR ,og fortæller rigtigt om hvor gode de vil være for lokalsamfundet. MEN HVAD FOR ET 

LOKALSAMFUND???. er det de små ejendomme som ikke er der mere, og som lodsejerne stille 

,og roligt igennem de sidste mange år ,har opkøbt og affolket, til trods for man har haft sin 
arbejdskraft til at bo på disse ,med stor mislighold til følge, og som flere folk i området syntes 

burde være på grænsen til bevarings værdig. 

Man har helt sikker hele tiden haft i tankerne , at når de mindre vindmøller havde aftjent 

deres pligt og skulle udskiftes, så ville de næste møller være større ,med mere profit og 

indtjening, ja så kan man jo også lige så godt begynde at lave den fornødne plads, det er 

særdeles usmageligt at man fra lodsejerne og HOFORs side prøver at affolke et lille område 
som nr-Blære og Bjørnstrup ,og ja nu måske større ved at tage Gundersted og yderkanten af 

Blære med. 

Lodsejerne stiller sig også selv det spørgsmål: 

hvis nu at os to lodsejere, selv havde forsøgt at lave et projekt, ville det så have gjort 

en forskel på holdningen i lokalsamfundet? 

”NEJ” det er jo bevist fra underskrifter og protester lokalsamfundet at der ikke er behov for 

flere kæmpe vindmøller i området, heller ikke hvis antal blev reduceret til 3 stk det kunne 

passende være hvis man er så mølle liderlig, at man ønsker så store møller kunne man 

måske bruge sine kræfter og resurser på at investere i møllerne der allerede er sat op ved 

Aggersund/Fjerritslev, eller ved det planlagte projekt med havvindmøllerne ved Øresund Vi 

er selv flyttet til Gundersted og troede her skal vi vel ikke døje med møller så tæt, men igen 

go daw do !!! 
Ud fra de tegninger der er lavet på mølle projektet kommer jeg og min familie, til at bo KUN ca. 

1000 meter fra den sidste mølle mod nord, det er altså kun 7 gange møllernes højde hvis de 

faktisk kun bliver 150m høje! Efter min overbevisning, hvis navhøjden skal følges i lige linje fra 

første mølle i syd til sidste mølle i nord , vil den nordligste helt sikkert blive noget højre 

Jeg håber inderligt at byrådet lytter til de læsebreve,hørringssvar og underskrifter fra den 

bekymrede lokalbefolkning i og omkring Blære, nr-Blære, og Gundersted og forkaster projektet 

om de 6 store kæmpe vindmøller 

Der må kunne findes bedre løsninger, end at ødelægge det gode liv ,natur og stærke 

sammenhold i de små lokale samfund, kære byråd, lad os stå sammen så vi ikke får dette 

syn 

Hilsen 

per Bøgh jørgensen 

Gertrud Charlotte Jensen 
Skovvænget 36 gundersted 

8291041



Få Outlook til Android  
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Var det ikke en ide hvis man nu kunne flytte disse vindmøller ud til Nørekæret i Aggersund 

hvor man i forvejen har opkøbt alle huse så der ikke var nogen der kommer til at stå med et 

hus der falder i værdi 

Mvh helge sørensen 
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Gundersted d. 17/11 

Til Vesthimmerlands kommune. 

Indsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære  

Bestyrelsen for Gundersted Borgerforening ønsker hermed at udtrykke vores 

bekymring for vores lille landsbysamfund i Gundersted. 

Vi er meget bekymret for at boligernes værdi herude forringes og bosætning 

vanskeliggøres. Vi så hellere at Vesthimmerlands kommune arbejdede mere for at 

øge bosætningen ude i de små lokalsamfund. Vi er ligeledes bange for tomme 

boliger og for hvad det er for mennesker der flytter hertil og hvem der bliver 

placeret herude i de billige huse. 

Vi er en lille forening med et stort aktivitetsniveau og med stor opbakning til vores 

aktiviteter, hvilket mange i byrådet også har oplevet ved selvsyn. Vi mener vores 

arbejde med at sikre sociale aktiviteter er til gavn for området og sikre bosætningen 

og lysten til at blive boende herude. Vi bliver indkaldt hvert år sammen med andre 

små landsbyer til Landsbyernes årsmøde. Der får vi at vide at vi skal brande vores 

samfund — lave små film som Meet the Locals for at skabe opmærksomhed om 

området både for for nye tilflyttere og turister. Som borgerforening er det vores 

bekymring, at vindmøllerne vil spænde ben for udvikling i Gundersted og omegn, og 

vi ender med en spøgelses by. 

Skulle det mod vores forhåbninger ske at projektet bliver stemt videre til næste fase, 

vil vi gerne sikre os at VE- midlerne der følger med 6 kæmpe vindmøller vil tilfalde de 

berørte lokal områder. 

Vi mener også at puljen bør være meget større end det vi har hørt rygter om, da vi netop er 

mange foreninger herude i både Gundersted og Blære. 

Vi henstiller til at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur 

herude uden store energianlæg og i stedet fortsat kan danne rammen om sociale 

aktiviteter og foreningsliv i Gundersted og omegn. 

Borgerforeningens Bestyrelse i Gundersted 

Liselotte Østergaard — Katrine Kragh- Jane Nielsen/Lisa Maria Balto — Svend Erik 

Kjærside — Mogens Træholt 

Sup. Michael Jensen —Jørgen Rise Pedersen. 
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GRØN ENERGI 

18) 

HØRINGSSVAR VEDR. OPSÆTNING AF 6 NYE VINDMØLLER VED BJØRNSTRUP 

Vi vil på det kraftigste protestere mod opsætning af ovennævnte møller. 

Grunden er følgende: 

FUGLELIV 

- Møllerne ville komme til at ligge på havørnenes rute, når de flyver mellem Halkær Sø og Navnsø. 

- Flokke af gæs og sangsvaner følger samme rute morgen og aften. 

- Der er ynglende rød glente i Vidkær, 1000 meter fra nærmeste projekterede mølle. 

- Der er ynglende rørhøg ved Bjerghedevej, 1500 meter fra evt. møller. 

- Der er flagermus i området. ( Set på hele Bjerghedevej ) 

LIVSKVALITET 

- Det vil være visuelt skæmmende for området, og dermed ødelæggende for den livskvalitet, der 
for os er forbundet med at bo på landet. 

Vi nyder dagligt udsynet fra vores panoramavindue. Nu er de eksisterende møller næsten dækket af 

træer i horisontlinien. Men det er rædselsvækkende at forestille sig 150 meter høje møller i 

udsigten, 1500 meter fra vores ejendom. 

-I forvejen er der rigeligt med møller strøet rundt omkring. 

- Huspriserne vil falde. De, der ikke har råd til at sælge med tab, vil blive stavnsbundne, og det vil 

ikke være muligt at få nye resursestærke beboere. 

- Så når der er et faktaark på vej fra Aalborg Universitet, som vil konkludere, at ‘folk ikke 

flygter’, så kan det have mange forskellige grunde!! 
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- Det er absurd at opstille flere vindmøller, når man ofte ser mange af dem stå stille pga. 

overproduktion af strøm. 

https://www.tvmidtvest.dk/ 

I dag, 16.11. kom vi forbi de 6 i Svoldrupkær. Alle stod stille trods vind på 6 m/s. Ligeledes de 4 

Krogstrupmøller. Møller, der kan ses langt uden for kommunens grænser. 

- Det ville være bedre at satse på andre energiformer, som ikke er vindafhængige. Solceller og 

biogasanlæg, som kan skjules af bevoksning. 

- Profit og CO2-regnskab er HOFORs motivation, på bekostning af os. 

FORSLAG TIL FOTOPUNKTER 

- Vi synes, I skal få lavet en visualisering af udsigten med møllerne fra Gundersted kirke/kirkegård. 

En gyser bliver det! 

Venlig hilsen 

Ingrid Marie og Niels Villadsen 

Bjerghedevej 9 

Gundersted/Bjørnstrup 

Hvis I har mod på lidt satire om mølleprojektet: https://wwww.youtube.com/watch?v=JXZkocf3KH 
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Hornum, den 16. November, 2020 

Til 

Vesthimmerlands 

kommune, 9000 Aars 

HØRINGSSVAR VEDR. Kæmpevindmøller v. Bjørnstrup/Gundersted  

Da kommunen i sin tid udlagde området til vindenergi, var størrelsen på møller 

en hel anden. Nu er de højere end pylonerne på Lillebæltsbroen!!, hvorfor 

kommunen må revidere sin plan for området. 

Som supplement til ovennævnte er Bjørnstrup i forvejen belastet af 

råstofudvinding, hvor et stort område nu står tilbage med åbne sår, som aldrig 

kommer i harmoni igen, foruden området på sydsiden af Navnsø, som er udlagt 

til solcellepark. 

Hvis kommunen godkender vindmølleprojektet er resultatet, at huse og 

ejendomme bliver opkøbte. Tilbage står et øde område, hvor lokalbefolkningen 

(dem som er tilbage) efterlades i et ødelagt område med skamferet natur og 

usælgelige ejendomme. 

Vi nægter at tro, at kommunalbestyrelsen vil vægte de to lodsejeres samt et 

københavnerfirmas (HOFOR) økonomiske interesser højere end 

lokalbefolkningens. 

Efterfølgende får Vesthimmerlands kommune et kæmpe logo i form af 6 

kæmpevindmøller, som kan ses viden om, i lighed med møllerne i 

Krogstrup Vores unikke natur vil være ødelagt for altid! 
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Hej planlæggere. 

Nej tak - vi ønsker ikke vindmøllerne opstillet ved Bjørnstrup. 

Vi ønsker ikke påvirkning af naturen deromkring samt risiko for 

fraflytning fra vores lokalsamfund i Gundersted. 

Tillige kan vores boliger i området værdiforringes. 

Med venlig hilsen 

Ivan og Lonnie Andersen 

Brusåvej 7 Gundersted 

9240 Nibe. 
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Hej jeg vil gerne give mit Hørringssvar på vindmølle projektet i Bjørnstrup 

Jeg er bosiddende i hornum og jeg ser de grimme naturskæmmere i krogstrup hverdag og det røde 

lys hver aften og kan ikke begribe hvad vesthimmerlands kommune vil med de Møller ude i 

bjørnstrup. De skæmmer og ødelægger naturen. Ødelægger vildt livet især fuglelivet. 

Hvorfor bygge flere Møller og store Møller der kan producere så meget strøm vi ikke kan bruge det. 

Så brug da pengene på og udvid eneginettet i stedet for. En anden ting er at de danske 

vindmølleejerre bliver betalt af Tyskland for at slukke deres Møller her hjemme hvad mening giver 

det så og sætte Møller op 

Mvh Allan Bandholst Jensen 
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Hej mit navn er Kristine Sørensen. 

Jeg er modstander af at der skal komme vindmøller op i bjørnstrup. Min familie og jeg går tit tur i 

området omkring bjørnstrup. Vi er tit der ude og se naturen der er så skønt der ude. Det ville være 

en synd og skam dette natur skulle ødelægges af disse larmende og grimme kæmper. 

Håber ikke dette projekt bliver til noget. 

Mvh Kristine Machon Sørensen 
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Til byrådet i Vesthimmerlands kommune 

Jeg er mildest talt bekymret for vindmølleprojektet i Bjørnstrup, ved Gundersted og Blære. 

Mine bekymringer handler om hvor slemt bliver støjgenerne? Hvor ofte skal vi døje med lys 

kast? Hvad gør det ved værdien af vores hus? 

Det bekymrer mig især at der næsten kun bliver snakket profit når vi snakker om vindmøller. 

Hvad kan vi få når vi bor så og så lang fra møllerne, hvad kan foreningerne få osv. For mig at 

se er det fuldstændigt lige meget hvad jeg kan få, fordi jeg ønsker ikke vindmøller, og slet ikke 

kæmpe vindmøller uden for mit stuevindue. 

Jeg forstår godt det er hårdt arbejde at være landmand, og selve erhvervet har jeg meget stor 

respekt for. Men jeg har ikke særlig meget tilovers for muligheden for at tjene rigtig mange 

penge, på bekostning af rigtig mange mennesker og lokalområdet. Under den påstand at det er 

for at hjælpe den grønne omstilling og det før nævnte lokalområdet. Hvis dette ikke er tilfældet, 

forstår jeg ikke at ingen kan eller vil fortælle mig hvad lodsejerne præcis kommer til at tjene på 

møllerne i Bjørnstrup. 

Den største af alle bekymringerne handler om vores børn. Hvad får det af konsekvenser for deres 

liv, barndom. Får de problemer som følge af støj og lys fra møllerne. Derudover er det planen de 

begge skal gå i Blære lige fra vuggestue, i børnehave og videre i skole. Skal Gundersted nu være 

byen på den anden side af vindmøllerne? Vi er indstillet på at vi bor på landet, men hvor langt skal 

vi køre for at der bor legekammerater. Vi bor i forvejen i udkanten af kommunen, og for mig vil vi 

blive dem bag muren af kæmpe store vindmøller. 

Der bor en masse gode mennesker i vores skønne område, Gundersted, Blære, Bjørnstrup, som 

bruger rigtig mange frivillige timer i området. Skole, købmandsgård, legepladser, udeområder, 

idrætsuger, osv osv. Rigtig mange tiltag for at gøre vores skønne område attraktivt, både at blive 

boende i, men også at flytte til. Jeg tror simpelthen ikke at kæmpe vindmøller er gavnligt i den 

ligning. Jeg tror kun de vil gavne lodsejerne økonomisk. 

Vi er i området meget presset over de mulige kæmpe vindmøller og håber og beder jer tænke 
meget grundigt over om kæmpe vindmøller i Bjørnstrup er vejen frem for vores smukke område. 

Der er faktisk folk der gerne vil bo på landet. 

Med Venlig hilsen 

AnneCatrine Boelt Larsen 

Skovvænget 42, 

Gundersted 9240 Nibe 
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T i l  

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup. 

Da jer er imod og bekymret for de nye kæmpe vindmøller der evt. skal opsættes ved 

Gundersted/Blære. 

Da jeg er selv tilflytter til Hornum, hvor man dagligt kan se de kæmpevindmøller der dagligt 

præger området og ødelægger naturen og udsigten omkring sig og kønne er de ikke. 

Derfor er jeg bekymret omkring den planlægning der ny er igangsat, om at der nu skal sættes nye 

kæmpemøller op omkring Gundersted/Blære, da jeg kender flere af dem der bor i og omkring 

Gundersted /blære området, og ved hvor store bekymringer de har omkring kæmpevindmøller der 

kommer til at ødelægge deres naturlige omgivelser og skønne natur der er omkring dem, og ikke 

mindst den larm der kommer fra Møllerne. 

Jeg mener jo selv at kæmpevindmøller der er så store i den omfang som de er, ikke hører til i 

vores smukke natur, og er til gene for de indbyggere omkring dem, men at de hører til ved 

vesterhavet hvor de vil yde mere og ikke være til gene for nogen, hverken natur eller mennesker.  

M.V.H. Thomas Gregersen 

Hornum. D.18.11.20 
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Til Vesthimmerland Kommune, angående høringssvar vedr. ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup Vi vil 

gerne tilslutte os modstanden mod at opsætte vindmøllerne i Bjørnstrup. 

Vi bor på 6-7 km fra, hvor I overvejer at anlægge vindmøllerne. Så vi kommer ikke til at mærke de fysiske gener, 

MEN vi er meget bekymrede over, hvad det vil gøre ved vores lokalområde: Blære! 

Vi har valgt at flytte fra Aalborg Kommune til Vesthimmerlands Kommune for at være en del af noget lokalt 

og mindre sammenhold, hvilket vi har fundet i Blære. Dette til trods for, at vores arbejdspladser ligger 

udenfor kommunen, og vi kunne have bosat os mange andre steder. Naturen er også en stor faktor for at vi 

flyttede herud. Det samme ved vi, at der gør sig gældende for mange af vores bekendte, som bor nordvest 

for Blære – nemlig i Gundersted området. 

Hvis vindmøllerne bliver placeret her, er vi bange for, at familier fraflytter, og Blære Friskole derved mister elever. 

Dette kan i sidste instans ende med, at Blære Friskole og Børnehus må lukke. Dette vil påvirke vores børns 

skolegang og kan resultere i, at vi kigger på lokale friskoler og landsbyer tættere på Aalborg. Vi har ikke lyst til at 

vælge de store skoler i Aars. 

Hvis det bliver mindre attraktivt at bo i Gundersted og Blære området, hvilke samfundsklasser vil så fravælge 

at bo i kommunen? Ender det med en samling udlejningsejendomme, som ingen vil bosætte sig permanent i? 

Blære og Vegger egnen var de to byer, vi selv kiggede på, da vi boede i Aalborg pga. pendlerafstanden. 

Hvorfor risikere at skade de byer og samfund, som ud for et ”Aalborggensisk” syn, ligger mest attraktivt, når 

man gerne vil væk fra byområder? 

Vi kunne på ”borgermødet” høre, hvilke økonomiske goder, der var til lokalsamfundet ved at få vindmøller 

i nærområdet. Det beløb, der blev beregnet, er slet ikke i samme størrelsesorden, som det lokale har 

kunne få af støtte penge, uden at de skulle ”sælge sig selv” til HOFOR. Det får os til at tænke på, hvad får 

Vesthimmerlands Kommune ud af det økonomisk eller samfundsmæssigt?  

Selve energireduktionen var der meget tvivl om på mødet, hvorvidt det tilfaldt Vesthimmerlands Kommune 

eller de københavnske kommuner. Mon ikke det går til de københavnske kommuner. Jf. HOFORs hjemmeside 

står der: 

”HOFOR opsætter vindmøller i hele landet. Vindmøllerne bidrager til at gøre København CO2-neutral i 2025” 

(https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vindmoeller/) 

Kan i give et præcis svar på, hvem der får energireduktionen?! Og hvis det ikke falder ud til Vesthimmerlands 

Kommunes fordel, hvor skal kommunens egne energiprojekter så placeres? 

Vi går ind for grøn energi, og det er vejen frem for miljøet, men vi forstår ikke, hvorfor I mener, at så store 

vindmøller hører til på landjorden og ikke mindst, at de skal placeres i så naturskønne og velfungerende områder 

som ved Gundersted og Blære. Vi foreslår, at Vesthimmerlands Kommune råder HOFOR til, at de finder plads i 

havmølleparker eller i deres egen baghave. 

Vi håber vores bekymring vil blive lyttet til, og at Vesthimmerland Kommune og de valgte politikere vil værne om 

naturen samt beboerne og dermed droppe projektet. Vi håber, at I vil lytte mere til jeres egne borgere og 

skatteydere end til Hovedstadsområdets Forsyningsselskabs eller nogle få lodsejere som kan få profit af 

vindmøllerne. 

Med venlig hilsen 

Mareike og Ronni Hald, Oustrupvej 58, 9600 Aars 
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Vi skal ikke ha flere vindmøller op, de er ødelækkene for vores natur og det fantastisk fugleliv, 

vi har her i vesthimmerland. 

Så stop med at sætte mere af det lort op Nu 

Hent Outlook til Android 
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Gundersted d.17.november 2020 

Til Vesthimmerlands Kommune 

Indsigelse mod vindmøller ved Bjørnstrup 
Hvor bliver jeg ked af det, når jeg læser om jeres og HOFOR’s planer om at opføre 6 kæmpe 

vindmøller lige i min baghave. HOFOR er Hovedstadsområdets forsyningsselskab og har en vision 

om at skabe bæredygtige byer, men hvorfor skal det være på bekostning af vores lokalsamfund og 

natur? 

Møllerne skal opføres 700 meter væk fra Mølholm, en ejendom jeg overtog efter mine 

svigerforældre og som min søn og svigerdatter nu driver videre efter mig. En ejendom som vil miste 

en stor del af sin værdi, hvis ikke de vælger at sælge til HOFOR. Jeg bliver trist ved tanken om, at en 

ejendom, der har været i familien i generationer, skal jævnes ud fra sådan et grundlag. 

Opførelsen af denne vindmøllepark vil få store konsekvenser for huspriserne i området, herunder 

også mit eget i Gundersted. Gundersted er en lille by fyldt med ildsjæle. Vi har kæmpet for at holde 

liv i byen. Vi har sammen fået bygget vores multihus hvor vi mødes på tværs. Min afdøde hustru 

var i 2001 med til at få liv i byens købmandsbutik igen, som en socialøkonomisk virksomhed. Det 

har stor betydning for byen at vi har mulighed for at handle, og jeg er bekymret for, at 

købmandsbutikken ikke overlever, hvis folk flygter fra området som følge af møllerne. 

De 6 vindmøller vil komme til at ligge tæt på Navnsø, som er et fredet område. Jeg frygter at 

vindmøllerne vil have stor påvirkning på det fugle- og dyreliv, der er i området og der ikke vil være 

det samme liv, da de påvirkes af møllerne. Jeg sætter stor pris på den mangfoldige natur vi har i 

området, og kan ikke forstå, hvordan I kan vælge den fra på dette grundlag. Vi mennesker bliver 

også påvirkede. Møllerne vil give store støj- og skyggegener for os mennesker også. Jeg bor ca. 

1200 meter fra hvor HOFOR vil sætte den første mølle, og de vil give skyggekast ind i min stue, 

hvor jeg tilbringer meget af min tid. Også Gundersted kirke vil blive ramt af de mange skyggekast, 

ligesom møllerne vil blive det dominerende når man går en tur på kirkegården. Nogen mener, at 

støj- og skyggegenerne giver stress og søvnproblemer, så er jeres projekt det værd? 

Hvis det er så vigtigt for HOFOR at skabe bæredygtige byer, må de finde nogle andre måder end at 

ødelægge vores lokalområde. De kan sætte møllerne op på Amager i stedet, hvor de selv kan få 

glæde af dem, og lade vores byer være i fred. Eller sætte havvindmøller op i stedet, som faktisk 

giver mere energi uden at påvirke så mange mennesker, som det her projekt vil komme til. Det er 

mit håb, at min indsigelse har indflydelse på den beslutning I, som folkevalgte politikere, nu skal 

tage. Husk på, hvis interesser det er I skal varetage, og hvor store konsekvenser dette projekt kan 

have for kommunen på lang sigt med affolkning af området, lavere skatteindtægt, værdiforringelser 

og mange flere konsekvenser vi slet ikke kender endnu. 

Svend Erik Andersen 

Skovvænget 12, 
9240 Nibe 
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Kære Vesthimmerlands Kommune 

Vedrørende projektet med at stille 6 store vindmøller op ude i Bjørnstrup ved Gundersted, så har jeg 

meget svært ved at se hvordan det kan gavne området herude samt øge bosætningen. 

Jeg har boet her i 17 år efterhånden og har faktisk haft det godt herude. Jeg har tidligere haft mit hus 

til salg, men har nu valgt at blive boende. 

Jeg har i forvejen 3 møller tæt på hvor jeg bor, så jeg ved at det har en betydning for når man skal 

sælge sit hus - det betyder noget. Jeg har til dato aldrig set en salgsannonce for et hus, hvor det 

bliver fremhævet at der står 6 store vindmøller inden for 1,5 km som så laver strøm til 

Københavnerne. Derfor er jeg også sikker på at mange af mine naboers huse vil miste noget af deres 

værdi hvis de møller kommer op. Jeg er også sikker på at det bestemt ikke kommer til at øge prisen 

på mit eget lille byhus. , 

Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på at de 2 lodsejere som lejer jord ud til projektet faktisk 

har mulighed for at sælge deres ejendomme - og dem har de flere af - til sit eget projekt og dermed 

score en stor gevinst som de kan bruge på at flytte fra området. For jeg er sikker på de ikke gider at 

bo mindre end 7-800 meter fra de nye store møller. For det er der vel ikke lavet nogen garanti i 

projektet for at de skal blive boende her i kommunen bagefter og betale skat? Jeg kan slet ikke 

forstå at kommune hellere vil behage et københavnsk selskab, der ikke betaler skat her i kommunen 

frem for hele byen herude i Gundersted samt landområdet omkring, der trods alt betaler skat til 

kommunen. 

Jeg kan derfor kun opfordre på det kraftigste til at man siger nej til det her projekt. 

Hilsen 

Dennis Kristensen 

Høge Hagensvej 6 

Gundersted 
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Sendt fra Mail til Windows 10 

Hej 

Jeg flyttede her til Vesthimmerland i 2007, da jeg købte huset her i Gundersted 

jeg faldt selvfølgelig for huset, men også for lokalområdet, stilheden, skønne natur 
og ikke mindst dyrelivet. Jeg syntes at det er utrolig synd og ærligt hvis vi skal 

til at have kæmpe vindmøller i Bjørnstrup, da det vil ødelægge både roen, naturen 

og dyrelivet. Vi skal passe på den skønne lokalområde vi har. Hvad med hus priserne 
de vil nok også falde, da der nok ikke er mange der vil bo så tæt på kæmpe vindmøller 

plus der er chance for at de små lokalområder ville blive øde og falde hen. 
Man ser også tit at vindmøller holder stille selvom det blæser meget Kæmpe vindmøller 

på 150m høre ikke til på land, men ude på havet hvor de ikke genere nogle former for liv. 

Hilsen Anders 
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Jeg synes det er skræmmende, man vil placere så store vindmøller så tæt på en velfungerende 

Landsby som Gundersted. 

Jeg har store bekymringer for, at man vil affolke området, ved at placere de store møller så 

tæt på byen. 

Jeg har også fået oplyst, der er ca 20 ejendomme,der er direkte påvirket inden for en radius af 
1 km fra møllerne. 

Vil man total affolke området. 

Der er rigtig mange landejendomme i området, og der er mange m2 tag på de fleste, var det 

ikke bedre at udnytte de arealer til solceller i stedet, hvis man vil lave et grønnere 
Vesthimmerland. 

Venlig hilsen 

Birger Thomsen 

Høeg Hagensvej 2 Gundersted 

-- 
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Hej 
Jeg har stor bekymringer om det planlagte vindmøller projekt så tæt på Gundersted. Jeg 
bor i forvejen tæt på nogle gamle vindmøller. Jeg er bange for at de nye planlagte møller i 
mere end dobbelt størrelse vil bliver til stor gene for beboerne i nær området. At der vil 
affolke vores velfungerende landsby. 

Med venlig hilsen 
Olha Chernonkova 
Høeg Hagens Vej 2 
Gundersted 
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25 boliger er således i spil i forhold til nedrivning eller salgsoption. Det rejser en række 

problematikker efter min mening. Borgergruppen har talt 93 boliger i en 2-km zone rundt om 

Til 

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk  

Bjørnstrup den 19. november 2020 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg udtrykker hermed min store bekymring i forhold til de påtænkte vindmøller. 

Min bolig ligger 1200 meter fra vindmølleområdet, og jeg er selvfølgelig først og fremmest dybt 

bekymret for min families sundhed, vores livskvalitet og ejendom. 

Jeg vil derudover rejse følgende spørgsmål, som jeg mener er væsentlige i den politiske vurdering: 

- Stort indgreb i lokalsamfundet: 8 boliger nedlægges og 17 boliger tilbydes en salgsoption. 

- Ingen skatteindtægter til kommunen. 

- Lokalt ejerskab mangler – behov for mere målrettede ordninger til nærområdet 

- Usikkerhed om hvilken vej kommunen vil? 

- Klarhed om biogas og solceller? 

- CO2 reduktionen? 

- Røde glenter overflyver vindmølleområdet. 

- Kritik af kommunens Faktaark - beregningerne fra seminariet mangler? 

Uddybning 

Affolkning af nærområdet/bosætning: Vindmøllerne i Krogstrup er i flere sammenhænge blevet 

brugt som sammenligningsgrundlag. Konklusionen er her, at vindmøller ikke skaber affolkning. 

Det faktaark som forvaltningen netop spillet ind i fordebatten forholder sig meget ensidigt til til-og 

fraflytning i forhold til Krogstrup Jeg mener, man har glemt, at vindmølleprojektet i Gundersted/Blære 

rummer en nedlæggelse af hele 8 boliger.  HOFOR har desuden oplyst, at der i zonen 600-900 m fra 

de seks påtænkte møller er 17 registrerede boliger. Ejerne af disse 17 boliger har mulighed for at 

opnå en salgsoption. De to projekter er derfor ikke direkte sammenlignelige efter min opfattelse, og 

politikerne kan ikke bruge sammenligningen i den politiske vurdering. 

8481060



vindmølleområdet. Projektet er dermed noget, der virkelig kan forandre situationen i området fra 

godt til skidt. Vindmølleprojektet vil reelt kunne betyde affolkning til skade for foreningsliv, købmand 

og  skole.  

Det er underbelyst, hvordan HOFOR vil sælge de boliger, som evt. opkøbes i zonen 6-900 m.. 

Bliver de solgt til spotpris, som kan tiltrække ”Låsby-Svendsen-typer”? River HOFOR disse boliger 

ned, hvis de ikke kan sælges, eller vil man så forsøge at leje dem ud? Ordningen om opkøb inden 

for 6900 m. er ny, og derfor mener jeg ikke, at der politisk har været fokus de negative 

konsekvenser af disse salgsoptioner. 

Min familie og jeg er dybt involveret i foreningsliv og friskolen i området. Min personlige vurdering er, 

at foreninger og skoler har brug for et reelt opland for at kunne opretholde eksistensen på sigt, og 

udkantsudfordringer bliver ikke mindre de kommende år. Familier der fraflytter, familier der ikke vil  

flytte til området pga. generne fra vindmøller og en mindre boligmasse som konsekvens af nedlagte 

boliger ændrer på balancen.  Det er ikke til gavn for lokalområdet og kommunen. Dette projekt er 

potentielt et enorm indgreb i et lokalområde, og jeg mener dette bør have større politisk fokus. 

Ingen økonomiske gevinster for kommunen 

Hele spørgsmålet om skat blev forbigået ved borgermødet. Af faktaarket kan jeg læse, at HOFOR 

indrømmer, at Vesthimmerlands Kommune ikke får skatteindtægter ind på vindmøllerne. I 

faktaarket får HOFOR lov til at skrive, at de ikke gør det her for at få stort overskud, men ”Tingene 

skal  selvfølgelig løbe rundt økonomisk for os”. Det er en udtalelse, som jeg vil betvivle. Jeg vil 

dermed gerne have undersøgt, hvad HOFOR’s reelle indtjening og overskud vil være på dette 

projekt. Selskabet er registreret i København, som derfor vil få skatteindtægterne. Samtidig bør alle 

politikere bemærke, at der ikke kan købes lokale anparter i projektet.  

Projektet har ikke gjort forsøg på lokal forankring 

Grundlæggende mener jeg, at der politisk i fremtiden skal stilles større krav til vindmølleopstiller. 

Det bør være et projektkrav, at vindmølleopstiller forpligter sig på et projekt, der styrker nærområdet 

mere.  Frem for Den grønne pulje vil det være bedre, hvis husene i nærområdet kunne gøres 

grønne, får billig strøm osv., så det bliver til fordel for dem, der skal leve med vindmøllerne. Jeg 

oplever, at HOFOR ikke har arbejdet med lokalt ejerskab i projektudviklingen. Kommunen bør også 

være mere aktiv her. Kan I som politikere forsvare et projekt, der giver så lidt tilbage til kommunen 

og  nærområdet, og er det rimeligt over vores jeres borgere? 

Jeg vil samtidig påpege, at fordelingsprincipperne for Den grønne pulje ikke er på plads, og vi ved 

derfor ikke, hvor mange midler der i realiteten vil tilfalde området.  

Hvilken vej vil Vesthimmerlands Kommune? 

En revision af vindmølleplanlægningen samt en ny vision for det grønne område er på vej. Her vil 

jeg gerne appellere til, at alle politikere vurderer dette vindmølleprojekt ved Gundersted/Blære i 

forhold til eventuelle nye tanker om planlægning. Fx en energipark ved Nørrekær Enge, der som i 

Skive Kommune (GreenLab) kan skabe arbejdspladser og store, eksterne investeringer. Hvis man 
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politisk går med sådanne tanker, så mener jeg, man bør overveje, om det er det rigtige at opsætte 

vindmøllerne ved Gundersted/Blære på nuværende tidspunkt. 

Forløbet omkring nedstemningen af vindmølleprojektet i Malle i december 2019 bør også være med 

i vurderingen af denne sag. Det var i høj grad borgernes bekymringer og modstand, der gjorde 

udslaget. Dermed synes jeg beslutningen vedr. Malle burde have været en principbeslutning, som 

også er gældende for vindmølleprojektet Gundersted/Blære. 

Udvidelse, elnet, biogas og solceller 

Tæt på vindmølleområdet ved hhv. Kelddalvej og Aggersundvej er der områder, som er udpeget til 

biogas. Der går rygter om det, og I politikere bør derfor skabe tryghed omkring dette. Det bør ikke 

være noget, der først bliver frembragt efter den politiske afgørelse. 

Min bolig får 4-500 m. til solcellerne ved Navnsø, og jeg vil gerne have klarhed over, om der er planer 

om at forbinde dette område med vindmøllerne på sigt? I så fald bør det også bringes frem nu.  

Jeg vil samtidig gerne have klarlagt, hvordan strømmen skal føres væk fra området.  

CO2 reduktion? Hvad er der i det for kommunen? 

Min vurdering er, at Vesthimmerlands Kommune og nærområdet omkring Gundersted og Blære 

bliver udnyttet i denne sag. I den dialog jeg har haft med politikere og forvaltning undervejs har det 

været åbenlyst, at man ikke ved, hvem der får CO2 reduktionen. På borgermødet forklarede 

HOFOR CO2 reduktionen på en måde, så reduktionen kan tælle begge steder. Det bekræftes også 

i det faktaark. Hvordan vil kommunen tælle det? 

Røde glenter, flagermus og kulturlandskab 

Jeg observerer dagligt røde glenter over vindmølleområdet, og en rede skulle være observeret ved 

Navnsø. Det bør tages alvorligt. Havørnen besøger også området. I det hele taget oplever vi store 

træk af svaner og gæs, som krydser vindmølleområdet hver dag i efterårs- og vintermånederne til 

og fra Navnsø, og jeg mener det bør undersøges. På min ejendom 1200 meter væk lever der 

flagermus. 

Kulturlandskabet omkring Navnsø påvirkes også negativt af vindmøllerne. Visualiseringen der blev 

vist på borgermødet viser, hvordan også landskabet ændrer sig markant. 

Kritik af faktaarket fra Vesthimmerlands Kommune. 

Jeg har flere gange i dette høringssvar nævnt et faktaark, som Vesthimmerlands Kommune har 

udsendt i forbindelse med fordebatten. Faktaarket er bygget op på den måde, at kommunen stiller 

HOFOR et spørgsmål, som HOFOR besvarer. Svarene er verificeret af Aalborg Universitet, men jeg 

finder formen kritisabel, da HOFOR så at sige har fået muligheden for at ”styre”, hvordan 

spørgsmålene besvares. Et faktaark burde udarbejdes hundrede procent af uafhængig part eller af 
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forvaltningen. Det er ikke et faktaark, men et svarark fra HOFOR.  Faktaarket gør desuden brug af 

interesseorganisationen Viden om vind som kilde, som HOFOR blandt andet står bag. Jeg er 

stærkt kritisk over for den måde at oplyse borgerne på i så afgørende en sag. 

På byrådets seminar den 3. september fik I fremlagt en række beregninger om vedvarende energi, 

Det var sådan set disse beregninger, jeg havde en forventning om, at kommunen ville fremlægge. 

Hvorfor er så vigtige kilder ikke fremlagt i forbindelse med denne fordebat. Det er ikke i orden og 

umuliggør kritik. Som jeg har forstået det, så er der mange knapper at skrue på. Det skal vi 

selvfølgelig have indsigt i. ¨ 

Jeg ønsker afslutningsvis visualiseringer af projektet set fra min ejendom, hvis projektet mod min 

forventning går videre fra fordebatten. 

Med venlig hilsen 

Brian Stephansen 

Bjerghedevej 2, Bjørnstrup 

9600 Aars 
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Til rette vedkommende.. 

Det er med stor bekymring at der planlægges etablering af 6 kæmpe vindmøller, så tæt på 
min families og undertegnets elskede hjem. 
Det bekymrer mig især hvilken påvirkninger det vil give os. Både familie-mæssigt og økonomisk. 
Vi har 2 små børn som har hele livet foran sig, og vil for i alt i verden ikke se dem vokse op i larm 
og skygge-blik som vi uomtvistelig vil 
opleve på vores adresse. 
Vil vi nogensinde kunne sælge vores hus, gud forbyde at det skulle ske, pga de møller i baghaven. 
Vil vi kunne beholde den værdi i huset som vi har knoklet os til ved renovering, igennem vores surt 
optjente penge. Det tror jeg ikke på.. 
Jeg er ganske klar over at vi alle skal bidrage til "grøn omstilling" 
Det har vil allerede selv bidraget til, med en hel ny luft-varmepumpe. Og de ikke billige !! 

Og hvad med vores lokalsamfund. Byen hvor jeg har boet i og omkring i hele mit liv (40år) 
Er det samfund til salg fordi kommunen synes at vi kan undværes. Vi nogen som elsker 
livet på landet, med alt dertil høre til. Spillet i 
den lokale fodboldklub, hjulpet med opførslen af byens samlingspunkt Multihuset. Slået 
fodboldbanen, så den var acceptable for vores gæstende fodboldhold, fordi det gør man herude.. 

Jeg synes grøn energi er en fantastisk ting, især med henblik på fremtiden, men "come on" 
hvorfor skal andre have gavn af vores pinsler, det ikke vores tegnebøger der bliver fede.. 
Vi kæmper nok i forvejen med huse som trænger til et løft. Og det kommer de vindmøller 
ikke til at hjælpe os med, tværtimod.. 

Byt de vindmøller ud, en til en, med dem vi har, men ikke større. Alt behøver ikke at være 
større for at være bedre... 

Til sidst vil jeg rigtig gerne have et billede fra vores hus. Da vi kommer til at ligge stik 
vest for projektet, og hvor mange dage om året er der ikke lige vestenvind??? 

Mvh: 
Mikkel Hansen 
Trælborgvadvej 
2 9240 Nibe 
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Til 
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk  

Bjørnstrup den 19. november 

Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup 

Jeg retter henvendelse til Vesthimmerlands Kommune i forhold til Vindmølleprojektet i 

Bjørnstrup, fordi jeg gerne vil udtrykke min bekymring og rette et række tvivlspørgsmål til 

kommunen. 

STØJGENER: Jeg deltog i fordebatmødet d. 12.11.20, der blev afholdt virtuelt, og jeg er ret så 

forundret over, at der slet ikke blev nævnt noget som helst om støjgener inden for det 

lavfrekvente lydområde. Vi bor 1200 m væk på den østlige side af de omdiskuterede 

vindmøller. Jeg er usikker på, hvor meget vi kommer til at høre dem, men jeg er også 

allermest bange på den lavfrekvente støj, som nogen mennesker er meget følsomme overfor. 

Jeg vil gerne høre til, om den lavfrekvente støj forventes at række helt ud til os? Og jeg vil 

gerne vide, hvad jeg har af muligheder, såfremt jeg bliver generet i en sådan grad, at det 

kommer udtryk både for mit psykiske såvel som mit fysiske velbefindende. 

VÆRDITAB: Vi har købt drømmestedet. Vi ville på landet, nyde freden, friheden og naturen! Vi 

har fundet vores perle, og vi har alle intentioner om at blive gamle her. Vi har brugt årene på at 

renovere, installere jordvarme og anlægge have. Vi har utallige drømme, som vi stadig gerne 

vil realisere, men jeg er bange for, om vi kan få lov til at låne pengene af banken, hvis de finder 

ud af, at der planer om kæmpe vindmøller i vores baghave. Vi skal have energiforbedret 

stuehuset, vores carport skal renoveres, vores stald skal have nyt tag, og jeg drømmer om et 

orangeri. Alt sammen opgaver som lokale håndværkere skal arbejde på, men som måske ikke 

kan blive til noget, hvis banken siger nej. Og hvad med alt det som vi allerede har gjort? Kan vi 

overhovedet holde pengene hjemme på det, hvis vindmøllerne kommer!?! 

FORENINGSLIV OG FRISKOLE: Vores familie er meget engageret i lokalsamfundet omkring 

Blære og Gundersted. Vi lagt mange timer i det frivillige arbejde (Blære Idrætsforening, 

gymnastikudvalget i Blære, Friskolen; foruden de mange timer, vi har brugt i byen), og vi har 

arbejdet aktivt for at promovere vores dejlige område – for at øge bosætningen til vores 

kommune, og især vores lokalområde og friskole. Kan I virkelig garantere, at vindmøllerne 

ikke kommer til at skade dette området? At Gundersted ikke bliver en spøgelsesby? At 

friskolen ikke mister elever? Det giver virkelig et meningstab i vores hverdag, at vi arbejder så 

hårdt på at skabe de gode forhold for vores børn og vores naboers børn, og så straffes vi med 

kæmpe vindmøller i baghaven. Det er ikke god stil!! 

NATUREN: Vi forelskede os hovedkulds i området omkring Bjørnstrup. Vi var ude og kigge på 

mange ejendomme, men vi blev ved vende tilbage hertil. Her er dejligt. Heden omkring 

Navnsø er helt fantastisk. Vi hører dagligt alle fuglene, der flyver ind over vores ejendom for at 

komme ned til søen, og vi glædes over musvågerne, den røde glente og sangsvanerne - og jeg 

kan godt frygte, at det komme til at gå ud over fuglelivet, såfremt vindmøllerne bliver en 

realitet. Jeg forventer at kommunen forholder sig til, om fuglene bliver generet af 

vindmøllerne!! Det er min klare overbevisning, at Navnsø er blevet udpeget som et 

Natura2000 område af en årsag, og at det blandt andet er på grund af fuglelivet!! 

8531065



NAVNSØ: Vi bruger aktivt Navnsø henover hele foråret, sommeren og efteråret. Vi fisker, gå 

ture og bader, og vi mødes med vennerne på lune sommeraftener. Jeg blev meget ked af det, 

da jeg så visualisering-billeder på fordebatsmødet d. 12.11.20. Det er den helt forkerte 

baggrundsscene for Navnsø, som skulle forestille at være et særligt kulturlandskab for 

Vesthimmerlands Kommune. Intet i kommunen er åbenbart helligt mere, når det gælder den 

grønne omstilling. Jeg synes, at det sender et helt forkert signal omkring kommunens 

naturopfattelse, eller også gør det ikke. Den lader jeg stå i det åbne!!! 

Mvh 

Diana A. Stephansen 
Bjerghedevej 2, Bjørnstrup 
9600 Aars 
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Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Familien Bisgaard 
Borupvej 3 
9600 

Med 910 meter til dette projekt bliver det NEJ til hovedstadens 150 meters vindmøller i 
mellem Blære og Gundersted fra familien Bisgaard. 

Skal Vesthimmerlands Kommune lægge jord til hvilket som helst vindmølleprojekt? Det er svært at 
støtte i dette tilfælde, hvor hovedstadskommunerne vil placere deres grønne løsning i 
Vesthimmerland. Co2 aftrykket vil i dette tilfælde ikke tilfalde Vesthimmerlands kommune tænker 
da helt bestemt HOFOR nok skal tage deres del af kagen. Når så de eksisterende områder er brugt 
af andre udefrakommende selskaber. Er der så en langsigtet plan for hvordan kommunen selv når 
2030 målene eller 2050? Eller udvider man bare lige de eksisterende områder og fjerner endnu 
flere husstande. Ville det ikke være et godt tidspunkt at begynde at fremtids planlægge lidt. 

Man kan som borger i Vesthimmerland ikke købe andel i disse møller så der vil ikke være 
nogen skatte indtjening på dette projekt for kommunen! 

Vi har selv valgt at bo ude på landet for at skabe en tilværelse som familie med åbne vidder, 
dyreliv, natur, stilheden og landbruget alt sammen noget vi holder af. Det vi kan og har her i 
Vesthimmerland. Her i Blære og Gundersted, har vi jo alt det, som tiltrækker børnefamilier og 
skaber bosætning. Ildsjæle der kæmper og arbejder for at lave og holde alle disse ting kørende 
i vores lokalsamfund. Vi vil have børnefamilier til de mange aktiviteter i foreninger mm. Ikke de 
sukkerknalder HOFOR lover. 

Derfor er det meningsløst for os at have udsigt til 150 meter høje vindmøller der vil fjerner 
vores udsigt til eks. Gundersted kirke 3,7 km over det ellers smukke landskab. 
lavfrekvent Støj bliver slet ikke nævnt i for debatten. Her er det meget bekymrende som en af 
de nærmest naboer hvad det har af indflydelse på vores drenges helbred og vores eget. Har 
dette ikke nogen betydning i forhold til flagermus eller fugle der har stoppet mange andre 
lignende projekter. 

Disse nye møller har vi ikke selv valgt da vi købte ejendommen. Havde de stået her havde vi 
ikke købt den. Og hvem bliver vores nye naboer. Hvem kommer ind. Chargerne er store for 
det ikke er ressourcestærke familier. Man kan jo selv lege med tanken om at bo måske 750 
meter fra 6 kæmpe vindmøller. Ville i det hvis det var jeres drømmebolig? Vi ville ikke. 

Visualisering fra Gundersted kirkes indgang, Borupvej 3, I svinget ved Gl 

Blærevej 3. Venlig hilsen Familien Bisgaard 
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Til 

Vesthimmerlands kommunes byråd 

Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg kan kun opfordre jer til at nedstemme projektet med større vindmøller i området ved Bjørnstrup. 

Jeg er sikker på at hvis der kommer 6 store vindmøller vil det blive dårligt for vores område og gøre 

at folk vil flytte væk fra både Gundersted og Blære. 

Det vil betyde at der med tiden ikke vil være nogen til at købe vare hos købmanden i Gundersted og 

på sigt heller ikke i den nye der kommer i Vegger. Der kommer heller ikke nye til for hvem gider bo 

ved siden af sådan nogle kæmpe mastodonter i et ellers flot naturområde? 

Som tæt nabo til Jenle plantage, ved jeg at det bliver brugt af mange ikke blot lokale men også inde 

fra Aars ja hele kommunen. 

Hvorfor skal så dejligt et område, hvor folk tager hen for at finde ro og nyde naturen ødelægges 

med 6 kæmper lige op af? 

Når der efter nogle få år ikke bor nogen i området ja så vil det ikke være nødvendigt med en friskole 

i Blære. Det vil ikke være basis for at holde gang i alle de små foreninger. Området affolkes og det 

er nu nok ikke alle der så flytter fra Jenle, Gundersted, Bjørnstrup og Blære som bliver boende i 

kommunen. For hvorfor dog det, når man kan komme ud for at det næste sted man køber eller bare 

flytter til også bliver udlagt til vindmøllerprojekter. Har i overhovedet lavet en overordnet plan der 

gælder langt ud i fremtiden ? 

Helt ærlig kære politikkerer, er det virkelig det i ønsker for kommunen, at blive husket for at være 

dem der nedlagde de små landsbyer ??? 

Har i tænkt over at dem der ligger jord til møllerne også tjener på de ejendomme de allerede har 

købt og dermed får frigivet kæmpe summer til at købe noget helt nyt - en anden kommune måske? 

Jeg synes helt klart at i som et ansvarligt byråd skal stemme nej til vindmøllerne i Bjørnstrup og så 

heller invitere i projekter på havet hvor sådan store vindmøller høre til! 

Venlig hilsen 

Kurt Bøgh 

Kjeldalvej 72 

9600 Aars 

- -  

Sendt fra Outlook Email App til Android 
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Til Vesthimmerlands kommune 

Indsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Blære og Gundersted 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård ønsker hermed at udtrykke vores store bekymring og 

modstand mod at der opsættes 6 kæmpe vindmøller mellem Blære og Gundersted. 

Vi mener klart at dette vil medvirke til en forringelse af vores lokalområde med frygt for boligflugt 

til følge. 

Heraf medført mindre kundegrundlag for vores lille butik i Gundersted, der til dagligt huser 

aktivering og indflydelses rigt arbejde for ca. 15 person på kanten af arbejdesmarkedet grundet 

enten fysiske og psykiske udfordringer. 

Et projekt som Vesthimmerlands kommune selv er en stor del af og gennem årene har høstet - og 

stadig gør - megen ros for. 

Vi frygter at det i længden få negative konsekvenser for vores basisgrundlag og omsætning og 

dermed også muligheden for en fortsættelse af det gode sociale projekt, i Gundersted 

Købmandsgård. 

Vi håber derfor inderligt at dette vil blive taget med i politikkernes overvejelser. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård f. M. B. A 

Kjeld Østergaard, Birger Thomsen, Søren Andersen, Ulrik Mark Jensen og Charlotte Jensen 

Ut har sendt for købmangårdens bestyrelse 
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Til Vesthimmerlands kommune. 

Jeg bor indenfor 900 meter til de nye kæmpe vindmøller man har planer om at opføre. Jeg har 

frivillig udtaget dyrkbar landbrugsjord og sået vildtblanding i, plantet nye grantræer for netop at 

imødekomme natur og de herligheder vi bor midt i. Det skræmmer mig hvis kommunen kan finde 

på at ødelægge denne smukke natur som jeg er opvokset i, ved at påtænke kæmpe vindmøller oveni 

jeg skal bo nabo til solcelleanlæg og Dangrus som efterlader et ugenetableret landskab. Hvor meget 

skal vores smukke natur i Bjørnstrup stå model til?Jeg er bekymret for de undersøgelser man har 

lavet omkring vagabondstrøm,som kan afledes af de store vindmøller,konkret har jeg læst om 

eksempel oppe i Nordjylland hvor en gård er meget plaget,både mennesker og dyr. Jeg har grise 

her på gården,og ønsker ikke at få ødelagt den gode dyrevelfærd med strømstøj hvis det skulle 

komme og slet ikke mit eget helbred. 

Vesthimmerlands kommune har lagt op til man ønsker flere unge på landet for at forsætte den gode 

udvikling i landdistrikterne, det vil kæmpe vindmøller ikke hjælpe positivt på. 

Jeg bor på slægtsgården og vil så nødig opleve hvordan disse kæmpe vindmøller vil dominere 

på flere fronter,de skaber kun glæde for de to lodsejere der vil score millioner på hele områdets 

bekostning. 

Mvh Claus Bagger 

Saltgårdvej 1 Bjørnstrup 
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NEJ TAK TIL KÆMPE VINDMØLLER  

Jeg kan kun bakke op omkring de bekymringer der bliver belyst, om man stadig prøver at ødelægge de 
små lokalsamfund, idet man igen udpeger områder i og omkring disse, som egnet til vindmøller. Hofor 
opkøber 8 huse og tilbyder yderligere 17 på sigt. Er det sådan man forsøger, at få flere borgere til 
Vesthimmerlands Kommnune?? 
Det er tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for lokalkendskab.!!! 
I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, da pladsen er 
enormt og de kommer ikke til at genere nogle. Hvad mener i?? 

Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m høje vindmøller op i en afstand af 

1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor???? Det er der, hvor mine børn skal vokse op og 
familielivet skal trives især begrundet af den storslåede natur i området. Hvorfor skal vores trivsel nu 
ødelægges?? 

Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid på det. Vi har 
Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af den skønne 
natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare høre - ja stilheden i 
sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af det 
sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som er et 
stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst 
kommunen. Ønsker man ikke og bevare dette?? 

Jeg ser helt klart forslaget om at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost effektivt 
sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af natur 
da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse konstruktioner komme til at lide tab, som 
værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og det 
visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og 
trækfugle. Kan det være rigtig.? 

Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR 
komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en 
hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den sidste ende Vesthimmerlands Kommune der 
vil blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra Vest 
kan I rigtig mange gange se kæmpe vindmøller stå fuldstændig stille netop der, hvor der skulle 
produceres grøn energi. Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i 
stedet kæmpe summer af penge for at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en 
god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!?? 

I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis 
det vi gør i Gundersted. Jeg appellerer til, at I gør det samme, så vi kan se, at I vil/hører os borgere, som 
bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt politikere om at tage 
aktion, og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund. Der findes jo 
andre og mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker eller finde steder, hvor 
det er mindre ødelæggende for lokalsamfundet. 
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Ideoplæg 

Solcellepark. 

Jeg har set oppe i Thy, at der er kæmpe solcelleanlæg, som er lavet som en natur perle. Man beplanter omkring 
solcelleanlæggene så man ikke kan se dem, forstået på den måde, at de simpelthen ligner en remis. Dernæst er 
det hegnet op og der går får inde imellem solpanelerne, hvilket der holder vigationen ned. 

fordele. 

laver grøn energi 
holder naturen grøn 
nem og vedligeholde 
larmer ikke 

Ingen blink fra reflektionerne af vingerne 
Ingen negative effekt af stand- og trækfugle 
Ingen værdiforingelse på boliger 
Ingen ødelæggelse af visuelle skue af naturen (måske bedre da det er en remis) 
Laver stadig grøn energi, når det ikke blæser (så ledningsnettet stadig kan modtage strøm) 
Jeg kunne blive ved med at finde fordele. ! 

mvh. 

Michael Søgaard 
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jeg skiver til jer fordi jeg er maget bekymret for fremtiden for vores lokalsamfund 
nå 6 kæmpestore vindmøller skal præge udsigten de næste 30 år. 
Støj lyd lys fugle huspriser. folk gider da at flytte ud til denne del af kommune mere vores 
huse bliver værdiløse bare for at næve de helt store problematikker ved at bygge 6 
kæmpestore vindmøller ved Bjørnstrup ! 

Der må simpelhed findes en anden løsning på den grønne omstilling for Vesthimmerlands 
kommune. 
Solfanger på alle hustage, biogas jordvarme ,havvindmøller noget som ikke 
ødelækker lokalsamfund! 

Der vindes ikke noget ved at opføre de 6 kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup for 
Vesthimmerlands kommune det er en afskrives af kommunes værdier! 

Hilsen 
Peter Bjerregaard 
skovvænget 14 
Gundersted 
9420 Nibe 
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Vesthimmerlands 

kommune Høringssvar 

Gundersted 21.11.20. 

Vindmølleområde Bjørnstrup 

Som borger i Gundersted med ca. 1100-1200 m. til nærmeste mølle af 6 er bekymring støj 

og ikke mindst udsigten til samtlige 6 møller. Dog har flere fordele været nævnt, blandt 

andet fjernelse af eksisterende møller i området. 

Kan det være en fordel at skrotte mindre møller og så få 6 stk. møller på 150 m !!! 

Endvidere kan man få mellem 5000,- til 6000,- årlig som et boost til lokalområdet, det er 

mellem 13,- kr. og 16,- kr. om dagen, for hvem er det en formue ?? 
Ligeledes KAN lokale foreninger søge en pulje, hvem siger de bliver brugt lokalt ?? 

Det som ingen nævner er de ejendomme der bliver fjernet/opkøbt, hvad med de 

skatteborgere der forsvinder, måske ud af kommunen. Er det bedre med møller end 

skatteborgere. Grundlaget for foreninger, skoler, kirker og mindre butikker kan ikke eksistere 

når befolkningsgrundlaget forsvinder. Er det ikke noget der tæller i regnskabet ?? 
Hvad med fremtiden, hvem har ansvaret og omkostningerne når der skal ryddes op efter 

vindmøller, solceller osv i Vesthimmerlands kommune , har man tænkt over det inden 

projekter sættes i gang , det bliver måske ikke i min/vores tid, men man skylder vel 

eftertiden at have det i tankerne – eller det problem kan vi måske bare give videre til vores 
børn og børnebørn. 

En stor bekymring for et område der bare forsvinder i klimaets navn. 

Lisbeth K. Nielsen 

Skovvænget 30 Gundersted 

9240 Nibe 
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Jeg finder det meget bekymrende at Vesthimmerlands Kommune ønsker at opsætte 6 store 

vindmøller i det udpegede energiområde mellem Gunderstedvej og Borupvej. Ud fra de fortegnelser 

jeg kan se på diverse kort, vælger Vesthimmerlands kommune at ligge projekter nær 

kommunegrænserne for at minimere eventuelle bekymringer fra nabokommunernes borgere. Dette 

finder jeg direkte uetisk og umoralsk da disse borgere jo potientielt kunne være nye tilflyttere til 

kommunen. 

Yderligere kan jeg have store bekymringer for om der ved godkendelsen af et sådan projekt som det 

i Bjørnstup, vil kunne danne mulighed for en fremtidig udvidelse af området, idet konsekvenserne 

fra et evt. foreløbigt projekt kan føre til økonomisk ruin for områdets tilbageværende borgere og som 

følge heraf presse disse til at fraflytte kommunen og sælge deres ejendomme til eksempelvis 

HOFOR som så kan udvide projektområdet uden nogen skattemæssig gavn for Vesthimmerlands 

kommune og blot til gene for nabokommunens borgere. Hertil ligger jeg min bekymring at enkelte 

byrådspolitikkere har ytret tanker om at skulle samle energiprojekterne i kommunen, hvorfor denne 

bekymring for en eventuel fremtidig udvidelse af området er meget begrundet. 

Derfor håber jeg Vesthimmerlands kommunes nuværende byråd har fornuft nok til IKKE at stemme 

projektet videre og i stedet tænke på at bevare de små lokalsamfund i egen kommune frem for at 

udvikle grøn energi til andre kommuner på bekostning af lokalsamfundene i egen kommune. 

Med bekymrende hilsen 

Camilla Bøgh Jørgensen og bo Beyer 
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Gundersted 21/11 2020 

Til byrådet i Vesthimmerlands Kommune. 

Når man færdes i de områder, hvor man møder store vindmøller, er det 
bemærkelsesværdigt, at de næsten altid står stille, når det blæser så meget, at 

der virkelig kan laves strøm i større mængder. For mig antyder det, at der allerede 
er store møller nok. 

Når man har sin daglige gang i Gundersted - Bjørnstrupområdet, observerer man 
i en del af vinterhalvåret store gåseflokke og flokke af sangsvaner, der flyver frem 

og tilbage. I sommerhalvåret ses ofte rød glente, som jager over markerne i 
området. Det harmonerer ikke med møller, der når op i de højder, hvor fuglene 

færdes. Har man tænkt dette ind i planerne? 
På det såkaldte ”borgermøde” d. 12/11 blev det nævnt, at der i andre 
mølleområder ikke havde været nogen nævneværdig fraflytning. Kan det skyldes, 
at de ramte simpelthen ikke kan sælge deres ejendomme? 
Udover det allerede nævnte, tror jeg, at HOFOR skal bruge de påtænkte møller til 

at pynte på hovedstadsområdets klimaregnskab og ikke for at gøre gavn i 
Vesthimmerland, hvilket det heller ikke vil komme til, så vidt jeg kan se. 
Det skal også bemærkes, at når man vælger at bosætte sig i et område som vores, 
er det ikke fordi man ønsker at få udsigt til et stort, skæmmende ”industrianlæg”. 
At opføre kæmpemøller er derfor en forringelse af en del af vores livskvalitet. Jeg er 
ikke generel modstander af at bruge vindmøller til energifrembringelse, men jeg 
mener, at møller af den påtænkte størrelse hører hjemme på havet. 

Jeg håber, at byrådet af hensyn til de mange bekymrede borgere og af hensyn til 
ovennævnte argumenter vælger at sige nej til projektet. 

Med venlig hilsen 
Ole Larsen 

Doverhøjvej 12 

Gundersted 
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Til 

Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk  

Gundersted dem 21. november 

2020 
Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup: 

For 2 år siden søgte vi efter et nyt hjem, som vi gerne ville bosætte os i, sammen 

med vores lille søn. Dette hjem og lokalområde skulle danne ramme for vores families 

liv i de næste mange år. Vi boede i forvejen i Vesthimmerlands kommune, hvilket vi 
var og er glade for, så vi ønskede derfor at blive i området, hvor der især er masser af 
flotte naturområder og mange små gode landsbymiljøer. Efter lang tids søgen, fandt vi 
det skønne landsted på, Gunderstedvej 27. Her er vi tæt på naturen, de 

himmerlandske heder, bor på landet, men samtidig er vi tæt på en lille landsby som er 
kendt for sit gode lokalsamfund og foreningsliv. 
Vi frygter nu at med forslaget om de 6 nye kæmpevindmøller, vil tynde ud i det 
lokalsamfund vi forelskede os i og at de vil ødelægge den ro og natur vi elsker ved 
området. Vi synes det er skræmmende at HOFOR allerede har købt 8 boliger til ren 
nedlæggelse og har tilbudt yderligere opkøb af 17 boliger. Hvad sker der med de 17 
boliger? Hvem skal bo der? Bliver de solgt til billigste pris og får vi naboer som ikke 
ønsker at styrke lokalsamfundet, og dermed skabe et dårligt miljø til vores familie at 
bo i. 

Vi har i forvejen 3 vindmøller i baghaven, som generer med skyggekast ind i vores 
stue om aften. Vi blev informeret ved købet, at de ville blive taget ned inden for 10 år, 
og vurderede at med de mange år vi har i hensigt at bo her, godt kunne leve med den 

støj de giver i en kort periode. Men med udsigt til 30 nye år med støj og skyggekast, 
er vi blevet i tvivl om vi har placeres os det rigtige sted, til at skabe et barndomshjem 
for vores børn og som vi skal blive gamle i. 
Vi frygter ligeledes værditab af vores ejendom, så vi i fremtiden er ringere stillet og 
måske ikke har de samme økonomiske muligheder til at lave ændringer ved boligen, 
som andre steder i kommunen. 

Vi har mange flere bekymringer og vi håber derfor inderligt at Vesthimmerlands 
kommunens byråd frafalder tankerne om at etablere flere nye vindmøller, og i stedet 

lader lokalsamfundet og det gode foreningsliv vokse. 

Med venlig hilsen 
Katrine og Jakob Cæsar Kragh 
Gunderstedvej 27, 9240 Nibe 
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Til 

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7. 9600 aars 

Gundersted 21 November. 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup. 

Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. Det bekymrer os meget 

at man vælger at sætte disse 6 mega vindmøller op 

så tæt på os. Vi har i forvejen 3 vindmøller under en kilometer fra vores hus, så støjen og blinkene 

kender vi kun alt for godt. Vi har også udsigt til de 4 

store vindmøller i hornum som man tydeligt ser lysene fra i vores stue. HOFOR siger man ikke kan 

se disse lys to km væk ? Hornum møllerne kan ses min 25km væk. 

Vi vil gerne have et visuelt billede af de 6 mega vindmøller set fra brusåvej. 

Vi forstår ikke vesthimmerland vil have møllerne op ? På HOFOR´s hjemmeside står der : HOFOR 

opsætter vindmøller i hele landet. Vindmøllerne bidrager 

til at gøre KØBENHAVN Co2-neutral i 2025. Altså bidrager møllerne ikke til vesthimmerlands 

co2 regnskab ! 

Hvis de 6 mega vindmøller kommer op, så har man senere mulighed for at udvide området 

og opsætte flere møller, dette afviser HOFOR ikke, så det er 

bare et spørgsmål om tid. 

Kender i Gundersted? Vi har et utroligt sammenhold som ikke ses andre steder, der er fx bygget 

nyt klubhus/multihus ved fodboldbanen og en stor hal 

ved Købmanden som drives af udviklingshæmmede fra hele vesthimmerlands kommune. Vi har 

allesammen været med til at bygge og betale disse bygninger, og har lagt mange timer i 

projekterne. Vi har gjort det med glæde for at holde gang i byen. Vi ønsker ikke at området 

bliver affolket på denne måde, som det ser ud nu 

bliver 8 boliger nedlagt og 17 boliger tilbydes opkøbt hvis møllerne opsættes. Vi er også 

bekymret for staudeengen som er noget af en lokal attraktion i byen, her er 

altid mennesker på besøg, og dette smitter selvfølgelig af på vores Købmand. Staudeengen 

ligger tæt på vindmøllerne og det vil gøre så ondt at se dem miste deres 

livsværk. 

Vi går tit ture omkring byen med vores to børn Anna og Jasmin, fx ud til navnsø som er et 

fantastisk sted, og har man ikke været der, ja så kør derud en dag og gå en tur omkring søen. Her er 

så meget liv og natur, så flot og stille, det næsten ikke til at bære at sådan et sted skal have 

Vindmøller og solcelleanlæg ! 
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Kære Byrådspolitikere, stem NEJ til de 6 mega vindmøller i bjørnstrup 
så vi kan bevare dette lille lokale samfund i gundersted. 

Mvh 

Thomas Olesen 

Jeanette Olesen 

Jasmin Poulsen 

Anna Olesen 

Brusåvej 6. Gundersted 

9240 Nibe 
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46) 

Til 
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk  

Borup d. 21 november 2020 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da jeg er meget bekymret for forslaget om, at vi 
skal have sat 6 ˝kæmpe vindmøller˝ op i vores ellers rigtig skønne naturområde. 
Som udgangspunkt synes jeg, vi mangler en ordentlig visualisering af projektet. Med dette tænker jeg et 3D kort, hvor vi kan 
se hvor berørte de forskellige ejendomme bliver af vindmøllerne. Fordi der er ingen tvivl om at noget, der rager 150 meter 
over jorden vil kunne ses og høres fra rigtig mange af de omkringliggende ejendomme. 
Med de oplysninger vi har været i stand til at finde er det ikke en reel DB måling af støjniveauet men en teoretisk beregning, 
der i øvrigt er lavet ud fra at det skulle blæse hhv. 6 & 8m/s. Vi er da rigtig interesseret i at vide hvor generet vi skal regne 
med at blive når det blæser mere?. 
Jeg må indrømme, at jeg er rigtig bange for at få skygger over mit hus hver gang et vingeblad går forbi solen, når den står i 
syd. Jeg vil bestemt ikke bryde mig om at skulle sidde for nedrullede gardiner en flot vinterdag fra middag fordi der skal stå 
vindmøller i ˝vores baghave˝. 
Vi er her i huset fortalere for grøn energi, og er helt med på, at det er godt for vores miljø, men når vi så kører forbi nogle 
vindmøller, der i perfekt møllevejr står stille fordi der er nogle tyskere, der har købt sig ind på dem, bliver vi da også bange 
for at alt dette påstyr ender med at vi kan se på nogle møller der af og til står stille fordi det er bedre betalt end det strøm det 
måtte lave ved at køre... Hvis vi skal gøre hvad vi kan med den grønne omstilling, synes jeg vi skal starte med at holde de 
møller i gang, der allerede er rejst. 
Vores næste bekymring er alle de huse og ejendomme Hofor vil opkøbe i forbindelse med projektet. Som vi ser det, kan der 
kun ske 2 ting med dem. 
Scenarie 1 er de væltes med jorden, hvilket bestemt ikke vil gavne lokalsamfundet. Vi gør hvad vi kan og mange ildsjæle 
kæmper en brag kamp for at holde gang i vores lokalsamfund og få flere unge mennesker til at flytte her ud for at sikre sig en 
ny generation uden for de større byer. 
Scenarie 2 er de på så dårlig en geografisk placering i forhold til møllerne, at de kun kan sælges eller lejes ud for et symbolsk 
beløb, og statistikkerne siger at denne type huse og ejendomme tit ender med at blive bosat af socialt belastede familier, som 
hverken vil gavne vores lokalsamfund eller Vesthimmerlands pengekasse. 
Vores sidste bekymring går på vores ejendoms værdi- Vi købte selv stedet grundet det skønne lokalsamfund og den 
fantastiske natur, vi har omkring os. Hvis det bliver en realitet med møllerne er vi bange for, at begge dele vil lide under 
projektet og derfor vil vores ejendoms værdi unægtelig falde, og det har vi selvfølgelig ingen interesse i. 

Med venlig hilsen 
Malene Nørlem Kruse 
Mathias Husum Nielsen 
Borupvej 26 9240 Nibe 
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Hej. Vi er en lille familie der skriver til Jer i et høringssvar ang. de omtalte kæmpe vindmøller 
som nogen ønsker opsat udenfor vores dejlige lille by. 
Vi bor i Gundersted på Brusåvej 14 og vi består af Line, Nils og vores søn Robert på 2 år. Line 
har nærmest boet i Gundersted altid og har meget familie her, jeg har boet i Aars inden jeg 
mødte Line. Da vi fandt ud af vi skulle blive sammen stod vi med et hus hver, og skulle 
beslutte hvor vi skulle bo. Jeg var ikke et sekund i tvivl - Gundersted! 
Vi elsker at være her og nyder roen, naturen, vores mange gåture ud over åbne heder og skov. 
Her er højt til loftet, menneskerne er rare og vi kender alle sammen hinanden. Vi har alt hvad 
vi behøver herude og så er vi heldige at vi tilmed har en købmandsbutik i byen! Her er mange 
ildsjæle som gør mange ting for fællesskabet, udsmykning i byen osv. og folk er flinke til at 
hjælpe hinanden. 

Da vi hørte om vindmøllerne første gang troede vi blot det var rygter, men det må siges at være 
sandt nok. Vi har igennem de sidste 3 år givet huset en gennemgribende renovering. Vi har skiftet 
ALT ud indvendigt, udnyttet overetagen, lavet nyt fyrrum, installeret ny varmekilde og valgt en 
masse energi rigtige (og dyre) løsninger. Alt sammen fordi det er HER vi ønsker at bo. Da vi lånte 
penge i banken til vores projekt var vi godt klar over at husene ikke er meget værd ude på bøh-
landet i forhold til et hus på en klemt adresse i Aars by. Men igen, hvis vi kan li' at være her og 
elsker stedet, betyder det ikke noget hvad vi sætter pengene i. 

Det bekymrer os hvad det får af konsekvenser for huspriserne herude og ikke mindst vores 
eget. Vi har planer om at bygge en stor garage og værksted inden for de næste par år, men kan 
vi overhovedet få lov at tage lån til noget som helst hvis først der står 6 vindmøller i baghaven 
og suser? 
Som det er nu, er der allerede opkøbt ejendomme i det område hvor møllerne skal stå, der 
bliver et stort tomt område. Unge børnefamilier ytrer utilfredshed og er usikre på om det er 
her de alligevel vil bo og deres børn skal vokse op. Ender vi med at være de eneste tilbage 
herude fordi folk flygter? Med tiden vil opbakningen til det sociale liv forsvinde. Så er det ikke 
længere meget ved at tage til ålegilde, julefest, sommerfest osv., hvor der ellers kan møde alt 
mellem 40 og 80 mennesker op. 

Vi er også bekymrede for det fantastiske dyreliv der er herude, at harer, ræve, rådyr, kronhjorte, 
fugle osv. bliver "viftet" væk hvor de ellers plejer at færdes. Vi har et rørhøge par tæt ved hvor vi 
bor vi kan følge med kikkert hvis man er heldig. Tænker på deres ve og vel hvis de skulle blive ramt 
af én af de store vinger på deres flyvetur efter mad til deres unger hjemme i reden. 

En anden ting er, at det i mine øjne er en øjebæ og en skændsel for landskabet at stille en 
stor grim jern/glasfiber skabning op som lyser op i himlen, men også vil komme til at lyse ud 
til os på landjorden. og så tilmed hele 6 stk.! 
Jeg synes at Per og Torben er et par griske bondemænd der ikke kan få nok. de siger JA! til grøn 
energi. så kan jeg ikke forstå at de kører rundt i nogle store dieselslugende firehjulstrækkere. De 
burde vælge en lille miljøvenlig el bil de kan lade op med deres vindmøller. Nej det eneste det 
handler om for deres vedkommende er at få nogle penge i kassen, koste hvad det vil, også selvom 
lokalbefolkningen vil kigge skævt til dem resten af deres dage. Og jeg synes det er bekymrende at 
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to mænd og et selvskab som HOFOR kan have så meget magt. De skulle have et stort rungende 
NEJ og så kan de sætte de vindmøller op i København. Det er alligevel der, de ønsker at være CO2-
neutral i 2025 som de skriver på deres hjemmeside, og så lade os i, og omkring Gundersted være 
og lade sammenholdet, fælleskabet og tilknytningen til stedet for evigt overleve! 

Det er blevet oplyst, at man kan bede om et visuelt billede fra vores matrikel, det kunne vi 
godt tænke os, så vi har et minde om hvordan det KUNNE ha' set ud. Da det i manges øjne er 
en håbløs dårlig ide, og KUN handler om profit for nogle få ikke menneskelige mennesker. 

Med venlig hilsen 
Line Hansen og Nils Warming 
Brusåvej 14 

8701082



48) 

Til Vesthimmerlands Kommune 

Vi er bekymrede for det vindmølleprojekt som planlægges. 

- Vi kan se, at projektet kan udvides mod vores ejendom på et senere tidspunkt, hvis nogen 
ønsker det. Det vil være muligt med opkøb af få ejendomme. Vi er bange for værditab. 

- Vi er bekymret for om der kommer et biogasanlæg i forbindelse med projektet, 
da Kelddalvej er udpeget til biogas. 

- Vi er bekymret for støjgener og at vores ejendoms udsigt skæmmes. 
- Det kan blive svært at tiltrække nye beboere til området, hvilket vi har behov for. 

Med venlig hilsen 

Camilla og Tommy Johansen 

Blærevej 112 

9600 Aars 
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Høringssvar vedr. nye vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er stærkt bekymrede over, at 

man politisk vil udsætte os for ulemperne ved endnu flere vindmøller i området for at tjene billige 

klimapoint uden reel handling. 

Opsætning af vindmøllerne vil med sikkerhed betyde, at området vil blive fravalgt som bosætningssted, 

hvilket helt naturligt vil få stor betydning for byen - herunder skole, børnehave, vuggestue, hal mv. 

Støjgenerne fra så store vindmøller er ikke undersøgt tilstrækkeligt og afhænger desuden enormt af de 

konkrete møller samt af vindretningen. Vindretningen er ofte direkte mod vores bopæl og mod Blære, 

hvorfor hele byen vil blive påvirket af møllerne. 

Personligt bekymrer vi os dels, da vi forudser faldende huspriser; og da vi har dyr. Der er 

adskillige eksempler på store følgevirkninger hos dyr, når der er vindmøller i nærheden. 

Med venlig hilsen 

Gritt Rosenkilde og Kenneth Laursen, Lyngholmvej 8, 9600 Aars 
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Kære Byråd 

Vi har følgende bekymring vedrørende planer for en vindmøllepark ved Bjørnstrup. Jeg bor ca. 1000 meter 
fra den sydligste planlagte vindmølle. I dag er der placeret 3 møller i samme område. De er dog kun halvt så 
høje og med en meget mindre kapacitet. De er placeret længere væk end de planlagte møller, og trods 
dette, kan vi i visse situationer høre møllerne, når de er i drift. Desuden har vi de sidste 20 år bestræbt os 
på, at omdanne vores ejendom til en ”Natur-perle”, hvor vi anvender vores 8 Ha i meget stor grad – 8 Ha, 
som vi færdes i dagligt og som ligger indenfor de grænser, som er anvist af HOFOR. 

Ifølge HOFOR´s beregninger, er vores bebyggelse uden for den støjgrænse, som de har beregnet, og vi er 
således ikke i betragtning vedrørende ekspropriering af de bebyggelser, som er inden for støjgrænsen. 

Hvad vil I gøre vedrørende den øgede støjbelastning, som vi sandsynligvis vil blive generet af grundet 
større, højere og tættere møller? 

Med venlig hilsen 

Judith Jacobsen og Karsten Hjorth 
Saltgårdvej 
6 9600 Aars 

Tlf. 316 316 99 

Kære Byråd 

Vores beboelse er placeret ca. 1.000 meter fra den sydligste vindmølle, som er planlagt for 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. Vores ejendom strækker sig med 8 Ha op imod vindmølleparken. Vi har 
netop gennemrenoveret vores beboelse, således vi har store vinduespartier mod nord, ud over vores 
anlagte sø og med beplantning i baggrunden. Om aftenen og natten har vi ligeledes udsigt til en horisont 
og himmel, som er helt uoplyst af kunstigt lys, og kan til tider se nordlys om vinteren. Denne udsigt sætter 
vi stor pris på. 

Vi priser os lykkelige for, at vi ikke på vores bopæl kan se belysningen på de 4 vindmøller, som er placeret 
vest for Hornum. Disse møller kan ellers ses fra Halkær til Ullits og fra Nørager til nord for Limfjorden. 

Ved etablering af en vindmøllepark på min. 6 vindmøller på 160 meter i højden, vil vores udsigt blive 
skæmmet i væsentlig grad. Vores beboelse er netop uden for den 900 meters grænse, hvor HOFOR tilbyder 
kompensation, selvom størstedelen af vores ejendom ligger inden for denne grænse. 

Hvordan forholder Byrådet og Aars Kommune sig til den gene, som vil blive os påført ved opførslen 
af vindmølleparken ved Bjørnstrup. 

Med venlig hilsen 

Judith Jacobsen og Karsten Hjorth 
Saltgårdvej 
6 9600 Aars 
Tlf. 316 316 99 
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Kære Byråd 

Vores beboelse er placeret ca. 1.000 meter fra den sydligste vindmølle, som er planlagt for 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. Vores ejendom strækker sig med 8 Ha op imod vindmølleparken. Vi har 
netop gennemrenoveret vores beboelse, således vi har store vinduespartier mod nord, ud over vores 
anlagte sø og med beplantning i baggrunden. Om aftenen og natten har vi ligeledes udsigt til en horisont og 
himmel, som er helt uoplyst af kunstigt lys, og kan til tider se nordlys om vinteren. Denne udsigt sætter vi 
stor pris på. Værdien af vores ejendom består derfor – udover en totalt gennemrenoveret bebyggelse af 
den omgivne natur, hvor vi har anlagt en sø samt beplantet vores arealer med en mangfoldighed af træer 
hvori et stisystem giver mulighed for at gå en uforstyrret tur i naturen. Dette har bl.a. bevirket, at vi har en 
fast bestand af rådyr og kronvildt der ofte frekventerer vores skovarealer. 

Ved etablering af en vindmøllepark umiddelbart nord for vores ejendom er der stor risiko for, at 
værdisætningen af vores ejendom vil falde betydeligt. Vores beboelse ligger udenfor den grænse, som 
HOFOR tilbyder kompensation, hvilket placerer vores ejendom på et meget uheldige sted. Vi er udenfor alle 
kompensationsmuligheder, men har alle de gener, som vil være indenfor de angivne grænser. 

Hvordan stiller byrådet og Aars Kommune sit til, at vi kan se frem til et betydeligt værditab på vores 
ejendom? 

Med venlig hilsen 

Judith Jacobsen og Karsten Hjorth 
Saltgårdvej 
6 9600 Aars 

Tlf. 316 316 99 

Kære Byråd 

Vi bor i nærheden af den planlagte vindmøllepark ved Bjørnstrup. 

Vi overværede den virtuelle for-debat, hvor Vesthimmerlands Kommune ville oplyse om projektet. Vi finder 
det uheldigt, at Aars Kommune vælger at åbne op for spørgsmål vedrørende vindmølleprojektet, men ikke 
vælger at invitere en repræsentant fra interesseorganisationen til at fremlægge disse spørgsmål. Aars 
Kommune kommer således til at fremstå meget subjektivt i valg af spørgsmål til Borgmesteren og til 
HORFOR. Således var der heller ikke mulighed for opfølgende spørgsmål eller kommentarer til de svar, som 
blev givet på de indsendte spørgsmål. 

Vi håber meget, at der vil komme et opfølgende debatmøde, hvor naboer til vindmølleprojektet 
samt interesseorganisationerne kan få svar på de mange spørgsmål, som stadig florerer iblandt os. 

Som nabo til projektet er vi klar over, at vi er oppe imod en meget stor spiller samt naturligvis 
Vesthimmerlands Kommune, som vi også er en del af. Vi har nok heller ikke den store tiltro til, at vi 
kan gøre så meget, når vores modpart har ubegrænsede midler til deres rådighed, og at Kommunen 
har en stram økonomi grundet Vesthimmerlands placering i yderområdet af Danmark. 
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Det ville dog være befriende, hvis vi kunne få indsigt i de perspektiver, som giver grobund for ønsket om at 
placere en vindmøllepark nordøst for Bjørnstrup. Hvis det hele hviler på et ønske om at gøre ”Danmark 
Grønt” ville velviljen i området måske være større. Skyldes det derimod, at der ligger en betydelig 
økonomisk gevinst til grund for idemændenes tilbud om at lægge jord til vindmøllerne, en økonomisk 
gevinst for HOFOR de næste 30 år samt en økonomisk gevinst for Vesthimmerlands Kommune, er det 
forbandet svært som nabo til projektet, at skulle se frem til en værdiforringelse af sin ejendom samt en 
forringet livskvalitet ved at leve som nabo til en vindmøllepark. 

Vil Vesthimmerlands Kommune give en transparent gennemgang af de økonomiske perspektiver, som 
driver vindmølleprojektet ved Bjørnstrup? Dermed mener jeg, at HOFOR oplyser, hvad der betales for 
placeringsrettighederne, hvad betales der for de omkringliggende ejendomme, og hvad vil der blive tilført 
Vesthimmerlands Kommune i årene fremover? Jeg forstår naturligvis, at det drejer sig om oplysninger, som 
dem der ”høster” af projektet ikke ønsker offentliggjort, men det må være hensigtsmæssigt, at der bliver så 
lille en margen mellem dem der har fordel af projektet og dem der har ulemper ved projektet. 

Med venlig hilsen 

Judith og Karsten 
Saltgårdvej 
6 9600 Aars 

Tlf. 316 316 99 
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Kæmpe vindmøller i Bjørnstrup - NEJ TAK 

Vi er en familie på to voksne og et barn. Vi flyttede til Gunderstedvej 35 for snart 23 år siden, 

vi er meget glade for at bo i noget af Danmarks smukkeste natur, vi flyttede til dette området 

grundet denne skønne uspoleret natur og de 
fantastiske rolige omgivelser. Vi har med købet af vores huset, støttet vores lokal -samfund. Vi 

er så 

heldige at bo her i denne skønne natur! Det er derfor chokerende og 
skræmmende på engang, at selv samme kommune, som tidligere har værnet om vores natur i 

Gundersted - står bag dette vindmølleprojekt! 

Vi er yderst bekymret for at kæmpevindmøllerne vil ødelægge vores natur og 

dyreliv i Gundersted. Vi er ligeledes yderst bekymret for de gener som kæmpevindmøller 
påfører mennesker, som er bosiddende i nærheden af disse produktionsmaskiner, som 

på ingen måder hører til på landjorden. 

Vesthimmerland kommune bør tage ansvar! 

Vi protesterer på det kraftigste mod kæmpevindmøller i Bjørnstrup. 

Nils Arnulf Balto og Lisa Maria Balto 

Gunderstedvej 35 9240 Nibe 

Indsendt af Lisa Maria Balto 
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52) 

Jeg er en ung kvinde på 21 år, som skriver vedr. bekymringer omkring opsætning 

af vindmøller mellem Gundersted og Blære. 

Jeg bor sammen med mine forældre på Borupvej indenfor de skelsættende 900 meter fra 

det område, hvor vindmøllerne skal sættes op. 

Det der bekymrer mig mest er den indflydelse, som vindmøllerne vil få for lokalområdet. Jeg er 

vokset op på et lille landbrug. Et landbrug, som min far overtog fra sin far, som i sin tid overtog 

det fra sin svigerfar. En vaskeægte slægtsgård. En gård, jeg selv eller min søster, altid har haft 

planer og drømme om at overtage. Men den drøm er muligvis ikke længere aktuel. 

Da forslaget om vindmøllerne første gang blev fremlagt, vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle 

reagere. Jeg tænker meget på miljøet og ønsker, at vi som land står sammen om bedre og 

grønnere løsninger mod klimakrisen. Dog synes jeg ikke at kæmpe vindmøller så tæt på 

befolkede områder, er vejen frem. Hvis vindmøllerne skal opsættes, bliver samtlige 

ejendomme opkøbt af HOFOR, og vil derefter komme til at stå tomme eller huse socialt 

udsatte borgere. Dette vil få store konsekvenser for lokalområdet. Et lokalområde, jeg som 

barn virkelig har nydt godt af. Et lokalområde med en livlig borgerforening, som står for 

samtlige arrangementer, hvilke indrager voksne som børn, samt en idrætsforening som skaber 

liv og sammenhold for lokalbefolkningen og folk vidt omkring. Det er foreninger som disse, der 

skaber et miljø som samler folk, og får nye borgere til at bosætte sig i en lille landsby som 

Gundersted. Denne stemning og følelse af fælleskab fåes nemlig ikke hvorsomhelst. Det er 

netop denne følelse af fælleskab, jeg ønsker at vende tilbage til, når jeg er færdig med at 

udleve studiedrømmen i Aalborg. Når jeg en gang er klar til at slå mig ned og få børn, ønsker 

jeg, at de skal have samme trygge opvækst som min egen. De skal vokse op med luft under 

vingerne. De skal vokse op med en mor, som arrangerer sig med hud og hård i den lokale 

borgerforening. Opleve stemningen på Gundersted stadion under idrætsugen og sidst men 

ikke mindst elske den del af Vesthimmerland, som jeg er vokset op i lige så meget som jeg 

selv. Dette ser jeg desværre ikke muligt, hvis HOFOR får gennemtrumfet deres vision om 

kæmpe vindmøller i mine forældres baghave. Vindmøllerne vil få for stor negativ betydning for 

lokalområdet og dets sammenhold, og min del af Vesthimmerlands kommune vil ikke længere 

være den jeg altid har holdt så meget af. 

Derfor beder jeg byrådet om at tænke sig godt godt om, når beslutningen tages. Tænk på de 

små samfund som Gundersted og Blære. Tænk på byernes fremtid, og de nystiftede familier, 

som ønsker at deres børn skal vokse op i et lille lokalsamfund, og lære alle dets værdier. Tænk 

på de ældre, som hele deres liv har boet samme sted og dermed har været med til at udvikle 

lige netop denne lille plet i Vesthimmerland til deres. Husk at denne beslutning er ikke uden 

betydning. 

Dette var mine simple ord, håber i tager den rette beslutning. 

Mvh 

Sophie K. Andersen 

Sendt fra min iPhone 
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Andrea Sowade 

Borupvej 5 

9600 Aars/Blære 

Jeg er bestemt ikke imod grøn energi, men når det går ud over mange menneskers trivsel, 

økonomi og helbred og over mange dyrs velfærd og liv at sætte endnu flere vindmøller op, og så 

endda i en størrelse som kan ses og generer over adskillige kilometer, så er jeg absolut imod det. 

Der findes efterhånden mange undersøgelser som dokumenterer at mennesker som bor i nærheden 

af vindmøller klager over søvnbesvær, svimmel, hovedpine, depression og andre lidelser og at dyr 

bliver urolige, ja endda aggressive. Der bliver skrevet flere og flere artikler, ja endda hele bøger, 

om emnet og alligevel skal der spredes vindmøller, som bliver større og større, over hele 

kommunen. Det kan man efter min mening ikke være bekendt og jeg vil derfor foreslå at man enten 

samler vindmøllerne et sted i havet eller går over til bedre alternativer. 

Vindmøller redder ikke vores planet, men vores måde at leve på. 
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Min kone og jeg, samt vores lille datter, kommer til at være nogle af de tætteste naboer til de 6 mega 

vindmøler på 150m, som umiddelbart ikke kommer til at blive opkøbt, uden vurdering af huset som 

vi i øvrigt selv skal betale for. Vi kommer til at få vinden lige ned til os (altså vi kommer til at bo bag 

møllerne) , da det meget tit blæser i den retning, det skulle efter sigende give mest støj. 

Det vil sige at vi kommer til at få betydelige støjgener dag og nat, og når nu kun at møllerne skal 

overholde støj krav ved 6-8 m/s så tør jeg slet ikke tænke på hvor meget det til tider vil larme nede 

ved os. 

Vi har jo 3 møller i forvejen, som står ca hvor de andre skal stå, dem ligger vi sjælden mærke til 

pga deres ret så lille størelse, ca halv størelse af de nye som jeg har forstået det. 

De nye mega møller på 150 meter kan vi ikke gøre meget ved med afskærming, så som læbelt og 

bygninger. Vi kommer til at se dem hver evig eneste dag når man går ud af hovedøren, eller sætter 

sig på terrassen i gårdspladsen. Vi kommer både til at se dem og hører dem suse i vinden, se 

skygge kast ved solnedgang i køkkenet, se lyset Om natten. Alt sammen noget vi føler er et kæmpe 

problem, et problem som vi ikke har nu. De små møller lægger vi sjældent mærke til. 

Vi er også særligt bange for den lavfrekvente støj. Vi har læst en del om tidligere opsætning af 

møller og naboers reaktioner herpå. Et faktum er, om det kan bevises eller ej, at den lavfrekvente 

støj giver dårlig eller søvnløse nætter for rigtig mange naboer som er blevet tvunget nabo til de 

høje giganter 

Vi føler iøvrigt heller ikke at der er nok oplysning om evt opkøb af vores ejendom. 
Hvis vi bliver vurderet til 2% under ejendomsvurderingen (som giver os ret til opkøb af hus), hvor 

meget taber vi så reelt på det her? Er det kun huset der bliver købt? Hvad med vores marker rundt 

om huset? Er det hele vores grund der bliver købt? Hvad med alle de timer og penge der er brugt 

på bla. Energi forbedringer, renoveringer med mere? vi havde udsigt til at skulle bo her i mange år 

frem. 

Jeg synes iøvrigt ikke at man har brugt meget tid på at informere lokalt om at området er udlagt til 

grønenergi. Det er som om at den information (med mindre man ved hvor man skal lede) er blevet 

godt gemt under gulvtæppet. 

Havde vi kunne finde information på dette havde vi ikke købt vores 

landejendom. Vi frygter ved opstilling af 6 nye kæmpe vindmøller at: 

Folk vil flygte fra lokalområdet. 

Ingen vil købe huse 

For få vil starte på Blære friskole. 

Et lokalsamfund vil uddø om få år. 

8791091



Vi er indforstået med at meget få vil have vindmøller i deres baghave, men hvis I alligevel 

ødelægger et helt lokalt samfund så gør det dog ordenligt, og ikke kun med 6 møller, lav nogle 

mega parker og ødelæg så få lokalsamfund som muligt eller bedre endnu lav flere møller hvor lokal 

samfundet allerede er ødelagt. Mit drømmescenarie er at man betaler det ekstra og flytter 

vindmøllerne ud på havet, men så er der nok ikke så mange penge i det mere? 

Jeg bliver iøvrigt trist af at læse gang på gang, og iøvrigt selv se på en god blæsedag, at rigtig 

mange vindmøller står stille pga af for lidt forbrug, som tyskerne så efter sigende betaler danske 

mølle ejere for at slukke. Hvor er det grønne tiltag i det henne. Nej vi skal nok hen i en helt anden 

boldgade PENGE for det er jo hvad det her egentlig handler om. Ren og skær profit. Hvis ikke der 

var en rigtig god forretning så var der ikke så mange møller, grøn energi eller ej, så er det bare en 

ekstra fortjeneste at det oven ikøbet skulle forestille at være grøn. 

8801092
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Hvorfor jeg er imod kæmpevindmøller mellem Blære og Gundersted. 

Mit hus ligger med siden til de planlagte vindmøller, så det betyder at udsigten fra min 

have/terrasse, køkken, stue og 3 værelser er direkte til de 2 sydligste møller. Desuden vil der 
blive skyggekast ved aftensol. Støjgener vil jeg heller ikke kunne undgå, jeg kan jo allerede 

høre dem der står her i forvejen. 

Jeg er ikke den eneste der bliver generet. Hvad sker der så med området? Huspriser falder, 
fraflytning, skolelukning? 

Jeg er også bekymret for dyrelivet. Her tænker jeg især på fugle og flagermus. Der er en del 

rovfugle i området, og flagermus ser jeg af og til om aftenen. 

Vesthimmerlands kommune er ikke en køn kommune at køre igennem, der er mange 
vindmøller spredt tilfældigt i landskabet. Nu vil I så ryde op, med "små" lige rækker af kæmpe 

vindmøller, stadigvæk spredt ud over hele kommunen, så uanset hvor man står vil man kunne 
se møller. 

Kan man ikke samle dem 1 eller 2 steder, eller endnu bedre finde andre alternativer? 

Kim Christensen 

Borupvej 5 

9600 Aars 
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hvorfor skal blære - gundersted plastres ind i vindmøller for at nedbryde københavns co2 ? 

hvordan med hofor som bygherre? jeg troede da ikke en kommune som vesthimmerland 

ville have noget med et firma at gøre som overtræder arbejdsmiljøloven bevidst i deres 

andre byggeprojekter og laver deres egne sikkerhedsregler hentyder til BIO4 der brugte de 

også udenlandske stilladsarbejdere til mindre løn og uden stilladscertifikat. hvem er 

vinderne i det her forløb? københavn får nedbragt deres co2 udledning hvorfor skal vi 

betale det herovre? 

lodsejerne der ligger jord til får vel en stor gevinst men de skal jo heller ikke se på møllerme. 

man kan jo sige man håbede på et hus med lyden af vinden i piletræerne og et hus der 
hed solglimt. 

hvad får man så et hus med vingesus og solreflekser i møllevingerne 

hilsen erik andersen "meddemonstrant" 

8821094
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Høringssvar i forbindelse med planlagt vindmølleområde ved Gundersted/Blære for ejendommen: 

Kelddalvej 59 

9600 Aars 

Det er med stor alvor at jeg og min familie ser på at man ønsker at opstille kæmpe vindmøller i umiddelbar nærhed at vores ejendom. Der er, 
med vores øjne set, en række dybt kritisable punkter som jeg vil fremhæve i dette høringssvar: 

 Vesthimmerlands Kommune vil, i samarbejde med HOFOR, opsætte kæmpevindmøller i vores lokalområde som udløser et stort 

CO2-aflad til København. I denne sammenhæng planlægges opkøbt og nedlagt en stor mængde boliger. Hvordan kan dette være i 

Vesthimmerlands tarv? Og forestiller man sig at disse borgere stadig ønsker at blive boende i en kommune der reelt set har gjort 

dem hjemløse? 

 Lokalområdet ved Blære og Gundersted er et yndet bosætningsområde for børnefamilier og familier som ønsker at bo på landet. 

Lokalt er der et blomstrende foreningsliv og en relativt ny friskole. Hvis kommunen tillader HOFOR at opsætte vindmøller, er det 

min frygt at det ikke længere vil være attraktivt at bosætte sig i området pga.en frygt for at vindmølleområdet kan udvides. 

Kommunen og HOFOR skaber med dette projekt en utryghed i lokalområdet som vil ende med at affolke en ellers velfungerende 

del kommunen. 

 Området omkring Navnsø er et relativt stort, sammenhængende, fredet område med store natur- og herlighedsværdier. Hvis 

kommunen og HOFOR gennemtrumfer opsætningen af kæmpevindmøller i området øst for Navnsø, så er det endegyldigt slut med 

den ellers uspolerede naturoplevelse. 

 Vi bor i en del af kommunen hvor der er meget lidt eller næsten ingen lysforurening. I området imellem Blære, Hornum og 

Gundersted er der intet gadelys og nattehimlen er kulsort. Det er derfor med stor bekymring at jeg ser og hører at der skal 

etableres rødt lys på møllerne. Dette vil ødelægge vores nattehimmel. Når man ser på at andre dele af landet er så tilpas 

fremsynede at de har fredet områder for at undgå lysforurening, så undrer det mig at man hos Vesthimmerlands Kommune vil 

tillade en række skæmmende lys på nattehimlen. 

 Jeg finder det DYBT kritisabelt at Vesthimmerlands Kommune tillader sig at afholde et digitalt borgermøde 

pga.coronasituationen. Jeg mener at dette møde burde være afholdt senere, og at den form man valgte er under al kritik! Set med 

mine øjne, lykkedes det at afholde et møde hvor borgerne blev opfordret til at spørge løs, men hvor kommunen selv censurerede 

spørgsmålene. Det er direkte udemokratisk og dybt forkasteligt at man heller ikke kunne se hvad der blev spurgt om. Oven i købet 

var lydsiden meget dårlig, og først kl.20.50 fik man rettet op på dette. Samtidig kan og bør det nævnes at man valgte at afholde et 

digitalt borgermøde i en del af kommunen hvor bredbånds- og mobildækningen er yderst sparsom, ligesom der bor en del ældre 

borgere som måske ikke er helt med på den digitale bølge. 

Med stor forhåbning om at Vesthimmerlands Kommune kommer på bedre tanker og begynder at tænke på, og varetage borgernes 

tarv Jens Jagd 

Operasanger 

Kelddalvej 59 

9600 Aars 

+4529253123 
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Høringssvar vindmølle projekt Bjørnstrup 

Som en af de nærmeste naboer til vindmølle projektet i Bjørnstrup, vil vi gerne dele lidt vores 
tanker om projektet. 

Vi bor på Nørre blærevej og vi er rigtig glade for at bo på vores lille landsted, hvor vi kan nyde roen 
og den friske luft. Vi bor midt i en mark godt trukket tilbage fra vejen, med et par 100 m til 
nærmeste nabo og alligevel tæt på alle daglige fornødenheder. Vi bor lige som vi godt kan lide det. 
Tæt på busser som køre til Ålborg, Nibe, Farsø. Skolebus både til Hornum og Års. Et dejligt lokal 
samfund med idræt og sociale aktiviter. For os er det et helt unik sted som der desværre ikke 
findes mange af længere. 

Vi har kendt til projektet siden sommeren 2018 og har haft flere positive dialoger med Hofor. De 
har været gode til at svare på vores spørgsmål og dem har der været mange af. 

At vælge Hofor til evt. at opsætte møller, ser vi positivt på, da vi oplever Hofor som en positiv 
samspiller. Selvom firmaet er hjemhørende i København. 
Vi skal alle i Danmark være med til at bidrage til den grønne omstilling og vores fælles fremtid. 
Som vi ser det, er det bedst at vælge et dansk firma som ønsker at drive og vedligeholde 
møllerne og ikke et firma, en fond eller et ejer lau, der opsætter møller for at sælge dem videre 
og tjene på det. Hofor er et firma som har forpligtelser i forhold til den grønne omstilling. Vi ser 
det som positivt at Hofor vil rydde op i alle de ubeboede huse som ikke ligefrem pynter på 
landskabet og egnen. 

Men når nu det er sagt, syntes vi også at vindmøller af den størrelse som påtænkes der skal stå i 
Bjørnstrup området høre til på havet. De pynter ikke ligefrem i landskabet, og støj fra dem kan nok 
heller ikke helt undgåes. Vi høre tydeligt støjen fra de nuværende Møller. 

Vi er bekymret for hvad de store Møller vil gøre for lokal samfundet, bliver det svært at få nye 
familier til området, hvad med hus priserne - kan det overhovedet lade sig gøre at sælge husene 
den dag det ønskes, vil kredit foreningen lukke kassen i, i forhold til friværdi til forbedringer af 
boliger og vil området blive øde og forladt? 

Den grønne pulje som følger med hvis møllerne bliver opført, bør øremærkes til projekter i Blære 
og Gundersted området og ikke til projekter rundt i hele Vesthimmerlands kommune. Da det er 
området og beboerne i Blære og Gundersted området der vil blive påvirket af møllerne og deres 
evt. gener. 

Vores ønske til den fremtidige proces, er at der hurtigst muligt tages stilling til om der skal 
opsættes nye større møller i Bjørnstrup. Besluttes det, at der på nuværende tidspunkt ikke skal 
sættes Møller op har vi et STORT ønske om at mølle område 301 fjernes helt fra lokalplanen så 
vi alle kan få ro i sindet og nyde det dejlige liv på landet og ikke gå og frygte for et nyt projekt. 
Med mange tanker og usikkerhed om fremtiden. 

Heidi og Dennis Strauss. 

8841096



Blære den 20. nov.2020 

Hørringsvar 

Vindmøller ved Bjørnstrup. 

Vi er en gruppe borger i Blære, der har fulgt diskussionen om 

opsætning af 6. kæmpe vindmøller i Bjørnstrup. I den forbindelse 

har vi alle modtaget brev fra Vesthimmerlands kommune vedr. 

mulighed for at kommer med ideer og forslag til projektet. 

Vi foreslår at projektet stoppes. 

At der laves en klimaplan i Vesthimmerland, der ikke 

belaster vores små samfund. 

At der ses på om vindmøller til lands er vejen frem. 

At hvis der skal sætte vindmøller op til lands, så er det 

Vesthimmerlands kommune der får gavn af Co2 regnskabet. At 

der overvejes nøje hvor mange belastninger man kan påføre et 

velfungerende samfund. 

Omkring Blære er der på tiden 3 aktive grusgrave. Den 4. er på 

vej. I forhold til udgravning af grus er vi af den overbevisning at 

"sådan må det være", når nu grusset og sandet ligger her, og er en 

resurse, som er eftertragtet. Men dermed ikke sagt, at det ikke 

påvirker vores område. De mennesker der bor tæt på 

grusgravene, er meget usikker i forbindelse med kommende salg 

af ejendom. Samtidig er der bekymring vedr. tung trafik. 

Hvorfor blande det sammen med 6. kæmpe vindmøller og et 

større solcelleanlæg i Gundersted. 

For os handler om at passe på og bevare vores natur, dyreliv og 

det gode landsbyliv. Jo mere vores område bliver presset af 

store forandringer, så som store grusgrave, store vindmøller og 

solcelleanlæg, jo mere frygter vi, at det hele langsomt 

forsvinder og uddør. 

En anden ting der bekymrer os, er at risikoen for priserne på de 

små ejendomme, der er beliggende i området mellem Blære og 

Gundersted vil falde, og derfor være tiltrækkende for en specie 

type investorer, der vil bruge ejendommene til udlejning uden at 

investere i dem. Vi se skræk eksempler andre steder fra. 

Vi under os også over at vindmøllerne står stille, når det blæser, at 

forbrændingen i Aars skal skrue ned for kedlerne når det blæser. 

Det betyder at varmen blive ledt direkte i skorsten. Har 

landvindmøller en fremtid? 
 

8851097
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Som lodsejer (men ikke bosat) i Vesthimmerlands kommune , Haubrohøj Plantage m.m., 

beliggende mindre end 3 km. fra den nærmeste kommende vindmølle, vil jeg hermed udtrykke min 

utilfredshed med det påtænkte projekt af flere grunde. 

1) De meget høje møller vil påvirke og forstyrre landskabet i en meget stor afstand. Den store 

rekreative værdi, der findes i ikke bare min, men også de andre større plantager , som tilsammen 

udgør et ret stort samlet fredskovsområde, vil blive forringet på gr. af visuel forurening,støj, blink 

og røde afmærkninger i toppen af møllerne efter mørkets frembrud. 

2) Mere generelt set, er det efter min mening vandaliserende for den danske natur at fortsætte med 

at opsætte så store landvindmøller, da vores naturområdder i forvejen er belastet af fortsat 

udbygning af vej- og elnet samt af råstofudvinding og byudvikling. 

3) Jeg forstår ikke, at man ikke undersøger muligheden for at udbygge vindmølleparken i 

Nørrekær Enge (ligger jo i kommunen) i stedet. Her er naturen i et større område allerede gjort 

uegnet til beboelse for mennesker. 

Ligesom man flere steder søger at lade store el-master ligge tæt på store hovedveje og motorveje, 

burde man også tænke på at samle land-vindmøller i nogle få , allerede eksisterende , parker. 

Men den optimale løsning vil være at foretage den kommende udbygning af vindkraften på havet, 

så man undgår at forulempe en større og større del af befolkningen med kæmpevindmøller i 

nabolaget. 

Med venlig hilsen 

Poul Jagd 

Højbovej 5 Byrsted 

9240 Nibe 
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Kære byråd i Vesthimmerlands kommune. 

Hermed ønsker jeg at udtrykke mine meget store bekymringer.og modstand Vedr Mølleprojektet i 

Bjørnstrup. 

Jeg bor Gunderstedvej 29, 9240 Nibe, med godt 1 km i luftlinje til den nærmeste af de påtænkte 

nye industrivindmøller. 

Jeg er født og opvokset her og har tilbage i 2008 erhvervet denne min fødegård. Min 

bekymringer vedrørende dette projekt er mange - rigtig mange! 

Jeg er overbevist om, at min ejendoms værdi vil blive forringet merkant, hvilket også vil gælde de 

øvrige ejendomme i området. Flere af min naboer og venner i Gundersted taler om at de enten 

ønsker at sælge eller udleje deres ejendomme, hvis ikke salg er muligt, skulle projektet blive 

gennemført. Det nære og trygge naboskab vil derfor uden tvivl forsvinde, når der efterfølgende 

blot kommer beboere, som er på farten, hvis overhovedet nogen. 

Yderligere vil den grundlæggende basis for en videre drift af de lokale foreninger, der er her og 

dermed vil de naturlige samlingspunkter forsvinde, når husene er ubeboede eller beboet af familier 

på farten, der ikke har lyst til at arrangere sig i lokal området. 

Selv Gundersted by ligger generelt meget tæt på projektområdet. Når jeg tæller lidt på antallet 

af beboelser herude så kommer jeg frem til følgende. 

Ud fra de fakta der er på bordet nu så vil 8 ejendomme helt forsvinde (600 meter) yderligere 19 

inden for de næste 900 meter vil potentielt kunne forsvinde (heri inkl. lodsejerne). Tager man en 

radius på blot 1,5 km, (hvori centrum af Gundersted vil være) så er der yderligere Ca 65 tilbage - 

uden mulighed for at komme væk. Det vil være svarende til at mellem 25 og 30% af de 

ejendomme der ligger i området vil kunne forsvinde - og 9% vil definitiv blive fjernet. Det synes 

jeg er skræmmende fakta! 

Lad os prøve at omformulere det til et villakvarter inde i Aars - Kjeldgården for eksempel! Her vil 

der med et blive fjernet 8-9 huse; yderligere 17-19 vil blive revet ned og yderligere en 5-6 stykker 

sat til salg sikkert til under markedværdi og resten vil opleve en værdiforringelse på 10-15% lavt 

sat. 

Hertil ligges så en støjgene samt monomenter der kan ses flere kvarterer væk. Vejfesten bliver 

aldrig den samme igen - er det i orden for at skabe grøn energi til fordel for Københavnske borger 

?? 

Jeg finder det endvidere meget besynderligt, at Vesthimmerlands kommune, kan synes et projekt, 

der årlig kaster 168 millioner af sig i omsætning (21.000 husstande x 4000 kWh x 2 kr gns pr kwh) 

til skatteindrivelse i Københavns kommune mod sølle 126000 kr i VE godtgørelse til vores 

kommune er et super regnestykke???? 

Jeg har lige siden jeg flyttede tilbage til Gundersted været utrolig aktiv i Borgerforeningen, 

Købmandsgården, Multihuset, ja selv pensionistforeningen har jeg hjulpet og seneste er jeg 

kommet i Meninghedsrådet. Jeg har ofte skrevet små historier om vores lille dejlige landsby til 

diverse aviser samt TV2Nord. Alt sammen for at gøre omverden opmærksom på det unikke 

landsbysamfund vi har herude i Gundersted. Et sammenhold der også gør at børn- og oldebørn af 

både tidligere og nuværende borgere herude stadig kommer retur og spiller fodbold for den lokale 

klub - endda så godt at man til tider har det førende hold i hele kommunen - fra lille Gundersted. 

Vi evner at samle folk til store og små arrangemter - Skt Hans er her altid sikkert; selv Coronaen til 

trods. 
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Inden for de sidste 6-7 år har byen oplevet en meget positiv tilgang af børnefamilier - enten 

etablerede eller nogen der arbejder godt på sagen. Generationsskiftet er faktisk i fuld gang. Hertil 

er det lykkedes at integrer de nydanske familier som også har fundet Gundersted et rart og trykt 

sted at være. Vi er generel ret rumlige herude og vi bryster os af det med vores Købmandsgård, 

hvor mange skæve eksistenser omfagnes og inkluderes i byens daglige liv - et projekt i samarbejde 

med kommunen og som man også har høstet stor ros og anerkendelse for - helt ind på 

Christiansborg. Det er næsten helt Morten Korch, men nu om lidt kan her meget vel blive stille - 

meget still! Med mindre man i byrådet ser efter at få stemt et for lokalområdet alt ødelæggende 

industrivindmølleprojekt dort direkte tilbage til København og i stedet bevare grundlaget for den 

aktive landsby Gundersted 

Kort sagt: Nej tak til flere kæmpe industrivindmøller på land og slet ikke i Gundersted 

Med venlig hilsen den aktive 

"Landsbytosse" 

Ulrik Mark Jensen 

Gunderstedvej 29 

Gundersted 

9240 Nibe 

8881100



63) 

Jeg vil give indsigelse mod opførelse af 6 havvindmøller ved Bjørnstrup.Jeg vil komme til at bo 800 

meter fra den nordligste mølle.Jeg er bekymret for den lavfrekvente støj sådanne møller udsender. 

Der er ingen undersøgelser der viser at lavfrekvent er uskadelig .Vedr, måling af støj er der kun 

undersøgelser som vindindustrien har stået for og betalt .Man måler ved 6 ms og ved 8 ms. Hvorfor 

måler man ikke ved 4 ms. ved 10 ms. ved 12 ms, er det fordi det ikke passer ind i fortællingen om at 

vindmøller ikke laver støj .Jeg ved godt at området er udpeget til vindmølle område . Der står idag 4 

møller på området, de er placeret øst vest.De planlagte møller ønskes placeret nord syd. Ikke nok 

med at man vender området 180 grader, man laver også området 3 gange størrer.Kære politikerer 

området er udlagt til vindmølle område,men der ingen der siger der skal bygges nye møller på det. 

Vesthimmerland ender med at blive stedet hvor andre kommuner kan parkerer deres dårlige 

samvittighed . 

Venlig Hilsen Søren Skriver Andersen Borupvej 18 
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Kære Byråd 

Et af de emner, som blev drøftet på det virtuelle oplysnings-møde var den undren der er i store dele af 
befolkningen vedrørende vindmøller, som står stille selvom det blæser. Forklaringen er, at der produceres 
mere strøm, end forsyningsnettet kan transporteres. Denne disharmoni bliver yderligere forstærket af, at 
der i Nordtyskland også er etableret mange vindmøller, således det ikke er muligt at ”sælge” strømmen til 
Tyskland. 

Alternativet med at benytte vindmøllestrømmen i form af ”Power to X” giver selvsagt god mening, når 
der nu er overproduktion af el. En el, som umiddelbart kunne transformeres til brint, som efterfølgende 
kan anvendes på flere forskellige måder. Dette skridt er dog meget afhængig af den afgiftspolitik, som 
føres i Danmark, og der vil selvsagt ikke blive etableret flere ”Brint-fabrikker” så længe, at prisen på el er 
på det nuværende niveau. Der er således lange udsigter til, at der vil kunne afsættes den el, som kan 
produceres med danske vindmøller når vinden blæser. 

Derfor vil jeg hermed opfordre Vesthimmerlands Kommune til at afvente de politiske beslutninger som 
skal til, for at kunne anvende den overproducerede el til ”Power to X”. Ligeledes vil jeg foreslå, at 
Vesthimmerlands Kommune afventer, at forsyningsnettet er tilstrækkeligt udbygget til, at kunne aftage og 
nyttiggøre den el, som vindmøllerne i Vesthimmerland kommer til at producere. 

Jeg ser frem til at høre Jeres mening om mit forslag. 

Med venlig hilsen 

Karsten Hjorth 
Tlf. 316 316 99 

Kære Byråd for Vesthimmerlands Kommune 

På det virtuelle for-debat møde, som Vesthimmerlands Kommune afholdt for nyligt, fremgik det, at 
Kommunen som udgangspunkt så det for formålstjenligt, at placere så mange vindmøller samlet på ét 
sted. Vesthimmerlands Kommune har allerede placeret en del vindmøller langs Limfjorden, hvor 
placeringen skaber mindst mulig gene, da hele nordsiden af oplandet består af Limfjorden. Selve området 
er et lavtliggende strandområde, hvor der i forvejen ikke er mange bebyggelser. Med hensyn til gener 
vedrørende det visuelle, er ”skaden” allerede sket, da der på nuværende tidspunkt er placeret flere 
vindmøller i området. Der vil således ikke blive tale om en spolering af et nyt naturområde med gene for 
naboer til følge. Jeg skal ikke gøre mig klog på støjmålinger, men man kunne formode, at dobbelt så 
mange møller ikke larmer dobbelt så meget. Hvis dette alligevel er tilfældet, vil den øgede støj alene have 
indflydelse på naboer syd for vindmølleparken, hvorimod hele den nordlige del ikke vil kunne generes, da 
dette netop består af Limfjorden. Således indskrænker Vesthimmerlands Kommune alle generne med 
50%, hvilke må siges at være en betydelig lettelse. 

Jeg opfordrer således Vesthimmerlands Kommune til at placere eventuelle nye vindmøller i Kommunen 
ved Nørrekær Enge eller syd derfor. 
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Med venlig hilsen 

Karsten Hjorth 
Tlf. 316 316 99 
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Til Vesthimmerlands Kommune 

Vi er bekymrede for hvordan møllerne vil påvirke vores hverdag afhængig af årstiderne. Vi har 

oplevet med de Møller der ligger mellem Brusåvej og Doverhøjvej stor irritation når solen om 

efteråret gik mellem vingerne - så havde vi blinklys indenfor. Vi oplevede også at når vinden var 

i den rigtige retning lød det som en halm presser der stod ude foran. 

Nu bor vi længere nede af vejen og har ikke de gener længere. Vi tænker på hvor meget vi kan se 

de nye møller fra hvor vi bor nu og om de røde lys vil være generende og lyden. 

Vi bor på Brusåvej 8 i Gundersted. 

Vi tænker da også meget på om bosætning vil fortsætte eller om vi bliver til en spøgelses by. 

Eller om vi kan sælge vores huse til en ordentlig pris. 

For Gundersted området vil det nok være mere spiselig med solenergi, da de godt nok fylder meget 

areal massiv men forstyrrer ikke vores dejlige naturområde på samme måde. Man må da give os 

medhold i , 

at kæmpe vindmøller ikke pynter i landskabet. 

Mvh 

Liselotte og Kjeld Østergaard 

Brusåvej 8 Gundersted 
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Til 

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 

Blære dem 22. november 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da 

Det er noget af det værste der kan ske for lokalsamfundet omkring Blære og Gundersted. 

Hvem vil bo i nærheden af store møller med genere til følge? 

Jeg tænker ikke at det er folk med en hjemkomst der kommer til at bo i området om 10 år. 

Jeg er bekymret for dyrelivet i området, Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering April 

2017 af Vindmøller ved Nørrekær Enge II. Er i kommet dejligt let over jeres vurdering af påvirkningen af 

flagermusene. Der skrives følgende ”I forhold til vindmøller menes især habitattab og kollisioner at kunne påvirke 

flagermus. Der foreligger ingen undersøgelser vedrørende tab af habitat som følge af opsætning og drift af 

vindmøller, men det formodes generelt at være uvæsentligt i forhold til et områdes økologiske funktionalitet 

(Brinkmann et al. 2011). Kvaliteten af et levested for flagermus kan dog forringes betydeligt, hvis vigtige 

nøglebiotoper som f.eks. yngle- og rastekvarterer og jagtområder ødelægges, hvilket på sigt potentielt vil kunne 

påvirke et områdes økologiske funktionalitet negativt.” 

Hvis der ikke forlægger undersøgelser vedrørende tab af habitat som følge af opsætning og drift af vindmøller, så 

kan der jo ikke vurderes på det. Er det ikke netop det i skal gøre i en VVM? 

Den lavfrekvente støj fra vindmøller må ifølge beregningerne ikke overstige 20 dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 m/s ved 

indendørs beboelse. Jeg vil gerne have en gennemgående beskrivelse af hvordan en eventuel måling fortages, hvor 

tages den henne? Hvad er fejlmargen? Hvem betaler for støjmålingen? Hvilke påbud har kommunen tænk sig at 

påbyde vindmøllerne, når det viser sig at db(A)’en er oversteget? 

Hvis politiker nu vælger at godkende projektet så vil jeg gerne have dem til at se den visualisering af hovedforslaget 

med 6 nye 150 meter høje vindmøller fra skolevænget 8, 9600 blære. Visualiseringen skal være med påsatte lys 

ligesom det er påtænkt om natten. Derudover vil en visualiseringen om sommer og om vinteren, give en meget 
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bredere billede af projektet. Da læhegn en del stedet vil dække for vindmøllerne om sommeren, vil jeg gerne se 

læhegnene om vinteren når de mister bladene. 

Derudover har vi flere høje punkter i kommunen hvor man via en visualisering kan se vindmøllerne. Så vis gerne 

visualiseringen fra Hornum, Ejdrup, Skørbæk Navnsø og De himmerlandske heder. 

Med venlig hilsen 

Steffen Pedersen, Skolevænget 8, 9600 Blære. 
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22. november 2020 

Høringssvar i forhold til kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup 9600 Aars 

Nej tak til flere kæmpe vindmøller i Vesthimmerland 

Det havde klædt vores to naboer i Bjørnstrup/Gundersted/Blære, hvis de fra start havde 

indviet os i deres mølleplaner, inden de sendte bud til HOFOR og havde travlt med at aftale, at 

der skal bygges kæmpe møller i vores nærmiljø. 

For os at se, handler det ikke om at tænke grønt for vores 2 lodsejere – men mere at tænke 

penge. De har opkøbt en masse jord medhørende bygninger og det er her, der påtænkes at 

opstille møller. Så det lufter langt væk af pengespekulation – at sælge jord til HOFOR 

møllerne, samtidig med at HOFOR opkøber bygningerne – det er da en vind vind – men ikke 

for os, der kommer til at se og lytte til møllerne dag og nat. 

Hvis så den grønne energi gik til Vesthimmerland – kunne vi måske bedre forstå det – men det 
kommer ikke os til gode. Vi får intet ud af dette – kun gener. 

Et er at vi er “Udkants Danmark”, men nu påtænkes der, at vi skal dekoreres med kæmpe 

møller til den ene side og en solcellepark til den anden side. Det var ikke det, vi havde regnet 
med, da vi bosatte os her i Bjørnstrup og skulle nyde naturens stille ro. 

Vi elsker vores lille lokal samfund – men beklædt med møller kan udsigten blive tomme huse, 

der står og forfalder, fordi man vælger at ødelægge vores natur og tvinger os til at fraflytte. 

Der er planer om at HOFOR vil nedlægge 8 boliger og tilbyde yderligere 17 boliger opkøbt. 

Her på Gunderstedvej 13 ligger vi lige udenfor den indtegnede Zone til møllerne og udenfor 

den indtegnede zone til solcelleanlægget. Det kan blive et meget ensomt sted at bo, hvis alle 

vores naboer vælger at sælge. 

Vi skal tiltrække nye borgere til Vesthimmerland – det mener vi bestemt ikke er måden – 

tvært imod – så vil der blive et område i Vesthimmerland, som kommer til at stå ubeboet og 

øde. 

Vi håber at I politikkere vil tænke jer rigtig godt om, inden I siger ja tak til dette mølletilbud. 

Tænk på vores lille lokalsamfund – vi håber at I vil være med til at bevare dette. 

Vi vil på det kraftigste opfordre til at I siger nej tak til møllerne. 

På forhånd tak 

Joan og Brian Jakobsen 
Gunderstedvej 13 

Bjørnstrup 

9600 Aars 
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Vesthimmerlands Kommune 

Kommuneplan@vesthimmerland.dk 

MODTAGET 

2 3 NOV. 2020 

Vesthimmerlands Kommune  
Borgmesterkontoret 

Maskinfabrikken REKA A/S 
Vestvej 7 
DK-9600 Aars (Denmark) 
Telefon: (+45) 98 62 40 
11 Telefax: (+45) 98 62 40 
71 E-mail: reka@reka.com 
Website: www.reka.com  

Aars, den 22-11-2020 
Høringssvar vedr.: Vindmølle proiektet Biørnstrup.  

Først vil vi meget gerne kritisere borgermødet den 12/11 20 — der blev ikke givet 
kvalificerede/tilstrækkelig oplysninger om projektet eller svaret på spørgsmål. 

Bo Skovmand Larsen svarede heller ikke i weekenden 21-22/11 20, i så vigtig en sag er 
dette absolut ikke tilfredsstillende. 

Der bør indkaldes til et nyt borgermøde, når Corona-krisen har lagt sig, til et personligt 
møde, hvor borgerne kan møde personligt op og få belyst projektet og endnu vigtigere, få 
svar på deres spørgsmål. (en rigtig offentlig høring). 

Umiddelbart er der helt uforståeligt at projektet ikke bliver placeret på Lundby Hede dvs. 
mere nord - vest, det ville give helt unikke fordele meget billigere — meget mindre opkøb 
af ejendomme — ingen byområder — meget få beboere vil blive generet af støj og 
blinkende lys — formegentlig ingen protester alle vil sandsynligvis være meget tilfredse. 

Vedr.: Nu til Vesthimmerlands internationale flyveplads EKVH.  

Det undrer/overrasker os rigtig meget at inspektør/brugergruppen ikke er blevet særskilt 
orienteret/indkaldt. 

Som alle i kommunen ved er der et væld af ejendomme omkring EKVH hvor der er 
tinglyst max. Byggehøjder på 25 mtr. det er der vel en grund til ? 

Når vi planlægger flyvninger tages der rigtig meget hensyn til sikkerhed. 
Når man bygger en lufthavn tages der rigtig stor hensyn til sikkerhed. 

Når man vil bygge vindmøller i en afstand på 3,5 km. I en højde på 150 mtr kode højde 
på ca. 40 mtr. = flyvehøjde ca. 570 ft. Så overskrider man min. flyvehøjden i terræn som 
er 500 fl. dvs. alt hvad der hedder sikkerhed er annulleret. 

Som det klart fremgår af vedlagte indflyvnings- og startkort, kan vindmøller i den højde og 
foreslået placeret ikke være placeret i viste område, for så kan flyvninger til og fra EKVH 
ikke udføres lovligt. 
Yderligere er der rigtig meget flyvning mellem EKVH og Aalborg EKYT og så overflyves 
de 6 stk. vindmøller i meget lav højde (sikkerhed er absolut annulleret) 
Hertil kommer at redningshelikopteren flyver fra Skive til Aalborg i dårligt vejr, direkte over 
møllerne, i meget lav højde. 

NB! For meget små fly er vindforholdene meget risikable, især for flyvning tæt 
ved vindmøllerne. 

Vedlagte kort som viser landingsrunder på EKVH dokumenterer også at vindmøllerne 
ikke kan placeres her fordi så kan flyvningen i landingsrunder ikke udføres lovligt. 
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Alle flyve beregninger er udført i 0 vind, ved større vindhastigheder vil man meget let 
kunne komme i havari med vindmøllerne. 

Som det meget klart fremgår af vedlagte tegninger, beregninger og dokumentation kan 
vindmøllerne ikke placeres så tæt på og i den højde ved EKVH. 

Hvis møller virkelig placeres, hvor projektet viser dem, er der med sikkerhed meget stor 
risiko for tab af menneskeliv, ved fly eller faldskærmsudspringere der rammer en mølle. 

Dansk lovgivning: 

Når vi ser på Bestemmelserne om Luftfarts Hindringer m.m. BL 3-10, samt 
ekspropriation og Luftfartshindringerne m.m. Paragraf 62 — 68, er der stor grund til 
utryghed/betænkning. 

Når vi ser på alle de mange paragraffer der er nævnt i ovennævnte bestemmelser som i 
væsentlig grad handler om sikkerhed, er de absolut ikke overholdt — det fører alt for vidt 
at beskrive alle disse paragraffer her. 

Vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på at der findes internationale regler for 
flyvepladser og flyvesikkerhed. Som f.eks. ICAO - EASA med flere og dem kan vi jo også 
tage til hjælp. 

Vi ser det stadigvæk som eneste god løsning at flytte projektet som foreslået. 

Så vil den belysning, der skal på vindmøllerne, høj intensiv Hvid Blinkende 40 — 60 
fpm., heller ikke genere så mange beboere. 

Til slut kan vi oplyse, at alle vore ideoplæg, kommentar, lovparagraffer, kritikpunkter, 
flyvepladsregler, beregninger over flyvepladsen, tegninger m.m. ikke er absolut 
udtømmende, der kan komme meget mere til. 

Er der ikke kommet for mange møller ? når det blæser lidt, står halvdelen af møllerne 
stille er det forretning ? Borgerne betaler ? 

Har kommunen slet ikke i tankerne, at borgerne som ejer bolig i store områder af så store 
vindmøller, får kraftig reduceret deres salgspriser på boliger og reduceret deres låne 
muligheder i kredit foreninger ? Er grundloven sikret ? og er det virkelig kommunens 
ønske ? 

SVAR UDBEDES SNAREST DOG SENEST 5 DECEMBER 2020. 

Med venlig hilsen 

Medlemmer af inspektør og brugergruppen for EKVH 

Chr. C. Larsen 
Alice Larsen 
Brian Frederiksen 

Vedlagt: kort over EKVH 
Landingsrunder 
Flyvning fra Aalborg og landingsrunder 
Standard kort over Landingsrunder. 
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Enroute fra Aalborg 

a Nedstigning 

position 

500 ft (150m 
AGL 

1000 ft (300m) — 1500 ft 

(450 m) AGL 

B4Wre 

Enroute fra Aalborg til 

Vesthimmerland: 

Ovrftyy,,ning ihenhold til 

antiflyvning af ukontrolleret plads. 

(Bane 29/11) 

Max 20 m 

nde 

1000 ft  

(300m) AGL 

Enroute fra Aalborg til 

Vesthimmerland Græs bane 17 

SWIT 

2 
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1000 ft (300 m) AGL 

2,6 km fra baneenden 

500 ft (150m) AGL 

Vindmøller 
LANDINGSRUNDE I EKVH 

Oversigtskort 

1000 ft 

'(300m) AGL 

2 km fra baneenden 

(airborne længere 

inde på banen) 500 ft 

(150m) AGL 

Max 20 m 

2,8 km Beregnet-i:.0  

vind fra flyhåndbog.  

1000 ft (300m) AGL 

Bane 35 

A a r s  
2 
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FINAL: 

Finaledrej i 500 ft. AGL 

Flaps fulde 

Reducer farten til 

 _____  kts. 

 

 

Meld downwind  
 

 

DOWNWIND: 

1000 ft. AGL 

 ______ kts. 

 ______ RPM 

Flyv parallelt med banen 

- ret kurs ind 

Ud for tærskelen: 

 ______ indsugningstryk 

 ______ RPM 

______ kts. 

Sænk derefter næsen 

og hold fart 
 "4

4 
Ø P   behov. 

HOLD GODT I* 

BASE LEGO: 
flaps  

kts. 

 

1111111P 

 

 

 

Aktiv side Før tærskelen: 

indflyvningsvinklen med gassen 

farten på _______  

`--"' Passer tærsklen i 5-8 meter AGL 

Tomgang - flad ud 
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Gundersted 22-11.2020 

Til Vesthimmerlands kommune. 

Indsigelse omkring vindturbiner. 

Jeg udtrykker hermed min store bekymring for projektet. 

Der er mange spørgsmål fra min side omkring det omtalte energianlæg, som jeg mener I 

bør inddrage I jeres beslutning: 

1. Hvad gør man for at bevare de små landsbyer? Hvordan vil man øge bosætning herude? 

Hvordan vil I have, at vi skal sælge vores lokalområde? 

2. Hvad gør man for at sikre sig, at folk kan låne i deres hus/ ejendomme, fx til 

energiforbedring? Det er svært nok i forvejen! 

3. Hvad gør man for at opretholde den dejlige natur i Vesthimmerland? Her tænkes der 

jo særligt på vores dejlige lokalområde! Planter man mere skov? 

Eller opsætter man bare 6*150 meters vindturbiner? 

4. Hvilken hensyn tager man til vores padder i området og vandsalamander- mv? Flytter 

man dem ind til Aars ? Eller er det helt uden betydning? 

5. Hvilken hensyn tager man i projektet til den røde glente i området? Rørhøgen og Kærhøgen, 

der yngler i området? Havørneparret i området? De mange trækfugle der kommer ind over det 

berørte område? Tænker man over, at det faktisk er her ude på landet at dyrelivet er? 

Tænkes der over biodiversiteten? 

6. Tænker man på lokalbefolkningen i området? Det er et industrianlæg, der vil står her de 

næste 30 år! Vil i gerne vores børn bliver i Vesthimmerland ? Eller ser i gerne de alle fraflytter? 

7. Hvem betaler skatten i kommunen? Er det HOFOR? 

8. Hvem gavner CO2 regnskabet? Er det Vesthimmerlands kommune ? 

9. Det omtales som grøn omstilling, men ofte handler det mere om en god forretning for 

lodsejerne. 

10. Vil I gerne, at man opkøber og udlejer de billige huse/ ejendomme, der sælges billigt 

videre af HOFOR - til socialbelastede familier til yderlige belastning for kommunekassen? 

11. Jeg vil gerne, at der kommer nogle flere visualiseringer af projekter, fra min 

egen matrikkel. 

12. Jeg tror, vi i Vesthimmerland skal prøve at arbejde noget mere målrettet på et projekt, som 

faktisk vil gavne vores kommune, og ikke mindst borgerne og skatteyderne. Det aktuelle 

projekt vil i min overbevisning ødelægger det for lokalområdet, hvor ildsjæle dagligt kæmper 

for en fælles indsats til gavn for udvikling og bosætning i området - generationskiftet er igang. 

13. Har man tænkt over hvilken omkostninger det vil have for vores flyveplads? Vil den 

nødvendige sikkerhed være der ved ind-og udflyvning ? Er der taget højde for elever der er 
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ved at erhverve sig flycertifikat? Vil Bjørnstrup området ikke blive et farlig område for fly 

og svævefly? Vil det begrænse flytrafikken, og skabe stor risiko for kollision ved en 
eventuel nødsituation særlig for de mange svævefly? 

14. Hvor meget tænker byrådet over i dette projekt, at I er folkevalgte af borgerne i 

Vesthimmerlands kommune, til at varetage vores interesser og ligeledes skabe vækst og 

tryghed for borgerne? Der er mange der er bekymret ved det omtalte projekt. 

15. Har man med i sine overvejelser, hvad det vil betyde for vores nærtliggende 

campingplads? Tænker man at det vil øge besøgende af turister, som vil komme til at 

campere i et område med kæmpe vindturbiner? Campingpladsen ligger placeret imellem 

Krogstrup vindturbiner og det omtalte Bjørnstrup projekt. 

16.Man sætter ikke sådan noget op i et område hvor der bor mennesker, så finder man er 

område der er egnet og allerede affolket til sådan et projekt, hvis man nu er blevet SÅ 

overbevist om det er den rette vej. TÆNK jer nu lige godt om inden i bider på krogen, der er 

ingen fortrydelsesret! Det er en beslutning der for mange vil betyde rigtig meget de næste 30-

40 år... 

Mvh Jørgen R Pedersen 

Skovvænget 42 9240 

Sendt fra min iPhone 
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Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. 

•   Hvorfor vælger man at sætte kæmpe vindmøller på land og ikke ude på havet?  

 Har vi ikke nok på land? Er det ikke på tide at tænke solceller frem for kæmpe vindmøller 
når nettet ikke kan følge med? 

 Hvorfor bliver Vesthimmerlands kommune valgt? Er det økonomien, så man kan lave 
en god forretningsplan, idet man kan opkøbe det hele billigt her i Vesthimmerland? 

 Hvordan kan I tro at borgere vil acceptere kæmpe vindmøller i en afstand af 1,2km, når 
grænsen fra vestkysten var 5km, dette blev kraftig nedstemt og forslaget hertil var 
min. 20km fra land.? 

 Hvorfor skal Nordjylland være den førende indenfor vindenergi, når vi ikke er den Region 
som har flest borgere? 

 Hvordan kan man lave alle de fine beregninger på, at en vindmølle laver grøn energi når 
de ikke kører når det blæser? 

 Er det ikke for tidligt at sætte kæmpe vindmøller op når nettet ikke kan tag det? Skal 
man ikke lave det i modsat rækkefølge?? 

 Hvor meget af virksomheds vindenergi bliver produceret i Øst Danmark nu? Her tænker 
jeg udelukkende vindenergi. 

 Hvorfor har man drænet jorden ved mosen i år? Er det fordi der skulle fjernes 
vandsalamandere inden alle undersøgelser skal opstarte?? 

 3.125.000 er jo ingenting ift. hvad Vesthimmerlands kommune vil miste, da dette vil få folk 
til at udflytte fra sådan et område. ? 

 Har i beregnet hvad det vil koste Vesthimmerland.? 

 hvordan skal vi kunne ramme målet for Grøn energi, når tyskerne betaler 
danske vindmøller for at stoppe, hver gang det blæser.? 

 tager man hensyn til flagermus, vandsalamander, trækfuglene og rovfugle som 
havørnen osv.?? 

Mvh. 
Janni Hartmann 

9051117



71) 

Hej 

I sommers købte jeg en byggegrund på skovvænget 34, grundersted uvidende om planer om 

vindmøllerne, som vil komme til at fylde det meste af udsigten fra grunden henover natur området. 

Så mit spørgsmål og forventning er, at i den kompensations ordning der er lagt op til står er til 

beboelsesejendomme, det regner jeg også med gælder for ubeboet byggegrunde, da det jo falder 

voldsomt i værdi pludseligt og ikke er salgbart. 

Jeg har købt grunden for at plante træer som klimakompensation for mig selv og havde tænkt mig 

med tiden at bygge et fritidshus og opkøbe markerne omkring for at dyrke skov på og få mere 

dyreliv derude og så det samtidig som en økonomisk investering - det bliver det ikke hvis der 

kommer vindmøller derude. 

Jeg er bange for vindmøllerne kommer til at ødelægge mine natur planer ved at skræmme insekter 

væk, slå insekter ihjel, forstyrre fødekæderne i området, så jeg ser meget frem til at læse den rapport 

der kommer omkring påvirkningen af nærmiljøet fra vindmøllerne. 

Hvis denne rapport viser sig ikke at have en negativ indvirkning på plante og dyreliv, så synes jeg, at 

det er vigtigt, at kommunen er med på at opkøbe markerne omkring Gundersted og dyrker 
offentlig skov og så vilde blomster på det, så det skærmer beboerne i Gundersted både for 

støj og gør udsigten bedre, samt giver et bedre natur område og en skov går jo hånd i hånd 
med hele ideen om vedvarende energi til fordel for vores klima. 

Mvh. Heidi Steensgaard Jensen Bævervej 10 

9230 Svenstrup 

Tlf 25300715 
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Mine bekymringer er lyd og støj gener ved så store møller, samt lysskygger når møllerne kører. 

Ligeledes hvordan vil det påvirke mine ejendomme, som er Kelddalvej 64 og 62 ved et evt. salg. 

Min bekymring er at der vil blive en værdiforringelse på ejendommene. 

Desuden vil jeg gerne bede om et visuelt billede fra mine 2 ejendomme, og i forhold til 

møllerne, min bekymring er at det visuelle vil blive meget påvirket. 

Med venlig hilsen 

Karin Hyldgaard Jørgensen 

Kelddalvej 64 

9600 Aars d. 22/11 2020. 
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Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup. 

Det var med mange blandede følelser, at jeg læste de mange læserbreve i Aars avis den 2. 
september. 
Jeg kan kun bakke op omkring de bekymringer der bliver belyst, om man stadig prøver, at ødelægge de 
små lokalsamfund idet man igen udpeger områder i og omkring disse, som egnet til vindmøller. Det er 
tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for 
lokalkendskab. 
I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, men kan 
konstaterer, at mange heller ikke vil have de store vindmøller der tæt på land. Da forslaget kom om, at 
møllerne skulle stå 5 km fra Hvidesande, blev det kraftigt nedstemt og et nyt forslag blev 20km fra land i 
stedet, så man ikke kunne se dem. Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m 
høje vindmøller op i en afstand af 1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor???? 

Jeg selv er fra Thyborøn med skøn natur og frisk luft, og det er vigtigt for mig, at bevare den. Jeg ledte 
længe efter et hus, hvor valget blev Gundersted for cirka 15 år siden. Det er her, hvor mine børn skal 
vokse op og familielivet skal trives især begrundet af den storslåede natur i området. Hvorfor skal vores 
trivsel nu ødelægges?? Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid 
på det. Vi har Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af 
den skønne natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare høre - 
ja stilheden i sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af 
det sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som 
er et stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst 
kommunen. Jeg ser helt klart forslaget om, at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost 
effektivt sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af 
natur da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse konstruktioner komme til at lide tab, 
som værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og 
det visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og 
trækfugle. 

Grøn 
energi??? 

Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR 
komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en 
hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den sidste ende Vesthimmerlands kommune der vil 
blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra vest 
kan i rigtig mange gange se kæmpe vindmøller står fuldstændig stille netop der, hvor der skulle 
produceres grøn energi. Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i 
stedet kæmpe summer af penge for, at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en 
god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!?? 

Lokal politiker!!!! 

I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis 
det vi gør i Gundersted. Jeg appellere til, at i gør det samme, så vi kan se, at i vil/hører os borgere, som 
bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt politiker om at tage aktion, 
og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund. Der findes jo andre og 
mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker - tættere på storbyen hvor 
energien skal bruges. 

9081120



tilslut ønsker jeg visuelle billeder fra min matrikel. 

BEVAR LOKALSAMFUNDET OG NATUREN. 

Michael Søgaard 
22/11-20 Skovvænget 3, Gundersted 
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Til 

Vesthimmerlands kommune 

Erhverv, Turisme, Plan & Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

Ejdrup d. 22/11-2020 

Hermed høringssvar på Vindmølleprojektet Bjørnstrup. 
Vi er meget bekymrede over at der er projekt i gang, vedr. vindmøller med tårn højde på 

150 meter i Bjørnstrup. 

Vi har nu været naboer til vindmøller i Ejdrup, som er rejst på Birkegårdsvej 3 9240 Nibe, og 

har jævnligt været gereneret af støj, især når vinden er fra sydvest, som den jo ofte er. Der 

er også kraftige skyggegener i vintermånederne, da solen står lavt. 

Derfor frygter vi at det med vindmøller i 150 meters tårn højde, også vil komme til at genere 
os yderligere. 

Vi har en skøn natur og nyder området og vil være meget kede at det vil forværres yderligere 

med flere vindmøller. Vi er absolut ikke imod vindenergi, men mener at de hører til på havet. 

Vi frygter at beboere flygter fra området og at det vil blive et mere udkantsområde, da det jo 

ikke vil være særligt attraktivt at flytte hertil med de yderligere gener, som vindmøllerne vil 

give. 

Vi har vores dejlige område, en god friskole som sikkert også vil få svært ved at få nye elever, 

da det ikke vil blive unge mennesker der vil flytte hertil, men sikkert folk som vil få svært ved 

at sælge deres huse. 

Mvh 

Marianne & Ib Nørlem kruse 

Birkegårdsvej 1 Ejdrup 
9240 Nibe 
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Bekymringsbrev fra Skovvænget 16, Gundersted. 

Jeg er bekymret for, at vi bliver stavnsbundet som nabo til et projekt af denne størrelse. 
Alle huse i området vil bliver ramt og man vil ikke kunne sælge et hus, i hele perioden indtil enten 
projektet er afvist eller møllerne er rejst. Jeg ville i hvert fald ikke investere i et hus, hvor jeg 
vidste man indenfor en årrække, vil blive nabo til 150 m høje vindmølle, med den usikkerhed der 
ligger i det. Så ville jeg søge bolig i et andet område. 
Vi er jo ramt af affolkning på landet og i hele kommunen og vil mene dette for en 
negativ indflydelse på at tiltrække folk til området omkring vindmøllerne. 
Hvis møllerne bliver rejst vil det have en negativ indvirkning på huspriserne i området, også dem 
der ligger mere end 1200 m væk. 

Vi er også bekymret for den lavfrekvens støj dB(c) der max må være 20 indenfor. Jeg ved det er 
noget der kan genere meget og er svær at gøre noget ved, når først vindmøllerne er rejst. Man 
kan have svært beregne sig frem til det og det er netop det, man gør og man bruger nogle tal der 
er gunstige for vindmøllerne. 
Jeg kunne godt tænke mig, at man stillede en garanti for at man overholder de 20 dB(c) 

Jeg går ind for grøn energi, og mener det er nødvendigt, men man bør lave en større samlet plan 
og samle det i større parker og ikke små grupper placeret rundt omkring, Jeg undre mig også 
over, at man netop nu vil rejse yderlig vindmøller, da der er overproduktion af el fra vindmøllerne. 
Vi ser mange af de nye opsatte vindmøller der stoppes pga. overproduktion, yderlig bør man 
måske kigge på lagring af energi fra møller inden man rejser nye. 

Jeg har selv investeret t i luft til vand varmepumpe, samt solceller sidste år - til trods for man har 
fjernet alt tilskud og lavet reglerne for lagring på el nettet meget ringe. 

Dette har jeg gjort også for at fremtidssikker mit hus, den dag jeg skal sælge det. 
Jeg ved godt at selve investeringen ikke står mål med den værdiforøgelse, jeg får for mit hus - tror 
faktisk ikke den overhovedet vil øge den. 

Vores hus er nok et af de sværeste huse at sælge i Gundersted pga. prisen, da den ca. 
er 1,75 mill kroner (vurderet i 2016), og min umiddelbar vudering er, at det bliver ikke nemmere 
med en vindmølle på 150 meter ca. 1200 m væk - og det vil uden tvivl gå ud over prisen, den dag 
jeg skal sælge huset. 

Jeg mener også man bør gøre ligesom man gjorde i Thorup Sletten vindmøllepark, der blev 
20% af vindmøllerne solgt som anparter til dem der boede inden for en radius af 4,5 km. 
Jeg vil mene, at på den måde vil man få en mere positiv tilgang til vindmøller, hvis man er en del 
af det og føler man får en del af kagen. Jeg tror at mange føler, at det er noget der bliver trukket 
ned over hovederne på os, uden at andre kommer og stille vindmøller op i vores baghave og de 
tjener på dette uden vi er en del af det. 

Jeg ved at der en god økonomi i at opstille vindmøller, både for lodsejere og opstiller i 
dette tilfælde HOFOR. 
Ifølge regnskabet for vindmøllepark Thorup-Sletten Park er der forventet min. overskud på ca. 7% 
eller 221 mill. for et projekt på ca. 600.000.000 kroner og lodsejerne får ca. 89.000.000 kr. 
Projektet omfatter 18 vindmøller af 4,3 MW. 
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Yderlig er det aftalt, at man laver en årlig betalingsforpligtelse på 30.000 kroner pr. mølle til 
lokalområdet i hele møllens levetid. Denne pulje tilgår også lokalbefolkning inden for 4,5 km radius 
fra møllerne. 

Yderlig bør man også kigge på hvad kan man gøre for området hvis møllerne bliver rejst. Kunne 
man lave en natursti, MTB spor, fiskesø, eller andet der kunne trække folk til området, der ville 
gøre det attraktivt at bosætte sig i området. 

Man bør også sætte krav til lyset på møllerne, da jeg ved det virker generede. Var det muligt at 
afskærme det kraftige lys, så man ikke kunne se det fra jorden? 

Håber virkelig vesthimmerlands kommune vil overveje dette meget grundigt! 

Med venlig hilsen 
Skovvænget 16, Gundersted 
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Vedrørende Vindmølleprojekt Bjørnstrup 

Vi er tilflyttere i Vesthimmerlands Kommune og har selv valgt at 
bosætte os på landet, hvor vindmøller er en del af landskabet. Vi 
har vindmøller som nærmeste nabo, og det har ikke haft 
betydning for vores valg om at flytte til området. 
Vi har altid vidst, at møllerne før eller siden ville stå for en 
udskiftning, og med tanke på klimaproblematikken, er det for os 
svært at se, hvorfor de ikke skal erstattes af nye og forbedrede 
møller, hvis rammerne tillader det. 
Vi har fulgt projektet længe, både gennem HOFOR og dækningen 
af projektet i medierne. 

Til det online borgermøde oplevede vi en meget fin gennemgang af 
projektet bygget på fakta. Her kom afklaring på bekymringsemner 
som skyggekast, støjgener, virkninger på lokalsamfundet med 
mere. 

Det var en fin opsamling og behandling af borgernes spørgsmål, 
og at afholde borgermødet online var en god løsning, der 
fungerede upåklageligt herfra. 
Vi mener ikke, at klimakrisen kan afværges inden for 

kommunegrænsen, fordi der er opstillet X antal vindmøller, 
og derfor bør Vesthimmerlands Kommune deltage aktivt for 
at nedbringe CO2-udledningen, ikke kun kommunalt, men 
også regionalt, nationalt og globalt. 

Vi glæder os over, at store dele af byrådet går ind for, at der skal 
føres en ambitiøs klimapolitik i Vesthimmerland, og herfra skal 
lyde stor opbakning til jeres grønne tiltag. 

Marianne og Martin Rosenberg Thomsen 
Nr. Blærevej 4 
9600 Aars 
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Kære Vesthimmerlands Kommune, 

Dette er min indsigelse mod godkendelse af Hofors påtænkte opførelse af kæmpevindmøller ved 

Bjørnstrup: 

Vi har i vores kommune (Vesthimmerlands) i forvejen et stort antal vindmøller. I Hornum stor 4 

prægtige eksemplarer. Med røde lys i toppen. De ses med lethed fra de fleste steder i kommunen - 

og de ses også tydeligt fra flere nabokommuner. 

Som jeg forstår det, bliver de nye møller ved Bjørnstrup markant større, end dem ved Hornum. 

Vi har store fredede hedearealer, vi har den smukke vesthimmerlandske vestkyst og den 

naturbeskyttede Halkær Ådal, som der for øjeblikket netop pågår seriøse drøftelser mellem 

kommunen og lodsejere om at genoprette. 

Hvorfor i alverden skal dette og mere til forurenes af udsigt til vindmøller? 

Kæmpevindmøller hører ganske enkelt ikke til på landjorden! Sæt dem dog op de i det store hav! 

Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi nu skal have endnu større møller, som vi ikke kan undgå at skal 

se på i døgnets 24 timer! 6 nye “stjerne” skal lyse i nattemørket. Vi er ganske vist blevet informeret 

om, at det røde lys på møllernes top ikke længere er så stærkt, men det skal jo være stærkt nok til at 

kunne ses, ellers ville det jo slet ikke være nødvendigt at have lyset i toppen af møllerne. Og så er 

det bare, at jeg har ganske svært ved at tro, at lyset ikke kan ses på lang afstand. 

Hvorfor vi skal have så store møller på land, hvor de er helt enormt generende for folk og fæ i 

nærheden af dem og grimt at se på for alle andre, og ikke i havområder, hvor de dog kun ses fra den 

ene side, er mig meget svært at forstå. 

Det ville klæde vores kommune, at tage hensyn til de mange føromtalte fredede og naturbeskyttede 

områder, der er i vores kommune ved ikke at tillade opførelsen af disse enorme vindmøller, som vil 

være en sand øjebæ at leve med for alle os, der bor her. 

Og så er det ikke kun borgere i vores egen kommune, der rammes af øjebæen! Eftersom møllerne i 

Hornum tydeligt ses fra de omkringliggende kommuner, mener jeg, det vil være overordentligt 

uansvarligt at tillade at opføre 6 kæmpemøller, som store dele af Himmerland så må døjes med 

synet af. 

Jeg bor på xxx  og er stærkt bekymret for, hvad min udsigt fra min ellers liebhaverudsigt (efter 

hvad ejendomsmæglere og kommunens egne vurderingsfolk - de vil jo gerne hente 

skattekronerne!) fremover bliver. Jeg bor her netop pga af min udsigt. Selvom jeg henter 

skattekronerne i Aarhus hver dag, har jeg valgt at blive boende på denne fantastiske matriket - der 

kunne sagtens tænkes, jeg vælger at flytte, hvis jeg kommer til at se på 6 kæmpevindmøller fra min 

stue og have. Hvis jeg da så ellers til den tid kan sælge. 

Kan jeg bede om en visualisering fra min adresse, tak. 

I håber om at min indsigelse imødekommes, 

9141126



 

MOTORFLYVEKLUBBEN 

Til Vesthimmerland Kommune 
  

Vesthimmerland den 22. november 2020 

Påvirkning af Vesthimmerlands Flyveplads ved etablering af vindmøller ved Bjørnstrup. 

Herunder er der tre emner, som betænkes: Hindringsflader, flyvehøjde og GPS-anflyvning i forhold til 

"DEBATOPLÆG Vindmøller ved Bjørnstrup" udgivet Oktober 2020 af Vesthimmerlands Kommune. 

Hindringsflader: Den sydligste vindmølle foreslås placeret ca. 3650m fra centrum af flyvepladsen. 

Flyvepladsen har et hindringsgrænsefladeplan, som består af en række hindringsflader. 

Hindringsflademe for flyvepladsen går ud til 3600m fra centrum af banen (maks højde 100m). Det 

virker ikke hensigtsmæssigt at planlægge placering af møller på 150m lige uden for en højde-

begrænsning på 100m. Den sidste del af hindringsfladerne (konisk flade) har en hældning på 5%, så 

en minimums afstand på 4600m ville være mere naturligt, og sikkert ligge bedre i tråd med 

intentionerne bag hindringsfladerne, da disse blev udtænkt og designet langt før der eksisterede 

vindmøller med en totalhøjde på 150m. (BL 3-1 Udgave 1, 10. marts 1993, afsnit 14) 

 

 

1,1 

 

Flyvehøjde: Begrænsning af minimum flyvehøjde om dagen er 500 fod over hindringer inden for en 

radius af 150m fra flyet, og om natten er det 1000 fod inden for en radius af 8km. Umiddelbart vil en 

række hindringer nordøst for flyvepladsen påvirke flytrafikken negativt fra Aalborg til 

Vesthimmerland, særligt om natten, hvor der er skærpede krav for afstand til hindringer. (EASA 

Part-SERA.5005 Visual flight rules) 

GPS-anflyvning: GPS anflyvnings procedurer på flyvepladser tilsvarende Vesthimmerland er ved at 

blive mere og mere udbredt i Europa. Vi er bekendte med at både Sindal og Vamdrup har fået 

etableret GPS-anflyvning, samt Thisted og Herning er i gang med ansøgningsprocessen. I forhold til 

vindmøllerne ved Bjørnstrup, vil det være meget relevant at få undersøgt, hvorledes disse påvirker 

mulighederne for at kunne etablere GPS anflyvning på Vesthimmerland. Særligt kunne det være 

minimum descent altitude (MDA) for proceduren, der angiver i hvilken højde man skal kunne se 

flyvepladsen. En højere MDA vil gøre flyvepladsen mindre brugbar, da højere skydække er 

nødvendigt. Ved at få etableret GPS anflyvning, vil det udvide muligheden for at benytte flyvepladsen 

mere. Særligt for erhvervsflyvning vil det have en meget stor betydning, men også for at højne 

sikkerheden for almen flyvning. 

I tilfælde af spørgsmål er udvalget meget velkommen til at tage kontakt. Hvis man har lyst til at 

besøge flyvepladsen og måske se Vesthimmerland fra oven, organiserer vi meget gerne dette. 

Med venlig hilsen 

2 % 1 t  

Torben N. Matzen 
Formand, Motorflyveklubben Himmeland, Tlf. 2019 3265, E-mail: tnm@tnm.dk 

 

 
9151127
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Kære vesthimmerlands kommune 

Vi er et ungt par fra Ukraine der nu har boet her i Gundersted i 9 år. 

Vi synes det godt at bo her og vi har fået en del nye venner og bekendte imellem dem som bor her. 

Her er rart at bo og det er godt og trykt for vores lille datter på 4 år at vokse op. 

Vi synes det er en meget dårlig ide, hvis der kommer store vindmøller lige uden for vores hus. De er 

måske langt væk, kun ca. 2 km, men vi er sikker på de vil blive meget store at se på fra vores vindue 

til haven. Vi er sikker på at vi vil komme til at høre dem også når de drejer rundt. Så vil det ikke 

være rart at sidde i haven og grille om sommeren. Vi ved fra mange undersøgelser at det ikke er 

sundt for børn og voksne med sådan lavfrekvent støj. Derfor er vi meget bekymret for dette i forhold 

til vores datter og vores måske kommende børn. 

Vi håber man i kommunen finder andre løsninger og stemmer nej til vindmøllerne i Bjørnstrup. 

Med venlig hilsen 

Igor Iagodin og Liudmila Stepaniuk 

Brusåvej 5 

Gundersted 

9161128



Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 21-06-2021 14:54
Modtaget Dato: 21-06-2021 14:54
Vedrørende: Invitation til borgermøde
Vedhæftninger: Invitation til borgermøde .pdf

Hej Jakob.
 
Vil du venligst sende denne invitation ud til byrådet.
 
På forhånd tak 
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lvJQG-0007FZ-
5V&i=57e1b682&c=K0eqGLo09F_tt7338dAHdyp0VP06L04ocmtjcLELk1_pQCeCiXgIuHRpb12aELmrC6MslO7Cl6aeKhny_S5Tqt4y_RT2NpGM9ZTPwbX5UY2T3wTIjr6T_j_4YDIFULsdGUFZ-
UZGxKXWA6lp3uBhtLeeS1tshFh6caL_ffNZpuQuXiBImLUMnrsyIeP_KbSqr41ufoH6ioj62-pS0vtyOQ

917
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Invitation til borgermøde – vindmøller ved Bjørnstrup

D. 24. juni 2021 kl. 19:00 inviterer HOFOR til borgermøde ang. forslag om opstilling af vindmøller 
ved Bjørnstrup – mellem Gundersted og Blære i Vesthimmerlands Kommune. 

Borgermødet bliver afholdt i Blære Multicenter - Gl. Blærevej 58, Aars. 

Der skal kunne fremvises gyldigt coronapas og alle opfordres til at holde minimum en meters afstand under hele mødet. 
Der vil være håndsprit tilgængeligt i salen. 

Vi ser  frem til en konstruktiv dialog og debat om vores forslag 

Med Venlig hilsen 

HOFOR Vind 

9181130



Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 21-06-2021 17:16
Modtaget Dato: 21-06-2021 17:16
Vedrørende: Til Anitta Hornbjerg

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ## 

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten. 

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet. 
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000. 

Med venlig hilsen 

Vesthimmerlands Kommune 
Udviklingsafdelingen 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 21-06-2021 17:16:00 

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Anitta Hornbjerg 
Addresse: Doverhøjvej 16 
Postnr: 9600 

Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup 
Kategori: Kommentar 
Indhold: 
Jeg vil hermed give min mening. Det er da fuldstændigt tåbeligt at opstille vindmøller ved Bjørnstrup når der findes et sted, hvor de
ikke genere nogen. Brug arealerne tilhørende Brusåvej 28 matrikel nr. 1v gunderstedgård hgd.mfl. Der vil de stå rigtig godt uden det
går ud over. mvh Anitta Hornbjerg 

919
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 21-06-2021 17:32
Modtaget Dato: 21-06-2021 17:32
Vedrørende: Til Hans Peder Hornbjerg

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ## 

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten. 

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet. 
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000. 

Med venlig hilsen 

Vesthimmerlands Kommune 
Udviklingsafdelingen 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 21-06-2021 17:32:00 

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Hans Peder Hornbjerg 
Addresse: Doverhøjvej 15 

Emne: Vedr. vindmøller ved Bjørnstrup 
Kategori: Kommentar 
Indhold: 
Jeg har meget imod vindmøllerne hvor der er så mange mennesker der bliver berørt både i byen og på landet. Desuden er jeg
skeptisk over for en placering så tæt på mange produktions landbrug da jeg ikke ved hvordan møllerne vil påvirke vores dyr både
omkring sygdom og reproduktion da vi ved dyrene er meget følsomme for strøm, der mangler vi en undersøgelse på hvad
påvirkningerne er. 
Jeg undrer mig også over at navnsø for år tilbage ikke kunne tåle at børne familier kørte ud til den med deres børn om sommeren for
at bade, men nu kan den så åbenbart tåle at der bliver sat kæmpe møller op med den dertil hørende trafik og gravearbejde dette
medfører. 
Venlig Hilsen 
Hans Peder Hornbjerg 

920

8301596#0 - Til Hans Peder Hornbjerg
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Fra: Plan [plan@vesthimmerland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 22-06-2021 08:56
Modtaget Dato: 22-06-2021 08:56
Vedrørende: VS: Digitalpost : Fra Vesthimmerland Kommune (9266220)
Vedhæftninger: meddelelse_306.xml

content_293.pdf
image001_15882.gif

Hej Jakob
 
Her kan du lige se det brev, som vi har sendt ud for Bjørnstrup.
 
Med venlig hilsen

Heidi Højriis Poulsen
Lokalplanlægger
Team Plan

Teknik- og Økonomiforvaltning

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail hpou@vesthimmerland.dk

Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: post 
Sendt: 21. juni 2021 15:06
Til: Teknikmiljø
Emne: VS: Digitalpost : Fra Vesthimmerland Kommune (9266220)
 
Denne mail er videresendt fra komunens hovedpostkasse
Fra: signflow@vesthimmerland.dk [mailto:signflow@vesthimmerland.dk] 
Sendt: 21. juni 2021 15:02
Til: post
Emne: Digitalpost : Fra Vesthimmerland Kommune (9266220)

Der er modtaget flg. Digitalpost, henvendelsen kan ikke besvares.

Besked:
Der er ikke skrevet nogen besked. Henvendelsen er vedhæftet som en pdf.

921
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Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

 

Høringsbrev - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller ved 
Bjørnstrup 

Byrådet besluttede den 17. juni 2021 at offentliggøre et forslag til kommuneplantillæg nr. KP17-301-023 
og et forslag til lokalplan nr. 1112 Vindmøller ved Bjørnstrup. Planerne er udarbejdet i henhold til 
planloven

1
. 

 
Der er foretaget en miljøvurdering af planforslagene, og der er udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering 
af det konkrete projekt i henhold til miljøvurderingsloven

2
.  

 
Jeg skriver til dig, da du er ejer, lejer eller bruger indenfor området, eller fordi kommunen skønner, at 
planforslagene kan have en væsentlig betydning for dig. Planforslagene er i offentlig høring, og du har 
mulighed for at give din mening til kende. 
 
Planforslagenes indhold 
Planforslagene omfatter et område ved Bjørnstrup syd for Gundersted.  
 
Planforslagene giver mulighed for opstilling af op til seks nye vindmøller med tilhørende arbejdsarealer, 
teknikbygninger, transformerstation og vejanlæg. 
 
Forslaget til kommuneplantillægget kan ses på kommuneplanportalen: 
https://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/2529 
 
Lokalplanforslaget, miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse efter 
miljøvurderingsloven kan ses på lokalplanportalen:  
https://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/1130 
 
Byrådets behandling af sagen kan ses på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside: 
https://dagsordener.vesthimmerland.dk/vis?id=8bce58c8-bf0c-4ac9-a0bb-e32b8768418f  
 
Offentlig høring 
Planforslagene med tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport er nu i offentlig høring. 
 
Hvis du har bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser kan du indsende et høringssvar gennem 
kommuneplanportalen eller lokalplanportalen via links ovenfor, se evt. vedhæftede vejledning for 
indsendelse af høringssvar til kommuneplantillæg. 

                                                   
 
1
 Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01/07/2020) 

2
 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25/06/2020) 

Dato: 21. juni 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 

Sagsnr.:  

01.02.05-P16-6-21 

 

Heidi Højriis Poulsen 

Mail: hpou@vesthimmerland.dk 

 

  

Vesthimmerlands Kommune 
Vestre Boulevard 7 
9600  Aars 
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Side 2 af 5 

Fristen er senest den 6. september 2021. 
 
Dine bemærkninger vil indgå i kommunens beslutning om endelig vedtagelse af planerne. Hvis du 
sender bemærkninger, får du brev fra os igen, når det er besluttet om planerne vedtages endeligt. 
 
Planforslagenes retsvirkning  
Lokalplanforslaget 
Lokalplanforslagets retsvirkninger er beskrevet i Planlovens § 17.  
 
Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i 
øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.  
 
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter 
forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde 
et større byggearbejde mv. Tilladelse kan ikke meddeles, såfremt en overordnet myndighed har gjort 
indsigelse mod forslaget til lokalplanen. 
 
De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog ikke 
længere end et år efter offentliggørelsen af planforslaget. 
 
Forslag til kommuneplantillæg 
Kommuneplantillæggets retsvirkninger er beskrevet i Planlovens § 12. 
 
Forslaget har ingen direkte retsvirkninger over for de ejendomme, som er omfattet af tillægget. Først når 
tillægget er endeligt vedtaget, skal kommunen virke for planens gennemførelse. 
 
Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller 
ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid 
med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i 
kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en 
byplanvedtægt. 
 
Sådan behandler vi dine oplysninger 
I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inklusiv vedhæftede 
dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre 
personlige oplysninger som er oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelige.  
 
Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar, er det vigtigt, at 
du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og 
adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og 
adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det. 
 
Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. 
part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt. 
 
Kommunen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Heidi Højriis Poulsen 
Lokalplanlægger 

9231135



 

 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du kan se yderligere oplysninger om klagereglerne 

på www.naevneneshus.dk. 

 

Der kan klages over retlige forhold. Retlige forhold er blandt andet om en dispensation fra en lokalplan er 

lovlig, og om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. 

er fulgt. 

 

Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/,  

www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den 

er tilgængelig for kommunen via klageportalen. 

 

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for 

virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til kommunen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, 

sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om 

videresendelsen. 

 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden 

er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal 

du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at 

bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her. 

 

Klagefrist 

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 

forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

 

Opsættende virkning 

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan 

træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. 

 

Søgsmål 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens 

modtagelse. 

 

Aktindsigt 

Som part i sagen, har du ret til fuld aktindsigt. 
  

9241136



 

 

Vejledning i afgivelse af høringssvar til kommuneplantillæg 

 
Afgivelse af høringssvar 
 
Vesthimmerlands Kommune modtager udelukkende høringssvar til kommuneplantillæg via 
www.kommuneplan.vesthimmerland.dk 
 

1. Klik på ’KOMMUNEPLANTILLÆG’ 
2. Klik på ’FORSLAG’ 
3. Vælg det kommuneplantillæg du er interesseret i at se, eller afgive høringssvar til 
4. Klik på den orange knap ’Din mening’ i øverste højre hjørne 

 

 
  
Nu vil følgende vindue åbne, hvor du har mulighed for at afgive dit høringssvar, enten ved at skrive en 
kommentar direkte i formularen, eller ved at uploade et separat dokument.  
 

9251137



 

 

 
 
Høringssvar der bliver indsendt til Kommunen på andre måder, vil ikke indgå i den politiske behandling. 
 
Har du spørgsmål til kommuneplantillægget? 
 
Har du spørgsmål til forståelsen af kommuneplantillægget, er du velkommen at skrive en mail til 
kommuneplan@vesthimmerland.dk. Hvis du ønsker at ringes op, angiv da dit telefonnummer, så ringer vi 
til dig. Kommunen modtager IKKE høringssvar på denne mail. 

 

 

 

9261138



VE&THIM MERLANDS 
KOMMUNE

9271139



Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 22-06-2021 13:16
Modtaget Dato: 22-06-2021 13:16
Vedrørende: Til Henrik Andersen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ## 

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten. 

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet. 
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000. 

Med venlig hilsen 

Vesthimmerlands Kommune 
Udviklingsafdelingen 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 22-06-2021 13:16:00 

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Henrik Andersen 
Addresse: Bjørnstrupvej 28c 

Emne: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup 
Kategori: Kommentar 
Indhold: 
Jeg skal på det kraftigste modsætte mig opførelsen af vindmøller i Bjørnstrup og samtidig opfordre til, at Kommunen får styr på
støjgener fra allerede opstillede vindmøller mellem Hornum og Vester Hornum. 
Med venlig hilsen 
Henrik Andersen 
Bjørnstrupvej 28c, Hornum 
9600 Aars 
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 22-06-2021 14:11
Modtaget Dato: 22-06-2021 14:11
Vedrørende: opdateret dagsorden
Vedhæftninger: Dagsorden til borgermøde d. 24. juni_ (1).pdf

Hej Jakob.
 
Hermed seneste version af dagsorden til på torsdag
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lvfE1-0001Up-
4V&i=57e1b682&c=p1JpktLgBQrIJqwi2k9d2xlNqoOvwn0RoHaFDmujxOJfLm7uRS1T820HuYZxnoK_CjpprWNc39CIGgUGcjUaUPCXG_65sZ3QKcEOIYo8SCQGUBC-
XWJdGv79EhFQKJ1NSfn0VK7Q9j65Sc20SoFtrF1WNfo4x20hFVPkXQdoS0r5B8X7EXu4qSSnx7dPvV8OI-okdvR_41Buaw7B0UDtJQ
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Borgermøde d. 24. juni 2021 kl. 19:00 i Blære Multicenter 

Tid Punkt og indhold Hvem taler 

Kl. 19.00-19.10 Velkomst og information om mødets formål og  dagsorden (HOFOR) 

Præsentation af ordstyrer og oplægsholdere 

HOFOR/Ordstyrer 

Kl. 19.10-19.45 Orientering om miljøkonsekvensrapporten - herunder bl.a. støj, 

visualiseringer og skyggekast samt spørgsmål fra salen 

Urland 

Kl. 19:45-20:00 Orientering om økonomisk bidrag til lokal udvikling  HOFOR 

Kl. 20:00-20.15 Pause  

Kl. 20.00-20.45 Information om værditabsordningen, VE- bonus og salgsoption Energistyrelsen 

Kl. 20.45-21.15 Spørgsmål i plenum og afrunding Alle oplægsholdere. 

Ordstyrer faciliterer 

 

9301142



Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 04-07-2021 21:06
Modtaget Dato: 04-07-2021 21:06
Vedrørende: Til Thomas Olesen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ## 

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten. 

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet. 
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000. 

Med venlig hilsen 

Vesthimmerlands Kommune 
Udviklingsafdelingen 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 04-07-2021 21:06:00 

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Thomas Olesen 
Addresse: Brusåvej 6 

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup 
Kategori: Kommentar 
Indhold: 
NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP !!! 

I har ingen opbakning i lokal samfundet til kæmpe vindmøller Så lyt dog til os ! NEJ TAK ! 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 11-08-2021 16:51
Modtaget Dato: 11-08-2021 16:51
Vedrørende: Til Kenneth Støvring

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 11-08-2021 16:51:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Kenneth Støvring
Addresse: Gunderstedvej
Postnr: 9600

Emne: Positiv
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Med tanke på både kommunens og regeringens klima ambitioner og i særdeles de nyeste klimarapporter fra FN synes jeg i den grad
at der skal handling til og dette projekt synes jeg vil være et skridt i den rigtige retning, og vil vise at Vesthimmerlands kommune er
fremsynet og sætter handling bag deres ord og ambitioner 
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Fra: Merete Bach Hansen [mbh@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 12-08-2021 14:12
Modtaget Dato: 12-08-2021 14:12
Vedrørende: Vindmøller mellem Gundersted og Blære
Vedhæftninger: image001_1039.gif

Fra: Merete Bach Hansen 
Sendt: 12. august 2021 13:53
Til: Kommuneplan
Emne: Vindmøller mellem Gundersted og Blære
 
Modtaget besked på telefonsvarer 9. august 2021 fra Irma Bach Lykkegaard, Borupvej 16, Ll. Ajstrup, 9240 Nibe (mobil: 24466577) – hun
vil gerne stemme ja til projektet!
 
Med venlig hilsen

Merete Bach Hansen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7014
4014 5849 

mbh@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

933

8301600#0 - Vindmøller mellem Gundersted og Blære

1145



VE&THIM MERLANDS 
KOMMUNE

9341146



Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 13-08-2021 12:05
Modtaget Dato: 13-08-2021 12:05
Vedrørende: Trafikstyrelsesafgørelse ift. lysafmærkning af vindmøllerne ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: Vejledende udtalelse i anledning af forespørgsel om afmærkning af vindmølleprojekt ved Bjørnstru.pdf

Hej Jakob.
 
Jeg kan ikke huske om jeg fik sendt dig Trafikstyrelsens udtalelse ang. lysafmærkning på vindmøllerne ved Bjørnstrup. Den er vedhæftet her:
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

Direkte tlf.: 2795 4265
E-mail: iden@hofor.dk

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mEU2b-0001AJ-
65&i=57e1b682&c=c9uRAK-sQ55QrtKtBM0Iw-
qV2yDDySI8fn5l4k1BeiKkIDyN5gNw6b6iZEWiR0_9DPk45wyXd5tUDeDL5Vz7Ck1tVFEKPlKsyD9BpwJzZ4XdD5D7qlYSUmGps4FVAsodDAhzBEa7sxtXcZqdne5-
1r4lzVDJY0MVeZYp--KWuK2c0Fv-bGrYEFzijO6HxbOtEnWBBtve7pWjtq9dANVTvQ
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Side 1 (3)

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Telefon 7221 8800

Fax 7262 6790

info@trafikstyrelsen.dk

www.trafikstyrelsen.dk

 HOFOR A/S  
 Ørestads Boulevard 35
 2300 København S
 Att: Ida Engelund
 
 Sendt til: iden@hofor.dk   

Dato: 07-06-2021

Sagsnr.: TS3120900-00659 

Dokumentnr. 9268280

Sagsbehandler: MRBA

Vejledende udtalelse i anledning af forespørgsel om 
afmærkning af vindmølleprojekt ved Bjørnstrup

Trafikstyrelsen (TS) har den 20. januar 2021 modtaget jeres 
forespørgsel om krav til luftfartsafmærkning ved opstilling af 6 
vindmøller ved Bjørnstrup.

TS’s vejledende udtalelse er baseret på det indsendte projekt-
materiale og berørte områder og er således udtryk for et øje-
bliksbillede i henhold til det regelsæt og de forhold, der gør sig 
gældende på tidspunktet for udtalelsen.

TS forbeholder sig retten til at stille ændrede vilkår i forbindelse 
med vurdering af en ansøgning om attest.

Projekter må ikke påbegyndes opført før TS har godkendt opfø-
relsen ved at udstede en attest om, at hindringerne ikke skøn-
nes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed, jf. lov om 
luftfart § 67 a. I TS’s vurdering af, om hindringerne vil frembyde 
fare, indgår blandt andet stillingtagen til hindringernes højde og 
placering i forhold til nærliggende navigationshjælpemidler for 
luftfarten, påvirkning af en-route trafikken, flyvepladsers place-
ringer og Forsvarets behov.

Hindringsejers videre arbejde vil således være på eget ansvar og 
risiko.

For at opnå en attest skal projektet anmeldes til TS. Anmeldel-
sen skal foretages ved hjælp af TS’s anmeldelsesskema som 
kan findes på vores hjemmeside. Det anbefales, at fremsende 
anmeldelsen senest 8 uger før den planlagte opsætning.

9361148



Side 2 (3)

Vejledende udtalelse om afmærkning af vindmøller

TS kan oplyse, at projektet har været i høring hos Aalborg 
Lufthavn, Flyverkommandoen og Naviair. På det foreliggende 
grundlag kan TS udtale, at den i forespørgslen beskrevne op-
stilling af en vindmølle umiddelbart vil kunne danne grundlag 
for følgende krav til afmærkning, såfremt vindmølle nr. 1 flyt-
tes til en anden position eller opføres på en sådan måde, hvor 
den ikke vil gennemskære hindringsplanen til Vesthimmerlands 
Flyveplads.

Vindmøllerne 

For vindmølleparken gælder følgende afmærkning.

Toppunktsafmærkning (nacelle/generatorhus):

1) Vindmøllerne skal markeres med lavintensive fast røde 
lys. Hindringslysene skal opfylde specifikationerne til 
low-intensity, Type A anført i tabel 6-1 til 6-3 i ICAO 
Annex 14 (se TS hjemmeside).

2) Lysmarkeringen skal placeres øverst på generatorhuset 
(nacellen) og lyset skal altid, uanset møllevingernes 
placering, være synligt 360 grader i et vandret plan. 
Dette kan kun opnås ved opsætning af 2 lamper på 
møllen. 

Generelt:

For samtlige vindmøller gælder desuden følgende.

1) Den uafmærkede del af vindmøllen (det vil sige vind-
møllevingerne), ikke må overstige toppunktsafmærk-
ningen med mere end 120 meter.

2) Ved anvendelse af LED som hindringslys skal armatur-
typen opfylde specifikationerne anført i afsnit 3 i vejled-
ningen til BL 3-11 (se TS hjemmeside).

3) Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet.

4) Vindmøllerne skal bemales med hvid farve på vinger, 
nacelle samt minimum 2/3 dele af mølletårnet jf. BL 3-
11, pkt. 6.1.3.a. F.eks. er RAL 7035 inden for farvedefi-
nitionen hvid. Farven hvid er nærmere defineret i 
ICAO´s Annex 14, Volume I, Appendix 1, pkt. 3.2 d).

9371149



Side 3 (3)

Projektforudsætninger

Udtalelsen er baseret på et vindmølleprojekt bestående af 6 
vindmøller, hver med en totalhøjde på 150 meter over terræn 
(AGL 492 FT og AMSL på op til 610 FT). Det er endvidere lagt 
til grund, at vindmøllerne vil blive opstillet med positionerne 
GEO CORD WGS84: 

M1: 56°52’34’’N - 009°29’11’’E

M2: 56°52’45’’N - 009°29’15’’E

M3: 56°52’56’’N - 009°29’20’’E

M4: 56°53’07’’N - 009°29’25’’E

M5: 56°53’18’’N - 009°29’31’’E

M6: 56°53’29’’N - 009°29’36’’E

Ved en kommende ansøgning om attest for en luftfartshindring, 
er det ikke tilladt for vindmølle nr. 1 (M1) at gennemskære 
hindringsplanen til Vesthimmerlands Flyveplads, jf. BL 3-11, 
pkt. 5.5 ”Vindmøller inden for en flyveplads’ indflyvningsplan 
må ikke have en totalhøjde, der medfører, at en vingetip uan-
set møllevingens position gennemskærer indflyvningsplanens 
hindringsbegrænsende flader.” Vindmølle nr. 1 (M1) skal derfor 
flyttes eller ændres, for ikke at gennemskære hindringsplanen 
til Vesthimmerlands Flyveplads.

  
Gebyr

Det oplyses, at gebyr for denne vejledende udtalelse vedrø-
rende afmærkning af nærværende vindmølleprojekt (luftfart-
hindringer) vil blive opkrævet separat i henhold til Trafikstyrel-
sens gebyrbekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Mads Robert Bangsbostrand
Ingeniør
Trafikstyrelsen

9381150



Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 13-08-2021 12:19
Modtaget Dato: 13-08-2021 12:19
Vedrørende: Til Irma Bach Lykkegaard
Vedhæftninger: 202165 - Høringsvar vedr. Vindmølleprojekt Bjørnstrup Irma Lykkegaard.pdf

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 13-08-2021 12:18:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Irma Bach Lykkegaard
Addresse: Borupvej 16

Emne: Vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Se vedhæftet brev

Vedhæftede filer:
202165 - Høringsvar vedr. Vindmølleprojekt Bjørnstrup Irma
Lykkegaard.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202165 - Høringsvar vedr. Vindmølleprojekt Bjørnstrup Irma
Lykkegaard.pdf
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Til Vesthimmerlands kommune 

Vindmølleprojekt Bjørnstrup 

   Ll. Ajstrup, d. 13. august 2021 

 

Høringssvar vedr. Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 

Først og fremmest vil vi gerne kvittere Hofor for en god dialog og konstruktiv tilgang til hele vores situation 

og ønsker, som en af de nærmeste naboer til vindmøllerne. De har været finke både når de har været forbi 

men også når jeg har ringet til dem på telefonen. 

Tanken om grøn energi er jo nødvendig. Og vi kan jo ikke alle sige vi ikke vil have dem i baghaven. Vi var 

meget skeptiske da der i sin tid blev sat møller op i både Bjørnstrup og Gundersted og ønskede dem 

faktiske ikke. Efter de blev sat op, har det dog vist sige at de ikke genere os det fjerneste. Og i dag ligger vi 

faktisk ikke mærke til dem. Dermed ikke sagt at de aldrig kan høres, men ikke noget der på nogen måde 

genere. 

Min datter bor i Flejsborg mellem møllerne i Krogstrup og Overlade. Hun føler sig på ingen måde generet af 

dem og derfor tænker jeg heller ikke at møllerne i Bjørnstrup vil genre hverken i Gundersted eller Blære.  

Der er mange der snakker om at lodsejerne kun tænker på penge. Selvfølgelige får de sikkert også noget ud 

af det men de får jo også generne af at have dem og veje mm. Til at stå midt på markerne. Og de kommer 

jo selv til at bo allertættest på møllerne efterfølgende. Jeg syntes i øvrigt at det er flot at Hofor, Torben og 

Per har afsat så mange penge til lokalområdet. Jeg syntes nemlig ikke der er ”småpenge” som der er nogen 

der gør. 

Der har i mange år stået møller her i området. Og det er jo ikke tanken at der kommer flere møller men kun 

nye og mere moderne. 

Jeg tror ikke at de nye møller vil gøre skade på hverken flagermus og andet vildt. Og heller ikke naturen. 

Der er i hvert fald masser af både flagermus og andet vildt omkring andre vindmølleområder. 

 

Venlig hilsen 

Irma Bach Lykkegaard 

Borupvej 16, Ll. Ajstrup 

9240 Nibe 

9401152



Fra: Kommuneplan [/O=VESTHIM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=KOMMUNEPLAN]
Til: 'Brian Stephansen'
Cc: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk];Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 16-08-2021 13:16
Modtaget Dato: 16-08-2021 13:16
Vedrørende: SV: Vindmøller: Skriftlige høringssvar
Vedhæftninger: image001_1040.gif

Hej Brian
Jeg skal forsøge at svare på dine spørgsmål.
Hvis man ikke har mulighed for at indsende et høringssvar digitalt, kan det sendes på ”gammeldags manér” med almindelig post til
adressen:
Vesthimmerlands Kommune
Erhverv, Turisme, Plan & udvikling
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Skriv ”Vindmøller Bjørnstrup” på kuverten og i brevet, så høringssvaret kommer det rigtige sted hen fra start.
Høringssvaret kan naturligvis også afleveres personligt. Det er på samme adresse og afdeling, som nævnt ovenfor.
HUSK AT HØRINGSSVARET (uanset hvordan det afleveres) SKAL VÆRE KOMMUNEN I HÆNDE SENEST MANDAG DEN 6.
SEPTEMBER 2021!
Ud fra tidsplanen for udarbejdelse af plangrundlag for vindmøllerne i Bjørnstrup kan jeg se, at den politiske behandling af høringssvar og
stillingtagen til endelig vedtagelse af planen vil ske i løbet af november måned:

· Teknik & Miljø Udvalget 1. november 2021
· Økonomiudvalget 11. november 2021, og
· Byrådet 26. november 2021

Udvalgene indstiller en beslutning til Byrådet, hvor den endelige beslutning tages. Sagsfremstilling og indstillinger i Udvalgene kan følges
på denne side: https://dagsordener.vesthimmerland.dk/
Håber det er svar på dine spørgsmål – ellers skal du naturligvis være velkommen til at kontakte os igen.
Med venlig hilsen

Merete Bach Hansen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Vesthimmerlands Kommune www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7014
4014 5849 

mbh@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Brian Stephansen
Sendt: 14. august 2021 23:36
Til: Kommuneplan
Emne: VS: Vindmøller: Skriftlige høringssvar
Hej
Jakob har ferie, men jeg har brug for et svar til mandag aften.
mvh
Brian Stephansen 
Bjerghedegaard
Bjerghedevej 2
9600 Aars
Mobil 21954156

Fra: Brian Stephansen
Sendt: 14. august 2021 09:33
Til: jhas@vesthimmerland.dk 
Emne: Vindmøller: Skriftlige høringssvar
Hej Jakob
På borgermødet vedr. vindmøllerne blev der spurgt til de, der ikke kan sende høringssvar ind digitalt. Borgmesteren tilbød at hjælpe. Der
afholdes et borgermøde mandag for naboerne, og her kunne det være godt at kunne sige om de kan sende dem til forvaltningen eller hvad de
skal?
Kan vi fortsat forvente det kommer til politisk behandling i november. Kan du forklare, hvor i processen at planforslaget vedtages?
mvh
Brian Stephansen 
Bjerghedegaard
Bjerghedevej 2
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Fra: Kommuneplan [/O=VESTHIM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=KOMMUNEPLAN]
Til: 'Brian Stephansen
Cc: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk];Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 16-08-2021 13:16
Modtaget Dato: 16-08-2021 13:16
Vedrørende: SV: Vindmøller: Skriftlige høringssvar
Vedhæftninger: image001_1139.gif

Hej Brian
Jeg skal forsøge at svare på dine spørgsmål.
Hvis man ikke har mulighed for at indsende et høringssvar digitalt, kan det sendes på ”gammeldags manér” med almindelig post til
adressen:
Vesthimmerlands Kommune
Erhverv, Turisme, Plan & udvikling
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Skriv ”Vindmøller Bjørnstrup” på kuverten og i brevet, så høringssvaret kommer det rigtige sted hen fra start.
Høringssvaret kan naturligvis også afleveres personligt. Det er på samme adresse og afdeling, som nævnt ovenfor.
HUSK AT HØRINGSSVARET (uanset hvordan det afleveres) SKAL VÆRE KOMMUNEN I HÆNDE SENEST MANDAG DEN 6.
SEPTEMBER 2021!
Ud fra tidsplanen for udarbejdelse af plangrundlag for vindmøllerne i Bjørnstrup kan jeg se, at den politiske behandling af høringssvar og
stillingtagen til endelig vedtagelse af planen vil ske i løbet af november måned:

· Teknik & Miljø Udvalget 1. november 2021
· Økonomiudvalget 11. november 2021, og
· Byrådet 26. november 2021

Udvalgene indstiller en beslutning til Byrådet, hvor den endelige beslutning tages. Sagsfremstilling og indstillinger i Udvalgene kan følges
på denne side: https://dagsordener.vesthimmerland.dk/
Håber det er svar på dine spørgsmål – ellers skal du naturligvis være velkommen til at kontakte os igen.
Med venlig hilsen

Merete Bach Hansen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Vesthimmerlands Kommune www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7014
4014 5849 

mbh@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: Brian Stephansen [
Sendt: 14. august 2021 23:36
Til: Kommuneplan
Emne: VS: Vindmøller: Skriftlige høringssvar
Hej
Jakob har ferie, men jeg har brug for et svar til mandag aften.
mvh
Brian Stephansen 
Bjerghedegaard
Bjerghedevej 2
9600 Aars
Mobil 21954156

Fra: Brian Stephansen
Sendt: 14. august 2021 09:33
Til: jhas@vesthimmerland.dk 
Emne: Vindmøller: Skriftlige høringssvar
Hej Jakob
På borgermødet vedr. vindmøllerne blev der spurgt til de, der ikke kan sende høringssvar ind digitalt. Borgmesteren tilbød at hjælpe. Der
afholdes et borgermøde mandag for naboerne, og her kunne det være godt at kunne sige om de kan sende dem til forvaltningen eller hvad de
skal?
Kan vi fortsat forvente det kommer til politisk behandling i november. Kan du forklare, hvor i processen at planforslaget vedtages?
mvh
Brian Stephansen 
Bjerghedegaard
Bjerghedevej 2
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 17-08-2021 21:28
Modtaget Dato: 17-08-2021 21:28
Vedrørende: Til Torben Myrup

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 17-08-2021 21:29:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Torben Myrup
Addresse: gunderstedvej
Postnr: 9600

Emne: vindmøller
Kategori: Kommentar
Indhold: 
jeg mener det er vigtigt at Vesthimmerland også tager del i den grønne omstilling. Jeg har haft 4 møller som nærmeste nabo i 25 år.
De har aldrig generet os, og jeg ejer ikke nogen af dem. Jeg bliver også nærmeste nabo til de nye møller. Jeg køber i dag grøn strøm
til hele mit landbrug, det er på høje tid vi tager ansvar, og sætter fart på den grønne omstilling 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 17-08-2021 21:35
Modtaget Dato: 17-08-2021 21:35
Vedrørende: Til Jesper Pedersen
Vedhæftninger: 202168 - Hørringsvar Marianne og Jesper.pdf

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 17-08-2021 21:34:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jesper Pedersen
Addresse: Nr. Blærevej 3
Postnr: 9600

Emne: Vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Se vedhæftede dokument.

Vedhæftede filer:
202168 - Hørringsvar Marianne og Jesper.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202168 - Hørringsvar
Marianne og Jesper.pdf
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Til Vesthimmerlands kommune 
Blære, d. 17. august 2021 

 
Høringssvar vedr. Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 
 
FN’s nyeste klimarapport viser jo med al tydelighed at der er behov for at sætte mere skub i den 
grønne omstilling. El-biler bliver stadig mere udbredt og der går ikke længe inden at de for alvor 
overtager billedet i trafikken. Både fordi de er ved at være veludviklet men også pga. et politisk 
krav. Vi er på ingen måde klimafanatikere men når man tænker at Bjørn Lomborg siger at FN’s 
klimapanel er det mest troværdige, bliver man nødt til at anderkende behovet for grøn energi. 
Samtidig må klimaproblematikken jo have et gran af sandhed. 
 
Frygt for mangel på bæredygtig el er faktisk en af de ting vi godt kunne forestille os i fremtiden, 
hvis ikke den grønne omstilling får fart. Vi KAN ikke blive ved med at udskyde det og sige vi ikke vil 
have møller i vores baghave 
 
Vi går ind for projektet. Der er vindmøller i området i forvejen. De har aldrig generet os og vi har 
boet her i 22 år. Møllerne er ved at være gamle. Og vi kan se at der tit er reparationer på dem. 
Derfor trænger de til at blive skiftet ud. Nøjagtig som enhver anden bil bliver skiftet ud til en nyere 
og mere miljørigtig bil. 
 
Dyrelivet er blevet beriget. Flere ræve, rådyr, kronvildt, harer, mv. kan vi hverdag se. Flere 
trækfugle, trods eksisterende møller, som svaner og ænder. Naturen tilpasser sig og har gjort det 
siden de nuværende møller blev sat op. Vi er derfor helt overbevist om at vindmøllerne skaber 
plads til dyrelivet og ikke fjerne eller skader det. Det er faktisk vores oplevelse gennem nu mange 
år. 
 
Vi vil opfordre jer til at lytte til os der bor og har boet i området gennem så mange år. Vi har 
nemlig aldrig følt sig generet af de nuværende møller. Heller ikke selv om vi aldrig har haft 
økonomisk interesse i dem. 
 
De afledte effekter af mølleprojektet som nedtagning af ældre boliger vil, efter vores opfattelse, 
medvirke til en stor forskønnelse af området.  
 
En ting vi gerne vil opfordre politikerne til, er at prioritere byen Vegger, når projektet forhåbentligt 
bliver en realitet. Vi syntes det er flot at Hofor og lodsejerne at lave de 4 fonde udover den 
lovpligtige pulje. Det er faktisk rigtig mange penge. Vi syntes dog at Vegger også burde tilgodeses 
og derfor håber vi at politikerne vil imødekomme eventuelle ønsker fra Vegger.  
 
Der er kommet mange nye børnefamilier til i området til trods for både den eksisterende lokalplan 
og den megen omtale at dette projekt. Så når folk siger det påvirker bosætningen negativt er det 
jo bevist at det ikke sker. Vores indtryk er at dem der sælger deres boliger vil blive i nærområdet. 
 

9471159



Hofor har behandlet os ordentlig og rigtigt godt. Lyttet og absolut ikke trukket noget ned over 
hovedet på os. De har taget sig tid. Vi har fået den tid vi har haft brug for. Derfor stiller vi gerne 
vores ejendom til rådighed. 
 
De bedste hilsner 
 
 
Marianne og Jesper Pedersen 
Nr. Blærevej 3 
9600 Aars 

9481160



Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 22-08-2021 19:14
Modtaget Dato: 22-08-2021 19:14
Vedrørende: Til Anette og Michael Rydahl
Vedhæftninger: 202174 - Hørringssvar vedr. KP17301023 Vindmøller Bjørnstrup.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 22-08-2021 19:13:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Anette og Michael Rydahl
Addresse: Blærevej 115
Postnr: 9600

Emne: Hørringssvar vedr. KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vedhæftet som Word dokument "Hørringssvar vedr. KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup"

Vedhæftede filer:
202174 - Hørringssvar vedr. KP17301023 Vindmøller
Bjørnstrup.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202174 - Hørringssvar vedr. KP17301023 Vindmøller
Bjørnstrup.docx
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Hørringssvar vedr. KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup 

Hvilken værdi har vindmølleprojektet for Vesthimmerland kommune i forhold til Co2 og økonomisk? i 
fordebat videoen fra 19-11-2020 udtaler Hans Jakob Martinsen fra Hofor til spørgsmålet tid 1:16:25 om 
hvem der får gevinst af co2 reduktionen tid 1:18:25 at der kan foregå en dobbelt kontering, der er da ingen 
steder en dobbelt kontering er lovlig?  

 

Hvis dette projekt gennemføres vil det blive uden omtanke for naboerne, det syntes jeg ærlig talt udviser 
en stor arrogance og disrespekt over for naboerne, fordi man i kommunen vil tækkes nogle få lodsejere, så 
de kan forpeste et kæmpe område i det åbne landskab, med et projekt af denne størrelse, vindmøller hører 
til på havet, hvor de ikke generer mennesker. 

 

I øvrigt er der massivt modstand mod projekter fra naboerne jfr. Mødet i multihallen i Blære torsdag d. 24-
06-2021, som selv borgmesteren måtte konstatere, jeg håber så sandelig at kommunalbestyrelsen tager 
den modstand seriøst og afviser projektet. 

 

For os handler det ikke om erstatninger eller eventuelle tilskud i kr. og øre men udelukkende om trivsel i 
hverdagen, men det er os naboer der bliver sorteper hvis projektet gennemføres, og det er vi bestemt ikke 
interesseret i. 

 

Da vi i forvejen har fuldt udsyn til 3 stk. eksisterende vindmøller markeret med blå krydser, vil området 
komme til at fremstå som en massiv vindmøllepark, hvis opsætning af yderligere 6 stk. vindmøller i op til en 
højde af optil 150 meter gennemføres, i øvrigt har Vesthimmerland kommune besluttet at vindmøller skal 
opstilles på række og ikke på kryds og tværs, de eksisterende 3 vindmøller står øst vest og de påtænkte 
vindmøller nord syd, så den beslutning kan ikke overholdes.  
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Det vil yderligere betyde en affolkning af området da der ikke er nogle der er interesseret i at bosætte sig i 
eller videreudvikle et område med et sådan et mastodontanlæg det vil betyde færre skatteindtægter til 
kommunen, samtidig vil det betyde at ejendommene i området vil blive usælgelige. 

 

Vi efterlyser en plan for afvikling af møllerne når de er aftjent om ca. 30 år, så Vesthimmerland kommune 
ikke kommer til at stå som sorteper, eller er det en gave / opgave til den fremtidige generation? 

 

Efter vores mening bør der løbende indbetales til en skrotningsordning for så stort et projekt så der er 
klarhed over hvem der skal betale for en oprydning, og i vores optik kan det kun være vindmølleejerne der 
skal stå for den udgift. 

 

Vi har tidligere forespurgt om hvor langt man kan se de røde advarselslys på møllerne, og har to gange, 
først på fordebat d. 19-11-2020 i videoen og siden på mødte i multihallen d. 24-06-2021, fået at vide at de 
kun skulle kunne ses på en afstand af op til 1500m, men at det i øvrigt er trafikstyrelsen der bestemmer 
hvordan de lys skal være, det kan godt være at det er trafikstyrelsen der er myndighed for de lys, men det 
er projektets ansvar at de ikke overstiger den afstand hvis de monteres, og at de ikke kan ses ud over de 
1500 m, så hvis de overskrider synslængden på 1500m vil vindmøllerne være opsat på falske 
forudsætninger.   

I øvrigt er vi også bekymret for hvilke indvirkning den usynlige el, samt svingninger gennem jord og luft har 
på os og andre naboer i området, da dette område er langtfra belyst. 

Kommunalbestyrelsen skal være klar over at der ikke er den fornødne lokale opbakning til 
vindmølleprojektet, og at det derfor skal afvises, andre vindmølleprojekter i kommunen er blevet afvist 
med denne begrundelse.   

Link til Fordebat: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vsU7jBZrto0&feature=youtu.be 

 

Venlig hilsen 

Anette og Michael Rydahl Blærevej 115 9600 Aars 

9511163



Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 25-08-2021 19:57
Modtaget Dato: 25-08-2021 19:57
Vedrørende: Til Peter Bjerregaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 25-08-2021 19:57:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Peter Bjerregaard 
Addresse: Skovvænget 14

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vindmøller på denne placering er en afvikling af Gundetsted som by!
Det bliver umuligt at sælge sin ejendom og af tiltrække nye borgere til den del af kommunen. Det er en afvikling af Vesthimmerlands
kommunen ikke en gevinst..

952
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 27-08-2021 09:08
Modtaget Dato: 27-08-2021 09:08
Vedrørende: Til Hanne og Carsten Rasmussen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 27-08-2021 09:09:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Hanne og Carsten Rasmussen
Addresse: Gunderstedvej 24
Postnr: 9240

Emne: Vindmøllegener.
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vi er beliggende indenfor 900 m. zonen fra de nye vindmøller og er samtidig plaget af støjgener fra de eksisterende vindmøller, som
ikke vil blive fjernet. Vi frygter at blive lukket inde i en støjzone stort set uanset, hvordan vindretningen er.
Dette vil naturligvis sammen med den nære beliggenhed til 2 vindmølleanlæg medføre en væsentlig forringelse af værdien på alle
ejendomme, der er beliggende i området. Eventuelle lysindfald fra de nye møller vil muligvis også være et problem. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 28-08-2021 09:51
Modtaget Dato: 28-08-2021 09:51
Vedrørende: Til Malene Nørlem Kruse
Vedhæftninger: 202179 - Høringssvar Vindmøller Bjørnstrup.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 28-08-2021 09:50:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Malene Nørlem Kruse
Addresse: Borupvej 26

Emne: Der er IKKE lokalopbakning - og Malle er ikke anderledes end Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup oplæg 2

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er meget bekymret for forslaget om, at vi skal have sat
4, 5 eller 6 kæmpe vindmøller op i vores ellers rigtig skønne naturområde, som både indeholder Navnsø, Hede mv. Derudover er der
ingen tvivl om, at noget, der rager 150 meter over jorden vil kunne ses og høres fra rigtig mange af de omkringliggende ejendomme
heriblandt vores. Vi har besøgt møllerne ved Hornum/Vester Hornum for med egne øjne og øre hører sådanne store møller – og hold
da op. Ville du selv have dem stående i baghaven, hvis du havde købt dit drømmehus, bor på landet fordi her er der fred og ro, og
fordi her troede du, at du kunne leve i idylliske rammer resten af dine dage?
Vesthimmerlands Kommune forsøger ustandseligt at få unge borgere til kommunen for at sikre fremtiden. Her er vi så, vi kom hertil
som hhv. 24 og 21 årige, og os ned; her ville vi skabe os en familie, her var ro, her var smukt!
Men……….. Så kom Hofor, så kom Vesthimmerlands Kommune. 
Vi skrev i vores seneste høringssvar af 20/11-20 ”Med de oplysninger vi har været i stand til at finde er det ikke en reel DB måling af
støjniveauet men en teoretisk beregning, der i øvrigt er lavet ud fra at det skulle blæse hhv. 6 & 8m/s. Vi er da rigtig interesseret i at
vide hvor generet vi skal regne med at blive når det blæser mere?” Dette er der stadig ikke oplyst fra Hofors side, faktisk virker
hverken Hofor eller Kommunen interesseret i at tale til de borgere der bor lige uden for ”det indrammede/påvirkede område”. Fordi vi
bliver også påvirket! 
Ud fra visualiseringerne kan vi se dem så ganske tydeligt fra hele den sydvendte del af huset inklusiv vores dejlige,store terrasse som
vi byggede, da vi virkelig nød udsigten denne vej på.
Når vi så snakker om hvordan det vil se ud, så er vi rigtig bange for at få skygger over vores hus hver gang et vingeblad går forbi
solen, når den står i syd. Vi vil bestemt ikke bryde os om at skulle sidde for nedrullede gardiner en flot vinterdag fra middag fordi der
skal stå vindmøller i ´´vores baghave´´. Vi er klar over at ved mere end 10 timers skyggefald årligt er der kompensation at hente, men
er du klar over, hvor meget 10 timer er? Hvis det er 15 minutter om dagen, så er det 40 dage om året dette vil genere os. Det lyder
ikke af meget, men det er det, når man står i det!
Vi er her i huset fortalere for grøn energi, og er helt med på, at det er godt for vores miljø, men når vi så kører forbi nogle vindmøller,
der i perfekt møllevejr står stille fordi der er nogle tyskere, der har købt sig ind på dem, bliver vi da også bange for at alt dette påstyr
ender med at vi kan se på nogle møller der af og til står stille fordi det er bedre betalt end det strøm det måtte lave ved at køre. Hvis vi
skal gøre hvad vi kan med den grønne omstilling, synes vi, at vi skal starte med at holde de møller i gang, der allerede er rejst, hvilket
også er blevet rejst af kommunalbestyrelsen på flere online møder samt på borgermøderne i Blære. 
Når vi taler om borgermøder i Blære, blev der på det seneste møde (hvor 5 lokal polikere mødte op – tak til jer 5 for at vise jeres
engagement!) blev der holdt et oplæg om vagabonderende strøm. Et meget interessant oplæg, hvor der er beviser for hvordan954

8301608#0 - Til Malene Nørlem Kruse
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vindmølle energi kan gå i grundvandet. Her sidder vi med egen boring, og endnu en knude i maven over hvordan dette så vil påvirke
os. Hvis du ikke var på borgermødet i Blære, så håber jeg du vil slå ”vagabonderende strøm” op, og også overveje, om DU ville ønske
denne ricisi i dit lokalområde. 
Vores næste bekymring er alle de huse og ejendomme Hofor vil opkøbe i forbindelse med projektet. Som vi ser det, kan der kun ske
2 ting med dem. 
Scenarie 1 er de væltes med jorden, hvilket bestemt ikke vil gavne lokalsamfundet. Vi gør hvad vi kan og mange ildsjæle kæmper en
brag kamp for at holde gang i vores lokalsamfund og få flere unge mennesker til at flytte her ud for at sikre sig en ny generation uden
for de større byer.
Scenarie 2 er de på så dårlig en geografisk placering i forhold til møllerne, at de kun kan sælges eller lejes ud for et symbolsk beløb,
og statistikkerne siger at denne type huse og ejendomme tit ender med at blive bosat af socialt belastede familier, som hverken vil
gavne vores lokalsamfund eller Vesthimmerlands pengekasse. 
Vores sidste bekymring går på vores ejendoms værdi- Vi købte selv stedet grundet det skønne lokalsamfund og den fantastiske
natur, vi har omkring os. Hvis det bliver en realitet med møllerne er vi bange for, at begge dele vil lide under projektet og derfor vil
vores ejendoms værdi unægtelig falde, og det har vi selvfølgelig ingen interesse i.
Sidst men ikke mindst, hvorfor er der forskel på borgere ved Bjørnstrup og borgere ved Malle? I malle blev forslaget stemt ned, da
”der ikke var den fornødne lokale opbakning”? Synes du, der er lokal opbakning ved Bjørnstrup? På det seneste borgermøde var vi
ca. 90 mennesker, der kom +80 hørignsssvar ind sidst? Jeg synes det er forkasteligt, at man overvejer at forskelsbehandle på den
måde. Det er ganske enkelt uacceptabelt! 
Jeg håber, at DU som er stemmer for eller ”ved ikke” virkelig tænker dig om en ekstra gang. Sæt dig selv i vores sted og overvej så,
om du ville ønske dette i dit nærområde. Det vil du med garanti ikke – hvorfor skal vi så?

Med venlig hilsen
Malene Nørlem Kruse
Mathias Husum Nielsen
Borupvej 26 9240 Nibe

Vedhæftede filer:
202179 - Høringssvar Vindmøller Bjørnstrup.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202179 - Høringssvar
Vindmøller Bjørnstrup.docx
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Til  

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 

  

  

       
     Borup d. 8 august 2021 

  

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup oplæg 2 

  

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er meget bekymret for forslaget om, at vi skal 
have sat 4, 5 eller 6 kæmpe vindmøller op i vores ellers rigtig skønne naturområde, som både indeholder Navnsø, Hede mv. 
Derudover er der ingen tvivl om, at noget, der rager 150 meter over jorden vil kunne ses og høres fra rigtig mange af de 
omkringliggende ejendomme heriblandt vores. Vi har besøgt møllerne ved Hornum/Vester Hornum for med egne øjne og øre 
hører sådanne store møller – og hold da op. Ville du selv have dem stående i baghaven, hvis du havde købt dit drømmehus, 
bor på landet fordi her er der fred og ro, og fordi her troede du, at du kunne leve i idylliske rammer resten af dine dage? 

Vesthimmerlands Kommune forsøger ustandseligt at få unge borgere til kommunen for at sikre fremtiden. Her er vi så, vi 
kom hertil som hhv. 24 og 21 årige, og os ned; her ville vi skabe os en familie, her var ro, her var smukt! 

Men……….. Så kom Hofor, så kom Vesthimmerlands Kommune.  

Vi skrev i vores seneste høringssvar af 20/11-20 ”Med de oplysninger vi har været i stand til at finde er det ikke en reel DB 
måling af støjniveauet men en teoretisk beregning, der i øvrigt er lavet ud fra at det skulle blæse hhv. 6 & 8m/s. Vi er da rigtig 
interesseret i at vide hvor generet vi skal regne med at blive når det blæser mere?” Dette er der stadig ikke oplyst fra Hofors 
side, faktisk virker hverken Hofor eller Kommunen interesseret i at tale til de borgere der bor lige uden for ”det 
indrammede/påvirkede område”. Fordi vi bliver også påvirket!  
Ud fra visualiseringerne kan vi se dem så ganske tydeligt fra hele den sydvendte del af huset inklusiv vores dejlige, store 
terrasse som vi byggede, da vi virkelig nød udsigten denne vej på. 

Når vi så snakker om hvordan det vil se ud, så er vi rigtig bange for at få skygger over vores hus hver gang et vingeblad går 
forbi solen, når den står i syd. Vi vil bestemt ikke bryde os om at skulle sidde for nedrullede gardiner en flot vinterdag fra 
middag fordi der skal stå vindmøller i ´´vores baghave´´. Vi er klar over at ved mere end 10 timers skyggefald årligt er der 
kompensation at hente, men er du klar over, hvor meget 10 timer er? Hvis det er 15 minutter om dagen, så er det 40 dage om 
året dette vil genere os. Det lyder ikke af meget, men det er det, når man står i det! 

Vi er her i huset fortalere for grøn energi, og er helt med på, at det er godt for vores miljø, men når vi så kører forbi nogle 
vindmøller, der i perfekt møllevejr står stille fordi der er nogle tyskere, der har købt sig ind på dem, bliver vi da også bange 
for at alt dette påstyr ender med at vi kan se på nogle møller der af og til står stille fordi det er bedre betalt end det strøm det 
måtte lave ved at køre. Hvis vi skal gøre hvad vi kan med den grønne omstilling, synes vi, at vi skal starte med at holde de 
møller i gang, der allerede er rejst, hvilket også er blevet rejst af kommunalbestyrelsen på flere online møder samt på 
borgermøderne i Blære.  
Når vi taler om borgermøder i Blære, blev der på det seneste møde (hvor 5 lokal polikere mødte op – tak til jer 5 for at vise 
jeres engagement!) blev der holdt et oplæg om vagabonderende strøm. Et meget interessant oplæg, hvor der er beviser for 
hvordan vindmølle energi kan gå i grundvandet. Her sidder vi med egen boring, og endnu en knude i maven over hvordan 
dette så vil påvirke os. Hvis du ikke var på borgermødet i Blære, så håber jeg du vil slå ”vagabonderende strøm” op, og også 
overveje, om DU ville ønske denne ricisi i dit lokalområde.  

9561168



Vores næste bekymring er alle de huse og ejendomme Hofor vil opkøbe i forbindelse med projektet. Som vi ser det, kan der 
kun ske 2 ting med dem.  

Scenarie 1 er de væltes med jorden, hvilket bestemt ikke vil gavne lokalsamfundet. Vi gør hvad vi kan og mange ildsjæle 
kæmper en brag kamp for at holde gang i vores lokalsamfund og få flere unge mennesker til at flytte her ud for at sikre sig en 
ny generation uden for de større byer. 

Scenarie 2 er de på så dårlig en geografisk placering i forhold til møllerne, at de kun kan sælges eller lejes ud for et symbolsk 
beløb, og statistikkerne siger at denne type huse og ejendomme tit ender med at blive bosat af socialt belastede familier, som 
hverken vil gavne vores lokalsamfund eller Vesthimmerlands pengekasse.  

Vores sidste bekymring går på vores ejendoms værdi- Vi købte selv stedet grundet det skønne lokalsamfund og den 
fantastiske natur, vi har omkring os. Hvis det bliver en realitet med møllerne er vi bange for, at begge dele vil lide under 
projektet og derfor vil vores ejendoms værdi unægtelig falde, og det har vi selvfølgelig ingen interesse i. 

 Sidst men ikke mindst, hvorfor er der forskel på borgere ved Bjørnstrup og borgere ved Malle? I malle blev forslaget stemt 
ned, da ”der ikke var den fornødne lokale opbakning”? Synes du, der er lokal opbakning ved Bjørnstrup? På det seneste 
borgermøde var vi ca. 90 mennesker, der kom +80 hørignsssvar ind sidst? Jeg synes det er forkasteligt, at man overvejer at 
forskelsbehandle på den måde. Det er ganske enkelt uacceptabelt!  

Jeg håber, at DU som er stemmer for eller ”ved ikke” virkelig tænker dig om en ekstra gang. Sæt dig selv i vores sted og 
overvej så, om du ville ønske dette i dit nærområde. Det vil du med garanti ikke – hvorfor skal vi så? 

 

Med venlig hilsen 

Malene Nørlem Kruse 

Mathias Husum Nielsen 

Borupvej 26 9240 Nibe
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 29-08-2021 12:32
Modtaget Dato: 29-08-2021 12:32
Vedrørende: Til Lisbeth Kærsgaard Nielsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 29-08-2021 12:32:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Lisbeth Kærsgaard Nielsen
Addresse: Skovvænget 30

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Som nabo til Bjørnstrup møllerne på 150 m og seks stk. i alt har vi i husstanden deltaget i møder i Blære multihus med Hovedstadens
forsyning ( Hofor ) med ekspert hjælp fra Urland.
Det føltes ikke særligt betryggende for Bjørnstrup projektet, for det virkede ikke som om tidligere høringssvar var blevet læst,
flere af spørgsmålene blev besvaret med henvisning til biologernes undersøgelser - hvor der ingen svar var ??
Vi sad tilbage med en følelse af hjælpeløshed. Skal politikere tage beslutning om projektet ud fra de såkaldte ekspert udsagn.
Så kan man frygte projektet er besluttet på forhånd - nu der er blevet brugt en masse penge på det.
Nogle politikere mener møllerne er smukke, og forstår ikke vores modstand.
DET er overhovedet ikke et spørgsmål om skønhed vi snakker om - det er vores område der bliver affolket. Hvad med de mennesker
der bliver i området ?
Man burde måske læse - Landsforeningen naboer til kæmpevindmøller - under et slør af godhed. Så vil I måske forstå hvilken
situation vi er bange for at ende i, er møllerne først en realitet, bliver de jo ikke fjernet igen.
Vi bor selv i nærheden af tre vindmøller som er meget mindre, vi kender både til støj og solens stråler når vingerne roterer,
så møller der bliver dobbelt så høje afskrækker i den grad.
HVORFOR skal vi nordjyder være de indbyggere der skal have flest kæmpevindmøller i Danmark - for det er vi.
Læs helsides artikel i Nordjyske fornylig.
HVORFOR virker det som et kapløb om at klistre flest møller og solcelle anlæg op ?
HVORFOR spørger man ikke uvildige eksperter ?
Der er så mange ting som vi ikke føler er velovervejet, eksempelvis alt det strøm der laves - hvordan føres det væk eller lagres
Vi har i Bjørnstrup et større solcelle anlæg på vej, er det ikke nok i vores dejlige område med heder, Navnsø og et godt foreningsliv og
sammenhold, hvorfor skal det ødelægges i klimaets navn, som altid får skylden, når det vel i bund og grund er ussel mammon det
drejer sig om. Det tyder det på, eftersom sidste krampetrækning er at " købe " foreninger i området med penge. Det er ikke penge vi
ønsker, men vort lokalområde.
Lisbeth K .Nielsen 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 29-08-2021 13:30
Modtaget Dato: 29-08-2021 13:30
Vedrørende: Til Janne jørgensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 29-08-2021 13:30:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Janne jørgensen
Addresse: Borupvej 8
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg bor Borupvej 8,og har pt 3 vindmøller stående øst for min egendom,den nærmeste 300m væk,de står i en anden kommune.jeg er
generet af skyggekast og støj,og ved derfor kun alt for godt,hvad det vil sige at være nabo til vindmøller.
Udsigten til at få yderligere 6 kæmpevindmøller vest for min egendom,gør mig derfor meget bekymret,da jeg derved også vil være
generet af skyggekast om eftermiddagen/aften,hvilket jeg i forvejen er om morgenen fra de eksisterende 3møller.
I miljøkonsekvensrapporten kan jeg yderligere læse mig til, at min egendom er beregnet til et af de højeste antal skyggekast timer pr
år
Jeg er også bekymret for lydgener,som jeg vil få når jeg opholder mig udenfor,enten i form af lavfrekvent støj,eller den konstante
susen.
Alt dette taget i betragtning forventer jeg ikke at ejendommen vil være særlig attraktiv at erhverve ,og frygter at være tvunget til at blive
boende,med alle de gener det medføre.
Jeg kan derfor kun sige kæmpe nej tak til det kommende projekt.
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Fra: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 08:36
Modtaget Dato: 30-08-2021 08:36
Vedrørende: VS: Kvitteringsmail til Viborg Stiftsøvrighed for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup
Vedhæftninger: 202171 - Til Vesthimmerlands kommune vedr. lokalplan nr. 1112 Vindmøller Bjørnstrup_2.pdf

Godmorgen Jakob 

Jeg håber, at du har haft en god ferie. Du får lige denne indsigelse (hvis ikke du har fået den) som velkommen tilbage :) 

Med venlig hilsen 
Heidi Højriis Poulsen 

Lokalplanlægger 
Team Plan 
Teknik- og Økonomiforvaltning 

Direkte telefon 9966 7255 
E-mail hpou@vesthimmerland.dk 

Vesthimmerlands Kommune 
Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
Telefon 99 66 70 00 
www.vesthimmerland.dk 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Vesthimmerlands Kommune [mailto:kommuneplan@vesthimmerland.dk] 
Sendt: 19. august 2021 11:57 
Til: Heidi Højriis Poulsen 
Emne: Kvitteringsmail til Viborg Stiftsøvrighed for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup 

Kommunen kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Vindmøller ved Bjørnstrup. 
Din Kommentar er modtaget d. 19-08-2021 11:57:00 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 19-08-2021 11:57:00 

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Viborg Stiftsøvrighed 
Adresse: Domkirkestræde 1 
Postnr: 8800 
By: Viborg 
Tlf: 86620911 
Email: kmvib@km.dk 

Emne: Lokalplan nr. 1112, Vindmøller Bjørnstrup 
Kategori: Kommentar 
Indhold: 
Til Vesthimmerlands kommune. 

Se venligst vedlagte indsigelser mod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup 

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. 

Vedhæftede filer: 
202171 - Til Vesthimmerlands kommune vedr. lokalplan nr. 1112 Vindmøller
Bjørnstrup.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202171 - Til Vesthimmerlands kommune vedr. lokalplan nr.
1112 Vindmøller Bjørnstrup.pdf 
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Brevdato 19-08-2021

Afsender Viborg Stift (KMVIB@KM.DK)

Modtagere

Akttitel Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112,
Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune

Identifikationsnummer 1499843

Versionsnummer 1

Ansvarlig Anne Brøndum Breinhild

Vedlagte dokumenter Aktdokument
Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112,
Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune
Udtalelse menighedsråd - vindmøller
Udtalelse Opstilling af vindmøller

Dokumenter uden PDF-
version (ikke vedlagt)

Udskrevet 19. aug 2021
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Til Vesthimmerlands kommune
 
Se venligst vedlagte indsigelser mod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.
 
Med venlig hilsen
 
Anne Brøndum Breinhild
Jurist
 

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
 
www.viborgstift.dk
 
 
OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
 

-- AKT 1499843 -- BILAG 1 -- [ Aktdokument ] --
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VIBORG STIFTSØVRIGHED 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 19. august 2021 
Akt nr. 1499843 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Til Vesthimmerlands kommune 
 
 
Indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed fremsætte indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved 
Bjørnstrup, udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
 
Indsigelsen fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 3 med opsættende virkning. 
Lokalplanen kan således ikke vedtages endeligt, førend der er opnået enighed med 
Stiftsøvrigheden om de nødvendige ændringer jf. planlovens § 28.  
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, en 
lokalplan ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse er begrundet i følgende forhold: 
 

 Lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, herunder 
at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk 
pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af forslag til lokalplan 1112, Vindmøller 
ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted 
menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
 
 

-- AKT 1499843 -- BILAG 2 -- [ Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112, Vindmøller Bjørnstrup, Vest… --
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2 
 

 

 
Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse 
i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale 
interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt 
kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde, ligesom det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med 
stifternes kirker og kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 1172 af 19. 
september 2016. 
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Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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-- AKT 1499843 -- BILAG 3 -- [ Udtalelse menighedsråd - vindmøller ] --
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Viborg Stift 
Domkirkestræde 1 
8800 Viborg 
Att.: Anne Brøndum Breinhild 
 
 

  

Gundersted, Blære og Ejdrup Kirker 
Vesthimmerlands Provsti 
Viborg Stift 

  

Deres ref.: STPR F2: 1453473  Aarhus den 5. juli 2021 
 
 
 

  

Vedr. Opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 
 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for lokalplan nr. 1112 samt 
miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås placeret på en 
ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 
2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal omkring Gundersted Kirke er 
omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne 
arealer indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 
 
Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine uforstyrrede kig til kirken, som 
vil blive væsentligt berørt af forslaget om opstilling af vindmøller. I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, 
Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken.  
 
Vindmøllevingerne vil komme til at stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, 
hvilket er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil vindmøllerne jf. 
visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod syd og således forstyrre oplevelsen af ro og 
visuel forbindelse med det omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården.   
 
Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende:  
”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne omkringkirken, ikke opføres 
bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i 
landskabet og (lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 
 
Følgende konkluderes:  
”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt påvirke oplevelsen af kirken og 
lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at have noget med placering af vindmøller inden for 
fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 
 
Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og derfor forekommer 
konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af 
fjernbeskyttelseszonen. Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone.  
 
Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller indenfor fjernbeskyttelseszonen, 
og det kan på baggrund af de fremsendte visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret 
udenfor for fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør opføres som foreslået.   
 
Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor det ikke forventes at 
vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få 
væsentlig indvirkning på kirken. Men som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget 
synlige set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de nuværende vindmøller, 
hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener.  

-- AKT 1499843 -- BILAG 4 -- [ Udtalelse Opstilling af vindmøller ] --
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Skrivelsen er fremsendt pr. mail til: 
Viborg Stift, kmvib@km.dk 
 

 

INT MVL / KBI 0288-01 2/2 
 
 

 
Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke noget at bemærke hertil.  
 
På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg på baggrund af ovenstående 
bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til 
opretholdes af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S 
 
 
 
Mette Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør 
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 12:54
Modtaget Dato: 30-08-2021 12:54
Vedrørende: Vindmøller Bjørnstrup - Indsigelse fra Viborg Stift
Vedhæftninger: 202171 - Til Vesthimmerlands kommune vedr. lokalplan nr. 1112 Vindmøller Bjørnstrup_0.pdf
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Hej Ida
 
Til orientering har vi modtaget den vedhæftede indsigelse fra Viborg Stift.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Til Vesthimmerlands kommune
 
Se venligst vedlagte indsigelser mod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.
 
Med venlig hilsen
 
Anne Brøndum Breinhild
Jurist
 

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
 
www.viborgstift.dk
 
 
OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
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VIBORG STIFTSØVRIGHED 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 19. august 2021 
Akt nr. 1499843 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Til Vesthimmerlands kommune 
 
 
Indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed fremsætte indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved 
Bjørnstrup, udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
 
Indsigelsen fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 3 med opsættende virkning. 
Lokalplanen kan således ikke vedtages endeligt, førend der er opnået enighed med 
Stiftsøvrigheden om de nødvendige ændringer jf. planlovens § 28.  
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, en 
lokalplan ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse er begrundet i følgende forhold: 
 

 Lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, herunder 
at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk 
pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af forslag til lokalplan 1112, Vindmøller 
ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted 
menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
 
 

-- AKT 1499843 -- BILAG 2 -- [ Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112, Vindmøller Bjørnstrup, Vest… --
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Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse 
i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale 
interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt 
kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde, ligesom det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med 
stifternes kirker og kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 1172 af 19. 
september 2016. 
 
 

9731185



 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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Viborg Stift 
Domkirkestræde 1 
8800 Viborg 
Att.: Anne Brøndum Breinhild 
 
 

  

Gundersted, Blære og Ejdrup Kirker 
Vesthimmerlands Provsti 
Viborg Stift 

  

Deres ref.: STPR F2: 1453473  Aarhus den 5. juli 2021 
 
 
 

  

Vedr. Opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 
 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for lokalplan nr. 1112 samt 
miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås placeret på en 
ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 
2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal omkring Gundersted Kirke er 
omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne 
arealer indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 
 
Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine uforstyrrede kig til kirken, som 
vil blive væsentligt berørt af forslaget om opstilling af vindmøller. I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, 
Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken.  
 
Vindmøllevingerne vil komme til at stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, 
hvilket er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil vindmøllerne jf. 
visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod syd og således forstyrre oplevelsen af ro og 
visuel forbindelse med det omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården.   
 
Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende:  
”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne omkringkirken, ikke opføres 
bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i 
landskabet og (lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 
 
Følgende konkluderes:  
”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt påvirke oplevelsen af kirken og 
lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at have noget med placering af vindmøller inden for 
fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 
 
Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og derfor forekommer 
konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af 
fjernbeskyttelseszonen. Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone.  
 
Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller indenfor fjernbeskyttelseszonen, 
og det kan på baggrund af de fremsendte visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret 
udenfor for fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør opføres som foreslået.   
 
Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor det ikke forventes at 
vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få 
væsentlig indvirkning på kirken. Men som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget 
synlige set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de nuværende vindmøller, 
hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener.  

-- AKT 1499843 -- BILAG 4 -- [ Udtalelse Opstilling af vindmøller ] --
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Skrivelsen er fremsendt pr. mail til: 
Viborg Stift, kmvib@km.dk 
 

 

INT MVL / KBI 0288-01 2/2 
 
 

 
Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke noget at bemærke hertil.  
 
På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg på baggrund af ovenstående 
bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til 
opretholdes af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S 
 
 
 
Mette Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør 
 
 

9771189
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 16:57
Modtaget Dato: 30-08-2021 16:57
Vedrørende: Til Susie Svoldgaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 30-08-2021 16:57:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Susie Svoldgaard
Addresse: Gunderstedvej 52
Postnr: 9240

Emne: Høringssvar vedr. vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Nordjylland har en fjerdedel af landets vindmøller. I Nordjylland er der opstillet 1000 vindmøller. I hele landet er der opstillet 4000
vindmøller på land og 500 på vand. I Nordjylland er 78 vindmøller over 150 meter i højden. I 2019 blev knap halvdelen af al strøm i
Danmark produceret af vindmøller. Jeg er bekymret for miljøpåvirkninger fra kæmpe-vindmøllerne. Mangler dokumentation for,
hvordan de påvirker miljøet. Er det skøn, ønsker eller realitet, der ligger til grund for opførelsen af kæmpe-vindmøllerne ved
Gundersted?
Miljøstyrelsen sagde i 1994, at der skulle være mindst være 10 gange vindmøllehøjden i afstand til naboerne. Vindmølleindustriens
interesseorganisation, Viden om vind, fik gennemtrumfet en væsentlig reduktion i 1999. Afstandskravet har siden 1999 sagt, at
afstanden fra vindmøllen til nabo skal være mindst fire gange vindmøllens højde. Således kan en mølle med et tårn på 75 meter
placeres i en afstand på 300 meter fra nærmeste nabo. Møllerne er nu langt større, hvordan udregnes afstanden i dag? Er der taget
højde for den meget større kapacitet, som vindmøllerne har. Synes Vesthimmerlands Kommune, at det er i orden, at der kan bo
mennesker blot 600 meter fra kæmpe vindmøllerne? Jeg ønsker uvildig dokumentation for, at der ikke er uønskede påvirkninger af
miljøet i projekter ved Gundersted.
Jeg er bekymret for gener fra vagabonderende strøm, som fx opstår, når der transporteres overskudsstrøm. Jeg ønsker udredning,
der viser, hvad vagabonderende strøm er, og dokumentation for, hvordan det påvirker miljøet. Hvilke undersøgelser er der lavet på
området. I hvilke afstand fra vindmøller er der påvist vagabonderende strøm. 
Jeg er bekymret for den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. Lyset og reflekserne vil påvirke miljøet. Jeg ønsker en udredning af
lyspåvirkningen fra min adresse. 
Det kan høres, når vindmøllerne arbejder. Pt. er mennesker beskyttet mod vindmøllestøj ved 6 og 8 m/s ifølge bekendtgørelsen. Jeg
ønsker dokumentation for, at mennesker også er beskyttet ved vindstyrker på fx 5, 7, 10 m/s osv.. Jeg ønsker en uvildig
undersøgelse/beregning af den støj, herunder lavfrekvent støj, der vil være på min adresse. 
Jeg ønsker en visualisering af det planlagte projekt fra min adresse. 
Jeg er interesseret i at finde ud af, hvem der får fordele af mølleprojektet i Gundersted. Hvad tjener kommunen på det planlagte
vindmølleprojekt, hvad tjener initiativtagerne/udlejerne på projektet?
Vesthimmerlands Flyveplads er et gode for egnen, og den bør styrkes og ikke begrænset. Jeg er blevet gjort bekendt med, at
flyvepladsen ser vindmøllerne som noget, der hæmmer flyvningen og den fremtidige udvikling. Fx GPS flyvning i dårligt vejr, og der er
fare for ulykker. Jeg synes, at det vil være vigtigt, at kommunen sørger for, at Vesthimmerlands Flyveplads har mulighed for fremtidig
udvikling og udvidelse. 
Gundersted Kirke fra 1100-tallet ligger smukt og synligt som byens vartegn. Den kan ses fra de fleste indfaldsveje. Kirkens tårn er 16
meter højt, og vindmøllerne bliver 150 meter høje. Altså, cirka 10 gange så høje som kirken. Skal billedet af kirken domineres af 6
kæmpe vindmøller, skal Gundersteds vartegn fremover være 6 kæmpe vindmøller?
Kreditforeninger og pengeinstitutter betegner området i 2 km. afstand fra vindmøllerne som risikoområde. Det betyder foreksempel
maks 60 % belåning og kort løbetid på lån. Skal Vesthimmerlands Kommunens åbne landskab og landbymiljøet styrkes eller979
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begrænset. Vil kæmpevindmøllerne få flere til at flytte til Vesthimmerlands Kommune? 
Vesthimmerlands Kommune gav et løfte!
I referatet fra da vindmølleprojektet i Malle blev taget af bordet stod der, at der ikke bliver rejst nye vindmøller i kommunen, hvis der
ikke er den fornødne lokale opbakning. Vil Vesthimmerlands Kommune holde dette løfte?

9801192



Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 16:58
Modtaget Dato: 30-08-2021 16:58
Vedrørende: Til Gertrud Charlotte Jensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 30-08-2021 16:59:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Gertrud Charlotte Jensen
Addresse: Skovvænget 36
Postnr: 9240 

Emne: Vindmøler Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg er meget imod de vindmøller, vi har boet lige klods op af tre i næsten 25 år og vi har oplevet støj og lyskast i alle årene, det har
jeg ikke lyst til at høre på og så er vi så heldig at vi fik solgt vores hus og flyttede væk fra møllerne og fandme ikke om vi står i samme
situation igen og nu kommer vi så til at kunne se dem fra vores stue og køkken igen 24 timer i døgnet, ikke nok med det så kan vi
høre dem som står oppe ved kirken i Gundersted hele døgnet, hvornår bliver der så ro på landet? 
Hvor skal man flytte hen hvis man ikke skal se el høre vindmøller 24 timer i døgnet? 
Jeg syntes også at processen i dette forløb ikke har været til borgernes fordel, med at vi skulle høres og alligevel så blev vi jo ikke
ordentlig hørt på, det hele var jo en salgstale fra horfor og jeres side, og nogen gange så smilede i bare af at vi kom med vores
argumenter. 
Og så det med at fugle og andre dyr kan gøre sådan at møllerne ikke kommer op, men vi som bor her og betaler vores skat ikke kan
få møllerne stoppet.

Hvad med grundvandssænkningen: kommer det til at gå ud over vores lille vandværk?. 
Hvorfor skal vi som bliver påduttet Møllerne betale penge for at søge om værdiforringelse af vores boliger, som ligger inde for 1200
meter, det er sku da ikke os der vil have møllerne op, det burde være lodsejerne el horfor el kommunen, når de så gerne vil have de
Møller. 
Hvorfor skal vi betale for noget, når vi ikke ved om der kommer 4.5 el 6 møller op.
Og får vi egentlig de penge retur, hvis der kun kommer 4 el 5 Møller, så ligger vi jo længere væk?? 

Hvorfor kan lodsejerne tillade sig og køre rundt til nogle borgere og spørge dem om at sælge deres huse, og de vil få det godt
betalt,???? 
Hvad ret har de til det ??? 

Og alle de holdkæft penge de sender ud til de små byer i området, vi borgere har jo ikke råd til at gøre det samme og sige i kan få så
mange penge for at stemme nej tak til vindmøller. 

Hilsen skovvænget 36 gundersted
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 17:03
Modtaget Dato: 30-08-2021 17:03
Vedrørende: Til Per Bøgh Jørgensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 30-08-2021 17:03:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Per Bøgh Jørgensen
Addresse: Skovvænget 36
Postnr: 9240

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hørringssvar nr 2 bjørnstrup
HOFOR og lodsejere lover guld og grønne skove…kommunen ligeså!!!

For godt 25 år siden, havde vi købt vores dengang drømme ejendom på nr, blærevej – troede vi!!
Der var kun to meget små vindmøller vest for ejendommen, her skulle vi bo for altid – troede vi!!
Så var der nogle driftige landmænd som tænkte at nu skulle de vise vejen for grøn energi, og det skulle så være lige i vores og de
andre beboere på nr-blærevejens baghave stort set, vi protesterede på det kraftigste og det var som om , det var det , opstillerne var
forberedte på , og så blev der lovet guld og grønne skove, lod vi nu dengang kommende vindmøller opstille ,ville de kunne lade
møllerne blive noget højre en først antaget, så ville der slet ikke være så meget støj og lyskast fra møllerne, da de fik for det første en
større radius på vingerne ,som så ville kunne køre en del langsommere, og derfor ikke frembringe en brøkdel af det støj ,som de først
antaget møller og slet ikke berør os, men go daw do
Vores oplevelse var klart , at der stadig var en kraftig susen konstant alle 24 timer i døgnet, ved solnedgang, især, der var hver dag en
kraftig blinken fra møllerne som stod på en halv time daglig.
Kort efter møllerne var opført solgte den ene lodsejer sin gård og flyttede i naturskønne omgivelser,
Fri for møllernes susen dag og nat.
Er det det samme som måske kunne ske her med opstilling af 6 nye 150m høje møller i nr-blære Gundersted området, de moderne
landbrug som drives nu om dage kan helt sikkert sagtens drives med base fra en dejlig villa i Aars, som skrevet , det er jo set før
lodsejere selv fordufter, men stadig ejer det lille matrikel som møllerne står på.
Vi levede selvfølgelig med møllerne i mange år, sagen var jo tabt på forhånd og nu stod de jo der 
Men for cirka 6 år siden, solgte vi vores fine nedlagte ejendom til et ungt par med mod på livet og klar til at stifte familie, der ønskede
det frie liv på landet med udsigt til de ca. 4 små møller der nu engang står der, møllernes levetid var jo snart overstået
Nu bliver deres tilværelse, familie og fremtid totalt tilintetgjort med cirka kun 6 år i dejlige landlige omgivelser, sammen med flere i nr-
Blære og Gundersted området der har købt deres drømme ejendomme inden for få år, de har måske også renoveret deres
ejendomme for mange hundrede tusinde kroner for at gøre deres steder unikke , nogle tør simpelthen ikke at begynde at renovere på
deres ejendomme de ved ikke om de er købt eller solgt
Deres drømme for fremtiden er totalt slået itu med de planlagte kæmpe vindmøller i området, nogle med udsigt i lige linje til hele
rækken, lige fra syd til nord og med rødt lys.
Det PEST ELLER KOLERA for de der er tilbage i området, som gerne vil blive, og har etableret sig og stiftet familie ,der arbejder og
betaler skat til kommunen og som har børn i den meget roste og særdeles skønne blære friskole og børnehus ,samt deltager i det
lokale foreningsliv både i Gundersted og Blære, fraflytter de ;ja så ,så kommer der jo heller ingen penge i kommunekassen –er det
virkelig det man ønsker fra ”vores” politikkers side ??
Jeg skal selvfølgelig her også nævne Gundersted købmandsgård, hvor jeg og min kone sidder i bestyrelsen sammen med et hold982
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lokale borgere som har kæmpet inderligt for at holde gang i dette lille projekt, det drives som et beskæftigelses tilbud til fysisk og
psykiske udfordret voksne i Vesthimmerlands kommune, vi har sågar lige bygget en kæmpe hal med fantastiske faciliteter til disse
borgere, og de driver til daglig vores lille købmands butik til UG, hvis der bliver affolket i Gundersted og omegn falder dette livgivende
og rørende lille projekt til grund, kan man være dette bekendt.
Kan det virkelig passe at over 130 underskrifter skrevet under i protest fra lokale borgere der bor tæt på og i området ikke har nogen
relevans, for byrådet, det er jo også folk fra selv samme område der har stemt nogle fra byrådet ind samt vores borgmester, og da
især lodsejerne må da også tænke på folk i deres ejet område .
Det hører så absolut overhoved ingen steder hjemme at den grønne omstilling skal betales af et lille lokal samfund som Gundersted
og blære, alt for mange steder i vest Himmerlands kommune bliver der i disse år opstillet kæmpevindmøller hvor energi selskaber og
lodsejere kan tjene stort på nedlæggelse af de små samfund, og hvis møllerne kommer op er det helt klart at hus priserne falder
,friværdien samme vej. 
Syntes også det usmageligt at HOFOR og opstillerne forsøger at købe folk ud ved at love et mindre beløb årligt i lommen på folk hvis
de bliver, eller lader sig opkøbe , folk der ikke ved om de er købt eller solgt i forvejen, og som er helt rådvilde, og foreninger i området
får også en lille skærv ,foreningerne skal nok klare sig uden tilskud fra HOFOR, er jeg sikker på. jeg betragter det som et ” HOLD
KÆFT” bolsje…
Selvfølgelig har lodsejerne selv budt HOFOR velkommen fordi de er bedst til at løfte, og sikkert også den der har kunne levere det
bedste afkast for fremtiden, lodsejerne lovpriser jo bare HOFOR ,og fortæller rigtigt om hvor gode de vil være for lokalsamfundet.
MEN HVAD FOR ET LOKALSAMFUND???. er det de små ejendomme som ikke er der mere, og som lodsejerne stille ,og roligt
igennem de sidste mange år ,har opkøbt og affolket, til trods for man har haft sin arbejdskraft til at bo på disse ,med stor mislighold til
følge, og som flere folk i området syntes burde være på grænsen til bevarings værdig.
Man har helt sikker hele tiden haft i tankerne , at når de mindre vindmøller havde aftjent deres pligt og skulle udskiftes, så ville de
næste møller være større ,med mere profit og indtjening, ja så kan man jo også lige så godt begynde at lave den fornødne plads, det
er særdeles usmageligt at man fra lodsejerne og HOFORs side prøver at affolke et lille område som nr-Blære og Bjørnstrup ,og ja nu
måske større ved at tage Gundersted og yderkanten af Blære med.

Lodsejerne stiller sig også selv det spørgsmål:
hvis nu at os to lodsejere, selv havde forsøgt at lave et projekt, ville det så have gjort en forskel på holdningen i lokalsamfundet?

”NEJ” det er jo bevist fra underskrifter og protester lokalsamfundet at der ikke er behov for flere kæmpe vindmøller i området, heller
ikke hvis antal blev reduceret til 3 stk 
det kunne passende være hvis man er så mølle liderlig, at man ønsker så store møller kunne man måske bruge sine kræfter og
resurser på at investere i møllerne der allerede er sat op ved Aggersund/Fjerritslev, eller ved det planlagte projekt med
havvindmøllerne ved Øresund 
Vi er selv flyttet til Gundersted og troede her skal vi vel ikke døje med møller så tæt, men igen go daw do !!!
Ud fra de tegninger der er lavet på mølle projektet kommer jeg og min familie, til at bo KUN ca. 1100 meter fra den sidste mølle mod
nord, det er altså kun 7 gange møllernes højde hvis de faktisk kun bliver 150m høje! Efter min overbevisning, hvis navhøjden skal
følges i lige linje fra første mølle i syd til sidste mølle i nord , vil den nordligste helt sikkert blive noget højre 

Jeg håber inderligt at byrådet lytter til de læsebreve,hørringssvar og underskrifter fra den bekymrede lokalbefolkning i og omkring
Blære, nr-Blære, og Gundersted og forkaster projektet om de 6 store kæmpe vindmøller
Der må kunne findes bedre løsninger, end at ødelægge det gode liv ,natur og stærke sammenhold i de små lokale samfund.

Ang. ,vvm redegørrelsen er der desuden fundet mange fejl og mangler
Hvorfor er der ikke nævnt det store fugle liv i området der er en bestand af røde glenter der dagligt flyver rundt rørhøge deslige ,vi har
mange billeder og videor der kan bekræfte dette

Hvorfor kom palle Jensen på at der skulle stemmes igen når der faktisk var bred enighed om at projektet ikke skulle blive til noget,det
møde i havde den dag til at beslutte at projektet skulle gå videre var noget rod

Ang. Den nye hørrings periode er det med vilje at det er lagt over borgerens ferie så det måske bliver glemt
Samtidligt er det forkasteligt at den måde det er lavet på at man skal sende hørringssvar ind på ,det er ikke alle der kan håntere jeres
snirklede hjemmeside ,der er faktisk mange der mener det er lavet med vilje så der ikke er så mange der har lyst og mod til at sende
hørringssvar ind og betrakter det som en findte fra kommunens side for at kunne være med til den grønne omstilling

Hvorfor skal vi som bor tæt til møllerne indsende 4000kr for at komme i betraktning til erstatning og ve-midler og hvor bliver vores
penge af .

Hvorfor er det det samme firma der laver vvm som havde med nørrekær enge at gøre når selv det samme firma havde så mange fejl i
rapport

Hvorfor lytter kommunal politikkerne ikke til deres egne vælgere ,der er holdt møder flere gange i blære og hver gang er der blevet
sagt på det kraftigste at der er ingen der vil have jeres holdkæft bolsjer i form af en meget lille pengesum fordelt til de små lokale
samfund,der er rigtigt mange der slet ikke forstår at ejdrup og hornum skal have del i pengene,men det ligger helt klart hverken blære
eller gundersted ønsker nogen form for holdkæft penge

Der er desuden rigtigt mange der stiller spørgsmål ved visualiseringer ,hvorfor er der ikke taget højde for de spørgsmål folk er
kommet med i deres hørringssvar ,hvor folk vil have billeder fra deres egne ejendomme ,desuden er billeder taget med kraftigt vægst
,altså blade på trær ,det i sig selv snedigt fra kommunens side

Hvad med grundsvandssænkningen i området er der taget højde for evt påvirkninger i lokalområdet og for de tætliggende
ejendomme,blære og gundersted vandværk.9831195



Hvad ret har lodsejerne til at køre rundt i området og fortælle vidt og bredt om at folk nok skal få solgt deres ejendomme det er der
flere beviser på ,enda opkøb inden projektet var sent ud til hørring
Det er særdeles usmageligt.lodsejerne har også skrevet i avisen,at de vil imødekomme og komme i dialog med lokalsamfundet
Hvorfor bliver de så væk fra vores borgermøder

Hilsen skovvænget 36 gundersted
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 17:15
Modtaget Dato: 30-08-2021 17:15
Vedrørende: Til Kurt Bøgh Jørgensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 30-08-2021 17:15:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Kurt Bøgh Jørgensen
Addresse: Kelddalvej 72

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Til
Vesthimmerlands kommunes byråd
Vindmøller ved Bjørnstrup

Jeg kan kun opfordre jer til at nedstemme projektet med større vindmøller i området ved Bjørnstrup. 
Jeg er sikker på at hvis der kommer 6 store vindmøller vil det blive dårligt for vores område og gøre at folk vil flytte væk fra både
Gundersted og Blære.
Det vil betyde at der med tiden ikke vil være nogen til at købe vare hos købmanden i Gundersted og på sigt heller ikke i den nye der
kommer i Vegger. Der kommer heller ikke nye til for hvem gider bo ved siden af sådan nogle kæmpe mastodonter i et ellers flot
naturområde?
Som tæt nabo til Jenle plantage, ved jeg at det bliver brugt af mange ikke blot lokale men også inde fra Aars ja hele kommunen. 
Hvorfor skal så dejligt et område, hvor folk tager hen for at finde ro og nyde naturen ødelægges med 6 kæmper lige op af? 
Når der efter nogle få år ikke bor nogen i området ja så vil det ikke være nødvendigt med en friskole i Blære. Det vil ikke være basis
for at holde gang i alle de små foreninger. Området affolkes og det er nu nok ikke alle der så flytter fra Jenle, Gundersted, Bjørnstrup
og Blære som bliver boende i kommunen. For hvorfor dog det, når man kan komme ud for at det næste sted man køber eller bare
flytter til også bliver udlagt til vindmøllerprojekter. Har i overhovedet lavet en overordnet plan der gælder langt ud i fremtiden ? 
Helt ærlig kære politikkerer, er det virkelig det i ønsker for kommunen, at blive husket for at være dem der nedlagde de små landsbyer
???
Har i tænkt over at dem der ligger jord til møllerne også tjener på de ejendomme de allerede har købt og dermed får frigivet kæmpe
summer til at købe noget helt nyt - en anden kommune måske? 
Jeg synes helt klart at i som et ansvarligt byråd skal stemme nej til vindmøllerne i Bjørnstrup og så heller invitere i projekter på havet
hvor sådan store vindmøller høre til!

Venlig hilsen
Kurt Bøgh
Kjeldalvej 
9600 Aars
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 19:07
Modtaget Dato: 30-08-2021 19:07
Vedrørende: Til Claus Carlsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 30-08-2021 19:07:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Claus Carlsen
Addresse: Gunderstedvej

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg vil udtrykke min modstand mod vindmøllerne i Bjørnstrup med følgende begrundelser. 
Jeg frygter for skyggekast, da min ejendom ligger næsten Nord for møllerne. 
Jeg bekymrer mig for støj, herunder den lavfrekvente støj. 
Under anlægsfasen frygter jeg for vandstanden i mine søer. (I forbindelse med grundvands sænkning)
Jeg frygter for ejendomsværdien, bla. herlighedsværdi, den gennerelle prisudvikling i lokalområdet, i negativ retning. 

Derfor anmoder jeg byrådet om at stemme NEJ, til projektet. 

Vh. Claus Carlsen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 30-08-2021 21:19
Modtaget Dato: 30-08-2021 21:19
Vedrørende: Til Liselotte Østergaard
Vedhæftninger: 202187 - inbound8283713984865586788.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 30-08-2021 21:18:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Liselotte Østergaard
Addresse: Brusåvej 8 
Postnr: 9240shelte

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vedhæftet som fil

Vedhæftede filer:
202187 - inbound8283713984865586788.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202187 -
inbound8283713984865586788.docx
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Gundersted d. 30/8  2021 

Til Vesthimmerlands kommune.  

Indsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære  

  

Bestyrelsen for Gundersted Borgerforening ønsker hermed at udtrykke vores bekymring for vores lille 
landsbysamfund i Gundersted.  

  

Vi er meget bekymret for at boligernes værdi herude forringes og bosætning vanskeliggøres. Vi så hellere at 
Vesthimmerlands kommune arbejdede mere for at øge bosætningen ude i de små lokalsamfund. Vi er 
ligeledes bange for tomme boliger og for hvad det er for mennesker der flytter hertil og hvem der bliver 
placeret herude i de billige huse.  

  

Vi er en lille forening med et stort aktivitetsniveau og med stor opbakning til vores aktiviteter, hvilket 
mange i byrådet også har oplevet ved selvsyn. Vi mener vores arbejde med at sikre sociale aktiviteter er til 
gavn for området og sikre bosætningen og lysten til at blive boende herude. Vi bliver indkaldt hvert år 
sammen med andre små landsbyer til Landsbyernes årsmøde. Der får vi at vide at vi skal brande vores 
samfund – lave små film som Meet the Locals for at skabe opmærksomhed om området både for for nye 
tilflyttere og turister. Som borgerforening er det vores bekymring, at vindmøllerne vil spænde ben for 
udvikling i Gundersted og omegn, og vi ender med en spøgelses by.   

  

Skulle det mod vores forhåbninger ske at projektet bliver stemt videre til næste fase, vil vi gerne sikre os at 
VE- midlerne der følger med 6 kæmpe vindmøller vil tilfalde de berørte lokal områder.  

  

Vi mener også at puljen bør være meget større end det vi har hørt rygter om, da vi netop er mange 
foreninger herude i både Gundersted og Blære.   

Vi henstiller til at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur herude uden store 
energianlæg og i stedet fortsat kan danne rammen om sociale aktiviteter og foreningsliv i Gundersted og 
omegn.  

  

Borgerforeningens Bestyrelse i Gundersted  

Liselotte Østergaard – Katrine Kragh- Jane Nielsen /Lisa Maria Balto – Nils Warming – Ulrik Mark Jensen 

Sup. Mogens Træholdt – Morten Lindblad 
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 31-08-2021 08:57
Modtaget Dato: 31-08-2021 08:57
Vedrørende: Møde ang. indsigelse fra Viborg stift
Vedhæftninger: image001_810.gif

Hej Ida
 
Kan du ikke lige invitere Heidi Højriis Poulsen - hpou@vesthimmerland.dk. Hun er fra vores lokalplan afdeling og skal overtage efter Kim
Stadsvold.
 
Jeg kan umiddelbart ikke lige finde et link i den mødeindkaldelse du har sendt.
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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VE&THIM MERLANDS 
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Cc: Heidi Højriis Poulsen [hpou@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 31-08-2021 17:09
Modtaget Dato: 31-08-2021 17:09
Vedrørende: Notat vedr. Viborg Stifts indsigelse mod vindmøller i Bjørnstrup
Vedhæftninger: Notat Viborg stift.docx

202171 - Til Vesthimmerlands kommune vedr. lokalplan nr. 1112 Vindmøller Bjørnstrup_1.pdf
image001_812.gif

Som aftalt.  Du må sige til hvis der er behov for yderligt.
 
 
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Til Vesthimmerlands kommune
 
Se venligst vedlagte indsigelser mod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.
 
Med venlig hilsen
 
Anne Brøndum Breinhild
Jurist
 

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
 
www.viborgstift.dk
 
 
OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og
om dine rettigheder ved at klikke her.
 

-- AKT 1499843 -- BILAG 1 -- [ Aktdokument ] --
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VIBORG STIFTSØVRIGHED 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 19. august 2021 
Akt nr. 1499843 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Til Vesthimmerlands kommune 
 
 
Indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed fremsætte indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved 
Bjørnstrup, udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
 
Indsigelsen fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 3 med opsættende virkning. 
Lokalplanen kan således ikke vedtages endeligt, førend der er opnået enighed med 
Stiftsøvrigheden om de nødvendige ændringer jf. planlovens § 28.  
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, en 
lokalplan ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse er begrundet i følgende forhold: 
 

 Lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, herunder 
at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk 
pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af forslag til lokalplan 1112, Vindmøller 
ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted 
menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
 
 

-- AKT 1499843 -- BILAG 2 -- [ Til Vesthimmerlands kommune, vedr. lokalplan nr. 1112, Vindmøller Bjørnstrup, Vest… --
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2 
 

 

 
Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse 
i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale 
interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt 
kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde, ligesom det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med 
stifternes kirker og kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 1172 af 19. 
september 2016. 
 
 

9951207



 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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Viborg Stift 
Domkirkestræde 1 
8800 Viborg 
Att.: Anne Brøndum Breinhild 
 
 

  

Gundersted, Blære og Ejdrup Kirker 
Vesthimmerlands Provsti 
Viborg Stift 

  

Deres ref.: STPR F2: 1453473  Aarhus den 5. juli 2021 
 
 
 

  

Vedr. Opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 
 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for lokalplan nr. 1112 samt 
miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås placeret på en 
ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 
2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal omkring Gundersted Kirke er 
omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne 
arealer indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 
 
Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine uforstyrrede kig til kirken, som 
vil blive væsentligt berørt af forslaget om opstilling af vindmøller. I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, 
Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken.  
 
Vindmøllevingerne vil komme til at stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, 
hvilket er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil vindmøllerne jf. 
visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod syd og således forstyrre oplevelsen af ro og 
visuel forbindelse med det omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården.   
 
Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende:  
”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne omkringkirken, ikke opføres 
bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i 
landskabet og (lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 
 
Følgende konkluderes:  
”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt påvirke oplevelsen af kirken og 
lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at have noget med placering af vindmøller inden for 
fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 
 
Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og derfor forekommer 
konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af 
fjernbeskyttelseszonen. Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone.  
 
Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller indenfor fjernbeskyttelseszonen, 
og det kan på baggrund af de fremsendte visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret 
udenfor for fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør opføres som foreslået.   
 
Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor det ikke forventes at 
vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få 
væsentlig indvirkning på kirken. Men som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget 
synlige set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de nuværende vindmøller, 
hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener.  

-- AKT 1499843 -- BILAG 4 -- [ Udtalelse Opstilling af vindmøller ] --
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Skrivelsen er fremsendt pr. mail til: 
Viborg Stift, kmvib@km.dk 
 

 

INT MVL / KBI 0288-01 2/2 
 
 

 
Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke noget at bemærke hertil.  
 
På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg på baggrund af ovenstående 
bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til 
opretholdes af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S 
 
 
 
Mette Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 31-08-2021 21:28
Modtaget Dato: 31-08-2021 21:28
Vedrørende: Til Gitte Brændstrup

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 31-08-2021 21:29:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Gitte Brændstrup
Addresse: Steensvej 4, Blære
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg er bekymret for de konsekvenser vindmøllerne vil få for vores lokalsamfund. Bekymret for at møllerne vil lægge et område øde. Et
område hvor der kunne bo børnefamilier som kunne være et aktiv for vores skole, idrætsforening og vores lokalsamfund generelt. Jeg
har et håb om at vi forsat kan tiltrække nye børnefamilier til vores lokalsamfund og jeg er stærkt bekymret for at vindmøllerne vil
ødelægge dette. Jeg håber Byrådet vil tage vores bekymringer alvorligt og stemme Nej Tak til de vindmøller. Jeg troede at vi havde et
fælles projekt med at skabe øget bosætning i Vesthimmerlands Kommune, men der er måske noget jeg har misforstået. Jeg håber
Byrådet vurderer at den fornødne lokale opbakning ikke er til stede og stemmer Nej tak til vindmøller. Hjælp os, så vi stadig kan være
et attraktivt område som kan tiltrække nye familier til Vesthimmerlands Kommune. TAK
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 01-09-2021 13:55
Modtaget Dato: 01-09-2021 13:55
Vedrørende: Vindmøller Bjørnstrup - henvendelse fra Viborg Stift
Vedhæftninger: Til Vesthimmerlands Kommune, ang. ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup (STPR F2 1168166).pdf

image001_813.gif

Hej Ida
 
I forbindelse med behandling af aktindsigt faldt jeg over det vedhæftede i en af Augusts gamle sager.
 
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: Viborg Stift [KMVIB@KM.DK]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 24-11-2020 09:06
Modtaget Dato: 24-11-2020 09:06
Vedrørende: Til Vesthimmerlands Kommune, ang. ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup (STPR F2: 1168166)

Til Vesthimmerlands Kommune

Viborg Stift har ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt til vindmølleprojektet ved Bjørnstrup. Vi bemærker den overskredne frist for
høringssvar, dette beklager vi.

Vi anbefaler dog Vesthimmerlands Kommune at indgå i dialog med stiftsøvrigheden med henblik på at skabe den bedste sammenhæng
mellem de planlagte vindmøller og de omkringliggende kirke. Vi ser frem til at modtage miljøkonsekvensrapporten.   

Med venlig hilsen
 
Mads Aaen Jensen
Stud.jur.
 
 
Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
 
www.viborgstift.dk
 
OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
Læs mere om, hvordan dine personoplysninger behandles og om
om dine rettigheder ved at klikke her. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 01-09-2021 15:05
Modtaget Dato: 01-09-2021 15:05
Vedrørende: Til Niels Villadsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 01-09-2021 15:05:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Niels Villadsen
Addresse: Bjerghedevej 9
Postnr: 9600

Emne: Høringssvar vedr. KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 

Vi opfordrer på det kraftigste byrådsmedlemmerne i Vesthimmerlands Kommune til at nedstemme forslaget om ændring af
lokalplanen.

- Vi frygter faldende værdi af boliger og yderligere affolkning, hvis naturen maltrakteres.
Iflg. flere kreditforeninger påvirkes huspriser negativt inden for 2 km fra vindmøller.
Vi ser problemer som f.eks.:
Visuel beskæmmelse af landskabet, lavfrekvent støj som kan være nedbrydende for menneskers almene velbefindende og nattesøvn,
skyggekast, vagabonderende strøm som gør at husdyr ikke vil drikke og køer ikke vil malkes. Dette udgør et anerkendt problem.

- Udvidelsen berører Natura 2000-området ved Navnsø.
Der findes rørhøg, glente og flagermus ved Saltgårdvej, Bjerghedevej og Vidkær - dvs. i umiddelbar nærhed af den projekterede
udvidelse. Vi så en glente i går. Og vi har fisket en flagermus op af vores regnvandstønde.
I miljøkonsekvensrapporten fra Urland forsøges argumenteret, at der ikke findes mange damflagermus. Men netop derfor skal udsatte
arter beskyttes! EU-direktiver gælder også i Danmark!

-Teknologisk er der stadig uløste problemer. Periodevis kan strømmen ikke aftages. Støjniveau måles udelukkende ved 6,0 og 8,0
m/sek. I opfordres som politikere til at forlange, at støj skal måles ved alle vindhastigheder.

- Det er miljømæssigt katastrofalt, at der endnu ikke er udviklet løsning på affaldsproblemet med glasfiberet fra udtjente møllevinger.

- De projekterede møller vil udgøre sikkerhedsmæssig risiko for brugere af Aars Flyveplads. Ud i fremtiden vil erhvervsfolk få brug for,
at større fly kan benytte flyvepladsen.

- Megamøller vil genere indsyn og udsyn ift. Gundersted Kirke. Der henvises til folderen: ”Fokus på kirker og vindmøller”.

Som folkevalgte lokalpolitikere er det jeres pligt at varetage den lokale befolknings interesser og ikke lefle for vindmølleindustrien. 
Under dække af at være ”grøn” tjener opstiller og udlejer rigtig store penge!

Havvindmøller på land er ikke afgørende for grøn omstilling !!!
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 01-09-2021 15:09
Modtaget Dato: 01-09-2021 15:09
Vedrørende: Til Ingrid Marie Villadsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 01-09-2021 15:09:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Ingrid Marie Villadsen
Addresse: Bjerghedevej 9
Postnr: 9600

Emne: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 

Vi opfordrer på det kraftigste byrådsmedlemmerne i Vesthimmerlands Kommune til at nedstemme forslaget om ændring af
lokalplanen.

- Vi frygter faldende værdi af boliger og yderligere affolkning, hvis naturen maltrakteres.
Iflg. flere kreditforeninger påvirkes huspriser negativt inden for 2 km fra vindmøller.
Vi ser problemer som f.eks.:
Visuel beskæmmelse af landskabet, lavfrekvent støj som kan være nedbrydende for menneskers almene velbefindende og nattesøvn,
skyggekast, vagabonderende strøm som gør at husdyr ikke vil drikke og køer ikke vil malkes. Dette udgør et anerkendt problem.

- Udvidelsen berører Natura 2000-området ved Navnsø.
Der findes rørhøg, glente og flagermus ved Saltgårdvej, Bjerghedevej og Vidkær - dvs. i umiddelbar nærhed af den projekterede
udvidelse. Vi så en glente i går. Og vi har fisket en flagermus op af vores regnvandstønde.
I miljøkonsekvensrapporten fra Urland forsøges argumenteret, at der ikke findes mange damflagermus. Men netop derfor skal udsatte
arter beskyttes! EU-direktiver gælder også i Danmark!

-Teknologisk er der stadig uløste problemer. Periodevis kan strømmen ikke aftages. Støjniveau måles udelukkende ved 6,0 og 8,0
m/sek. I opfordres som politikere til at forlange, at støj skal måles ved alle vindhastigheder.

- Det er miljømæssigt katastrofalt, at der endnu ikke er udviklet løsning på affaldsproblemet med glasfiberet fra udtjente møllevinger.

- De projekterede møller vil udgøre sikkerhedsmæssig risiko for brugere af Aars Flyveplads. Ud i fremtiden vil erhvervsfolk få brug for,
at større fly kan benytte flyvepladsen.

- Megamøller vil genere indsyn og udsyn ift. Gundersted Kirke. Der henvises til folderen: ”Fokus på kirker og vindmøller”.

Som folkevalgte lokalpolitikere er det jeres pligt at varetage den lokale befolknings interesser og ikke lefle for vindmølleindustrien. 
Under dække af at være ”grøn” tjener opstiller og udlejer rigtig store penge!

Havvindmøller på land er ikke afgørende for grøn omstilling !!!
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Fra: jhas@vesthimmerland.dk [jhas@vesthimmerland.dk]
Til: Jakob Hasselgreen [JHAS@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 02-09-2021 15:05
Modtaget Dato: 02-09-2021 15:05
Vedrørende: Message from ADM-Aars05
Vedhæftninger: SADM-Aars0521090215130.pdf
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 02-09-2021 19:17
Modtaget Dato: 02-09-2021 19:17
Vedrørende: Til Blære og Omegns Beboerforening

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 02-09-2021 19:17:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Blære og Omegns Beboerforening
Addresse: Stensvej 4
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Til politikerne i Vesthimmerlands Kommune.

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening henvender os til jer i forbindelse med vindmølleprojektet ved Blære - Bjørnstrup -
Gundersted.

Vi vil gerne starte med at citere §2 i vores vedtægter:

"Foreningens formål er at bevare og styrke beboernes fællesskab, at virke for egnens trivsel og udvikling samt efter bedste evne at
støtte enhver god sag i egnens interesse. Endvidere skal foreningen, så vidt muligt, søge at udbrede enhver relevant oplysning
vedrørende lokalsamfundets og dets miljø" 

Vi finder det derfor uforeneligt med foreningen formål at der planlægges seks 150 meter høje vindmøller i lokalområdet.

Både i beboerforeningens regi og andre private initiativer, arbejdes der hårdt på at øge besætningen i området. Det er vi kommet et
godt stykke at vejen med, hvilket kommer til udtryk ved, at få huse til salg i blære og omegn, og de ejendomme der er handlet, bliver
solgt efter relativt kort liggetid. Tilmed bliver de fleste solgt til ressourcestærke børnefamilier, hvilket er essentielt for udviklingen af et
lokalområde, som råder over bl.a. friskole, multicenter, foreningsliv. Det anses derfor som et hårdt slag mod denne indsats, at et
område på den størrelse som der er tale om i forbindelse med gennemførslen af dette projekt, ligges øde i vores opland. Her er der
ikke kun tale om de husstande som direkte opkøbes eller nedlægges af hensyn til møllernes sikkerhedsafstand. Men i lige så høj grad
de husstande som ligger udenfor sikkerhedszonen. Det er i forvejen vanskeligt at få en fornuftig finansiering ved køb af ejendomme i
landdistrikterne. Dette i kombination med de støj - skygge - visuelle gener der uvægerligt medfølger et sådant projekt, vil medføre at
disse ejendomme anses som væsentlig mindre attraktive af førnævnte ressourcestærke børnefamilier. Tabet af talrige potentielle
tilflyttere vil have en særdeles negativ indflydelse på vores lokalområde. Tilmed kan det blive dyrt for vores kommune, hvis
ejendommene i fremtiden bebos af knap så ressourcestærke beboer, som er modtagere af diverse offentlige ydelser. I så fald kan de
penge kommunen stille i udsigt fra vindmølleprojektet snart få ben at gå på. 

Dertil er vi blevet opmærksomme på, at sådanne vindmøller og de dertilhørende jordkabler kan have konsekvenser for både
mennesker og dyr, på grund af vagabonderende strøm. 

Vesthimmerlands Kommune producerer allerede et stort overskud af grøn energi, hvilket er meget glædeligt. Dette berettiger os til at
være kritiske overfor placeringen af nye projekter af denne karakter. 1010
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Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise om forskellen på vores område og området omkring Malle, hvor et
liggende projekt blev skrinlagt af byrådet i Vesthimmerlands Kommune. Politikerne i Vesthimmerlands Kommune byråd vil dermed
have et enormt troværdighedsproblem ved at stemme anderledes i denne sag, grundet sagens mange ligheder.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening
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Fra: post [post@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 03-09-2021 12:47
Modtaget Dato: 03-09-2021 12:47
Vedrørende: VS: Indsigelse mod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Vedhæftninger: Signaturbevis_154.txt

Indsigelse KP17-301-023 Vesthimmerland Kommune.pdf
Til Bolig- og Planstyrelsen vedr. anmodning om indsigelse, jf. § 29, stk. 1 i planloven.pdf
Til Kirkeministeriet, vedr. indsigelse imod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup.pdf

 
 
 
Denne mail er videresendt fra komunens hovedpostkasse
 
Fra: Eva Holm [mailto:EvaHol@erst.dk] 
Sendt: 3. september 2021 12:44
Til: post
Cc: Morten Heinemann; Martin Martensen-Larsen; Christina Aagesen
Emne: Indsigelse mod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
 
Til Vesthimmerland Kommune
 
Efter anmodning fra Kirkeministeriet fremsendes hermed indsigelse mod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup.
 
Jeres kontaktperson i Bolig- og Planstyrelsen er Morten Heinemann, som kan kontaktes på morhei@erst.dk eller 35 29 14 93.
 
I bedes kvittere for modtagelsen.
 
Med venlig hilsen

Eva Holm

Bolig- og Planstyrelsen
Landsplanlægning og tilsyn

Direkte: 3529 1826
E-mail: EvaHol@erst.dk

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET

Bolig- og Planstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig, og behandler oplysningerne efter de gældende regler.
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BOLIG- OG PLANSTYRELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET 

Vesthimmerland Kommune 

Teknik og Miljø 

post@vesthimmerland.dk 

 

 

 

Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg KP17-301-023 -Vind-

møller Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 

 

Vesthimmerland Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg KP17-301-

023 i offentlig høring i perioden 21. juni til 6. september 2021. 

 

Bolig- og Planstyrelsen har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, 

stk. 1, hvis et forslag til kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med de 

nationale interesser1. 

 

Bolig- og Planstyrelsen fremsætter hermed indsigelse efter planlovens § 29, stk. 

12 , på vegne af Viborg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet mod forslag til kommu-

neplantillæg KP17-301-023. Indsigelsen er begrundet med, at tillægget vurderes 

at være i strid med følgende forhold, som uddybes i det efterfølgende:  

- Bevaring af kulturarven (punkt 3.3 i oversigten over nationale interes-

ser).   

 

Indsigelse efter planlovens § 29 har den virkning, at planforslagene først kan 

vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødven-

dige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Bolig- og Planstyrelsen skriftligt 

har frafaldet indsigelsen. 

 

Bolig- og Planstyrelsen deltager gerne i dialog med kommunen sammen med Vi-

borg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet med henblik på at uddybe baggrunden for 

indsigelsen, samt drøfte om planforslaget kan gennemføres uden at være i strid 

med de nationale interesser. Til orientering vedlægges indsigelsen fra Kirkemi-

nisteriet, samt anmodningen herom fra Viborg Stiftsøvrighed, som Bolig- og 

Planstyrelsen har modtaget. 

 

Begrundelse for indsigelsen 

 

Ifølge pkt. 3.3 i ”Oversigt over nationale interesser”, skal kommuneplanlægnin-

gen ske i overensstemmelse med kirkerne som markante kulturhistoriske ken-

dingsmærker i landskabet, og kommunerne skal sikre indsynet til og udsynet fra 

kirkerne. Kommunerne skal gennem de udpegede kirkebeskyttelsesområder bi-

drage til at sikre, at kirkerne bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet 

 
1 Erhvervsministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer 

af en kommuneplan ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsud-
vikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg 

eller regler og beslutninger efter § 3. Erhvervsministerens opgaver vedr. planloven er ved kongelig resolution 

af 21. januar 2021 overført til Indenrigs- og Boligministeriet. 
2  Indsigelsen har hjemmel i planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 af lov om 

planlægning. 
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og respekteres i den kommunale planlægning, eksempelvis når der planlægges 

for vindmøller, der er synlige på lang afstand. 

 

Baggrunden for indsigelsen er det forhold, at kommuneplantillægget KP17-301-

023 muliggør opstilling af 6 vindmøller på en ret linje i nordøst-sydvest gående 

retning, med en totalhøjde på 150 m, der vurderes at være skæmmende visuelt 

og visuelt forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke. Kommuneplantillæg-

get vurderes derfor at være i strid med den nationale interesse. Det bemærkes 

desuden, at vindmøllerne er placeret indenfor fjernbeskyttelseszonen. 

 

Det fremgår endvidere af § 1, pkt. 3, i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 

2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at Stiftsøvrigheden har 

pligt til at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyt-

tet til kirkebygninger og kirkegårde, samt af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. sep-

tember 2016 § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal søge at forhindre, at kirkens og 

kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende måde.  

 

Den kgl. Bygningsinspektør har udtalt sig i overensstemmelse med Viborg 

Stiftsøvrigheds vurdering af kommunalplantillæggets strid med hensynet til 

indsyn til Gundersted Kirke, samt i tillæg dertil tilføjet, at der for Ejdrup Kirke 

ligeledes vil være en væsentlig visuel påvirkning af vindmøllerne.  

 

Bolig- og Planstyrelsen og Viborg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet står naturlig-

vis til rådighed for drøftelse af indsigelsen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christina Aagesen  

Kontorchef 
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Certifikat fundet             : Ja
Certifikatindehaver:
SERIALNUMBER=CVR:10150817-UID:1362664480194 + CN=Erhvervsstyrelsen - 
Erhvervsstyrelsen, O=Erhvervsstyrelsen // CVR:10150817, C=DK
Certifikatudsteder:
CN=TRUST2408 OCES CA IV, O=TRUST2408, C=DK
Dato for modtagelse           : Fri Sep 03 12:42:27 CEST 2021
Dato for signaturkontrol      : Fri Sep 03 12:43:31 CEST 2021

Resultat af signaturkontrol   : OK
  Var meddelelsen u ndret?    :Ja
  Var meddelelsen krypteret?  : Ja, S/MIME/2048bit
  Var certifikatet gyldigt?   : Ja
  Var certifikatet revokeret? : Nej
  Var certifikatet betroet?   : Ja
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Kirkeministeriet anmoder herved Bolig- og Planstyrelsen om at gøre indsigelse 
efter planlovens § 29, stk. 1, mod Vesthimmerlands kommunes forslag til 
kommuneplantillæg KP17-301-023.  

Anmodningen indgives på baggrund af vedlagte brev af 6. juli 2021 fra Viborg 
stiftsøvrighed, hvori der henvises til udtalelser fra henholdsvis den kgl. 
bygningsinspektør Mette Viuf Larsen af 5. juli 2021 og Ulstrup-Gundersted 
Sogns Menighedsråd af 30. juni 2021. 

Baggrunden for indsigelsen er det forhold, at kommuneplantillægget muliggør 
opstilling af 6 stk. vindmøller på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning 
og med en totalhøjde på 150 m, der vurderes at være skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke. 

Stiftsøvrigheden bemærker: 

Viborg Stiftsøvrigheds anmodning om indsigelsen er begrundet i følgende 
forhold:  

Kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale interesse i at bevare 
kulturarven, herunder at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som 
fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  

…… 

Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har 
planlagt etablering af vindmøller ved Bjørnstrup.  

Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, 
der foreslås placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det 
planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for 
Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke.  

Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende 
og visuelt forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge 
oplevelsen af den fritliggende kirke, ligesom menighedsrådet også påpeger, at 
møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted kirke.  

Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til 
den nærliggende Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil 
forstyrre udsynet fra kirkegården.  

Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til 
udtalelsen fra den kgl. bygningsinspektør. 

……. 

Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke 
forstyrrende for oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye 
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Akt nr.: 175826 

Side 2 

 

vindmøller vil også være markant synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod 
det omgivende åbne land syd for kirken”.  

Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte 
billede, at vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i 
området, herunder i særdeleshed Gundersted Kirke.  

Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til kommunetillæg nr. 301-023 er i strid 
med den nationale interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i 
Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, og 
området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt kulturmiljø.  

Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at 
sikre, at der i henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en 
forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde. 
Ligesom det følger af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 2016 om 
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal 
søge at forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller 
bruges på skæmmende måde. 

Den kgl. bygningsinspektør bemærker: 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for 
lokalplan nr. 1112 samt miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller 
ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune. 

Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, 
der foreslås placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det 
planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for 
Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 

Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal 
omkring Gundersted Kirke er omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. 
Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne arealer 
indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 

Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine 
uforstyrrede kig til kirken, som vil blive væsentligt berørt af forslaget om 
opstilling af vindmøller.  

I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at 
de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt forstyrrende for indsynet 
til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken. Vindmøllevingerne vil komme til at 
stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, hvilket 
er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil 
vindmøllerne jf. visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod 
syd og således forstyrre oplevelsen af ro og visuel forbindelse med det 
omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården. 

Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende: 

”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne 
omkringkirken, ikke opføres bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er 
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Akt nr.: 175826 

Side 3 

 

sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og 
(lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 

Følgende konkluderes: 

”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt 
påvirke oplevelsen af kirken og lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at 
have noget med placering af vindmøller inden for fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 

Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og 
derfor forekommer konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret 
hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af fjernbeskyttelseszonen. 
Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone. 

Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller 
indenfor fjernbeskyttelseszonen, og det kan på baggrund af de fremsendte 
visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret udenfor for 
fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør 
opføres som foreslået. 

Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor 
det ikke forventes at vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 
25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få væsentlig indvirkning på kirken. Men 
som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget synlige 
set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de 
nuværende vindmøller, hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener. 

Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke 
noget at bemærke hertil. 

På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg 
på baggrund af ovenstående bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse 
mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til opretholdes af Gundersted 
Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab. 

Ulstrup-Gundersted Sogns Menighedsråd bemærker: 

Overordnet føler vi os meget usikre over for den store udvidelse af lokalplanen for 
området (oprindelige plan fra 2017), og de fremtidige konsekvenser for området. 
Det er et meget stort indgreb i et kultur/naturområde, som er en væsentlig del af 
Gundersted Kirkes nærområde og historie.  

Vi vil også påpege, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
Kirke set nord fra. I ”Miljøkonsekvensrapport – Bjørnstrup” påpeges det tydeligt 
på side 85, hvor der står at selv ved en reduktion af antallet af møller til 4 (fjerne 
de 2 der står i fjernbeskyttelseszonen) vil stadig være markant synlige bag 
kirkebygningen”. 

Det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med stifternes kirker og 
kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 
1172 af 19. september 2016. 
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Akt nr.: 175826 

Side 4 

 

Med venlig hilsen 

 

Martin Martensen-Larsen 

Fuldmægtig 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

 

Viborg stiftsøvrighed 
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VIBORG STIFTSØVRIGHED 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 6. juli 2021 
Akt nr. 1471163 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Kirkeministeriet 
 
 
 
 
Indsigelse imod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands 
kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed anmode Kirkeministeriet om at fremsætte indsigelse imod 
kommuneplantillæg KP17-301-023 udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
Indsigelse fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 1. 
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 1 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, et 
kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds anmodning om indsigelsen er begrundet i følgende forhold: 
 

 kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, 
herunder at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende 
kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af kommuneplantillæg KP17-301-023 
samt tilhørende forslag til lokalplan 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den 
kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet 
dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
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Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale 
interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over 
nationale interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et 
værdifuldt kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde. Ligesom det følger af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal søge at 
forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende 
måde. 
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Med baggrund i ovenstående skal Viborg Stiftsøvrighed anmode kirkeministeriet om at fremsende 
indsigelse til Vesthimmerlands kommune mod kommuneplantillægget. 
 
Vi kan endvidere oplyse, at Viborg Stiftsøvrighed selv sender en indsigelse til Vesthimmerlands 
kommune mod forslag til lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 04-09-2021 17:19
Modtaget Dato: 04-09-2021 17:19
Vedrørende: Til Lisbeth Dela Myrup

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 04-09-2021 17:19:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Lisbeth Dela Myrup
Addresse: gunderstedvej
Postnr: 9600

Emne: Positiv indstilling til vindemølleprojekt i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg bliver nærmeste nabo til de ny vindmøller, og ser ikke noget negativt heri
Projektet er :
- udtaget af Vesthimmerlands kommune
- de gamle møller heromkring bliver til nye møller, som vil producere mere strøm end de gamle
- de nye møller kommer til at stå i en række og vil syne smukkere end de forrige
- vi vil medvirke til den grønne omstilling og det er tilfredsstillende at være med til
- placeringen vil være den mindst generende her i kommunen og som sagt bare erstatte noget der har været der i 25 år
- projektet bliver en god gevinst for kommunen rent indkomstmæssigt
- projektet vil også bidrage med en pengesum til både kommune og beboerne her omkring, som derved vil kunne udvide clubhus eller
lave spændende initiativer for befolkningen i de omkringliggende byer
Jeg vil gerne have mølleprojektet oprettet og stemmer stort herfor !!!! 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 04-09-2021 17:43
Modtaget Dato: 04-09-2021 17:43
Vedrørende: Til Brian og Joan Jakobsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 04-09-2021 17:43:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Brian og Joan Jakobsen
Addresse: Gunderstedvej 13

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Her i Bjørnstrup er vi meget bekymret for at få 4-6 store møller i vores skønne naturområder. Vi er bekymret for støjgenerne - hvad vil
det få af konsekvenser for os mennesker for ikke at nævne det fantastiske dyreliv, vi har herude.
Vi er bekymrede for skyggekast fra vingerne - hvormeget bliver vi berørt af disse.
Vi er bekymrede for vibrationerne fra møllerne - især når vores ejendom står uden sokkel.
Vi er flyttet herud i den uberørte natur - netop fordi den var uberørt. Nu er der kommet en hel solcellepark til den ene side - og så
påtænkes der møllepark på den anden side. Kan ærlig talt ikke forstå, hvorfor Hofor skal ødelægge vores natur -istedet for at lave en
stor møllepark hos dem selv. 
Vi er meget imod opstilling af møllerne.
Med venlig hilsen
Joan og Brian Jakobsen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 04-09-2021 20:10
Modtaget Dato: 04-09-2021 20:10
Vedrørende: Til Amalie Vikkelsø Theilgaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 04-09-2021 20:10:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Amalie Vikkelsø Theilgaard
Addresse: Borupvej 6
Postnr: 9600

Emne: Høringssvar vindmølleprojekt Bjørnstrup 
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg har brugt mange kræfter på at tage mig sammen til at skrive dette høringssvar. 
Denne lange proces er så trættende - ikke at vide om man er købt eller solgt. Nogle andre sidder og har magten til at træffe en
afgørelse, der kan være fuldstændig afgørende for resten af vores liv. Min mand, vores datter og jeg selv vil få 1000 meter til
nærmeste mølle. 900 meter har man vurderet er så generende, at man har ret til at blive opkøbt, men 100 meter afgør vores skæbne,
og kommer der møller aner vi ikke hvordan det vil påvirke os fremadrettet. 
Vi er bange for væres helbred og for om vi kan holde ud at bo i vores hus. Vi er samtidig også bange for om vi kan sælge vores hus,
hvis vi ikke kan holde ud at bo der. Det er svært ikke at tænke videre i disse baner. Hvad vil det betyde for vores arbejdsevne? For
vores økonomi? Men vigtigst af alt vores mulighed for at skabe et godt liv for vores datter og vores kommende børn. 

Vi elsker vores lokalområde. Vi passer på hinanden og bekymrer os for hinanden. Vi har ikke lyst til at bo nogen andre steder end
her, men vi er bekymret for om dette projekt vil ende med at tvinge os væk herfra. 

Så lyt til alle os bekymrede borgere. Varetag vores interesser og stem nej til det her projekt. Ingen pose penge kan godtgøre dårlig
trivsel i eget hjem, og vi ønsker blot at vi fortsat kan leve som vi gør med alle vores foreninger, vores skole og børnehus og med vores
nattesøvn i behold. 

Amalie Theilgaard, 
Borupvej 6
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 04-09-2021 20:21
Modtaget Dato: 04-09-2021 20:21
Vedrørende: Til Dennis og Heidi strauss

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 04-09-2021 20:21:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Dennis og Heidi strauss
Addresse: Nørre Blærevej 1

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Som nabo til det påtænkte vindmølleprojekt i Bjørnstrup. Har vi et nogle tanker, vi gerne vil knytte til projektet. 

Vi ser helst, at vindmølleprojekt Bjørnstrup ikke bliver til noget og, at området tages ud af lokal planen. Så vi ikke risikere, at stå i et
vindmølleprojekt om et par år igen. 
Men besluttes det, at vindmølleprojekt Bjørnstrup skal gennemføres, ser vi det som positivt, at det bliver Hofor der skal sætte
vindmøller op. Da de har valgt, at oprette en fond der til gode ser de lokale foreninger i Gundersted, Blære, Ejdrup og Ulstrup. Selv om
Hofor har valgt, at lave en fond. Håber vi at Vesthimmerlands kommune, hvis det besluttes, at projektet skal gennemføres vil bruge
pengene fra den grønne pulje på området Gundersted og Blære, da det vil være borgerne i disse områder der vil blive mest berørt af
vindmøllerne. 

Vi er stor fortaler for, at vi skal passe på vores natur samt tænke på fremtiden. Vi forsøger, at tænke miljørigtigt i forhold til vores
måde, at leve på. Vi har anlagt steder på vores grund, hvor vi har “vild med vilje” netop for, at til gode se naturen. 
Derfor er vi også fortaler for grøn energi, vi syntes desværre bare ikke, at man som kommune tænker på de berørte borger i
forbindelse med opførelsen af nye energiparker. I Vesthimmerlands kommune er der allerede en del energi parker, som berøre
mange mennesker. 
I forbindelse med de efterhånden store energi parker der er i Vesthimmerlands kommune vil Borger være nødsaget til, at fraflytte
deres ejendomme og andre er nød til, at leve med Møller, solceller, biogas anlæg som nærmeste nabo. Hvilke kan have store
økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser. 

Hvad vil det komme til, at betyde for bosætningen i området? Vi kan være bekymret for, at det vil blive svært, at låne til køb og
renovering af boliger i området. Vi syntes selv vi bor unik med høj til himlen og masser af ro og natur. Dette er efterhånden svært, at
finde i Vesthimmerlands kommune. 

Vi syntes, det er rigtig godt, at Vesthimmerlands kommune gerne vil gå forrest i den grønne omstilling. Men vi undre os over, at kunne
læse i Aars avis at der er indkøbt nye benzin biler til hjemmeplejen, frem for el eller hybrid. Men dette handler vel om økonomi og ikke
grøn omstilling. Så er spørgsmålet, hvor meget man vil gøre for den grønne omstilling? 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 04-09-2021 22:41
Modtaget Dato: 04-09-2021 22:41
Vedrørende: Til Brian Stephansen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 04-09-2021 22:41:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Brian Stephansen
Addresse: Bjerghedevej 2

Emne: Høring: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg udtrykker hermed, igen, min store bekymring i forhold til de påtænkte vindmøller mellem Blære og Gundersted.
Det gør jeg med udgangspunkt i følgende:

Mangelfulde undersøgelser af fugle og flagermus 
- Af Planforslaget fremgår det, at der er foretaget ” grundige undersøgelser af alle forhold, der vedrører internationale
naturbeskyttelsesområder og -arter”. På borgermødet den 24. juni erkendte Urland, at der ikke er foretaget reelle observationer af
eksempelvis rød glente. Jeg har hørt, at der efter borgermødet skulle være foretaget undersøgelser af rød glente, og at der skulle
være observeret 4 røde glenter tæt på vindmøllerne. Disse informationer er, mig bekendt, ikke viderebragt til offentligheden, og indgår
ikke i det offentliggjorte materiale. Det fremgår heller ikke af den offentligt tilgængelige aktindsigt?
Personligt har jeg selv observeret 4 røde glenter i og omkring vindmølleområdet. Det drejer sig formentlig om et glentepar med unger,
men jeg ser intet sted, at der er undersøgt for fx redens placering. Jeg har den 21. august observeret den blå kærhøg ca. 600 meter
fra vindmølleområdet. Jeg mener ikke, at der er foretaget tilstrækkelig grundige undersøgelser, hvilket åbner for klager til
Planklagenævnet. Jeg har, som flere andre, i høringssvar i forbindelse med fordebatten gjort opmærksom på forekomsten af rød
glente, så Urland har ikke været systematiske i deres undersøgelser.

Spørgsmålet er, om miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i fakta, jf. side 91-92, hvor den røde glente ikke fremgår og
muligvis derfor ikke er undersøgt i form af observationer? Blå kærhøg er fx samtidig fremført med bemærkningen ”fjernes” i parentes?

I forhold til flagermus bemærker jeg, at Vesthimmerlands Kommune i deres egen, interne høring af miljøkonsekvensrapporten skriver:
” Kommunen vurderer, at det
ikke på det foreliggende grundlag kan afvises, at vandløb og søer i området er nøglehabitater og anbefaler derfor en supplerende
forårsundersøgelse for flagermus”. Kommunen vurder samtidig, at der faktisk ved observationen i 2019 blev fundet mange flagermus,
men jeg synes miljøkonsekvensrapporten noget tendentiøst mest beskriver forekomsterne som ”enkelte strejfere”. 

Det er alarmerende, at kommunen ser mangler i miljøkonsekvensrapporten i lyset af Nørrekær Enge og Planklagenævnets afgørelse.
Jeg kan heller ikke umiddelbart se, at Urland efter kommunens bemærkninger har ændret i deres rapport, når det gælder fugle og
flagermus? Her bør det bemærkes, at det også i Nørrekær Enge var Urland, der stod for rapporten. Jeg er ikke vidende om, om der
er foretaget en ”forårsundersøgelse”, men jeg kan konstatere, at den ikke umiddelbart er lagt frem for offentligheden. Jeg observerer
desuden en koloni af flagermus ved min ejendom, hvor der ikke har været foretaget flagermusundersøgelser.

Igen synes jeg, at miljøkonsekvensrapporten negligerer faktiske observationer. Der argumenteres for, at det nærmest kun er en
vingespids, der går ind over de udpegende, økologiske forbindelser. Jeg observerer blot, at der særligt i vinterhalvåret kommer1027
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meget store træk af svaner og gæs fra Navnsø til Halkær direkte tværs igennem vindmølleområdet. 

Manglende politisk vurdering

- Jeg fastholder fortsat, at der politisk i Vesthimmerlands Kommune ikke er taget stilling til konsekvenserne af ”Lov om ændring af lov
om fremme af vedvarende energi”, der åbner for salgsoptioner inden for 900 meters zonen. Loven har, efter min opfattelse, en
betydning for hvilke områder, der egner sig til vindmøller - hvis kommunerne samtidig vil fastholde bosætning og dæmme op for
befolkningsnedgangen. Er vindmølleområdet mellem Blære og Gundersted (som blev udpeget i 2017) reelt et velegnet område efter
den nye lov fra 2020, når det sætter 19 ejendomme i spil - plus de ejendomme, som ligger inden for 600 meter? Borgerne inden for
900 meter kan vælge at takke ja eller nej til en salgsoption, men det sker først, når vindmøller er opført. I politikere ved reelt ikke, om I
med et ja til vindmøllerne også siger ja til, at 5, 10 eller 19 familier skal fraflytte området. I påtager jer et stort ansvar her, og
lokalområdets grundlag for foreninger m.m. kommer under pres. Var det, hvad I forventede i 2017, da området blev udpeget?
Hofor skriver til Teknik og Miljø den 8. februar 2021:
For ejendomme mellem 600-900 meter, som bygherre skal opkøbe gennem salgsoptionen gælder tilsvarende, at de som
udgangspunkt vil blive kondemneret og arealerne reetableret til landbrugsjord. I det tilfælde, at nogle af de blivende naboer har
kendskab til venner/bekendte, der kunne have interesse i at opkøbe en bolig, så vil HOFOR af hensyn til lokalområdets
sammenhængskraft være positiv over for en dialog herom.

Der er ikke opnået lokal opbakning
Byrådet bad Hofor om at sikre en større lokal opbakning, og Hofor valgte den klassiske løsning og har tilbudt en fond. Hofor har været
i dialog med Gundersted Borgerforening og Blære Beboerforening, og hvad jeg lytter mig til, så er det blevet afvist i døren. Hvis det er
meningen, at I politikere vil opsætte vindmøller tæt på beboelser og landsbyer, så er det på tide, at der skabes noget reelt
værdiskabende for de omkringliggende borgere. Jeg mener, at pengene er langt bedre brugt på målrettede grønne tilskud til de huse,
der ligger i en radius af op 2 km.. Det vil øge ejendommenes værdi, og der vil komme mere mening og sammenhæng i projekterne.
Det giver ikke mening, at vi skal producere hovedstadens grønne strøm, hvis kompensationen er et ”springvand på torvet” i Hornum.
Hvorfor stiller Vesthimmerlands Kommune ikke i en meget tidlig fase af et vindmølleprojekt krav om en helt anden form for
inddragelse, så sådanne projekter kan vokse frem nede fra også.

Flere politikere har efterspurgt udtalelser fra kreditforeninger og banker om deres syn på boliger i nærheden af kæmpevindmøller. Det
ved jeg Borgergruppen har gjort, og de har tilvejebragt viden om, at et område på omkring 2 km. rundt om vindmøllerne kan blive
kategoriseret som ”risikoområde”.

Hofor er i denne sammenhæng ikke bedre end andre, store vindmølleopstillere. De har ikke mestret at gå i dialog med os borgere i
området. For der har ingen initiativer været! Samtidig mener jeg ikke, at Hofor rydder op i landskabet, hvilket ellers er en af
argumenterne for større, men færre vindmøller. I meget kort afstand både nord, øst og vest for kæmpevindmøllerne vil der også
fremover stå gamle vindmøller.

Debatten om større energianlæg
På byrådsmødet den 28. august blev der luftet tanker om større energianlæg i kommunen og med GreenLab som forbillede.
Undervejs i debatten blev der bl.a. talt om, at udgangspunktet for disse områder kunne være allerede eksisterende vindmølleområder.
Mit spørgsmål er nu, om området snart vil kandidere til at blive sted for flere solceller og biogas, hvis først vindmøllerne kommer op?
Hvad er det for en ”salami-metode”? Vesthimmerlands Kommune er i en uafklaret situation i forhold til Thorup Sletten og Nørrekær
Enge, og det er utrygt, at det ikke får jer politikere til at stoppe op og klappe hesten – og få lavet en anden planlægning 

Kumulative effekter

Jeg kan ikke i min gennemlæsning se, at der tages højde for de kumulative effekter på fugle og natur. Det bemærkes også i
kommunens egen høring af rapporten. Urlands rapport forholder sig umiddelbart kun til de kumulative påvirkninger, når det gælder de
visuelle forhold. Der bliver i disse måneder opført et solcelleanlæg på 46 ha. i kort afstand til vindmølleprojekter, der ligger en
grusgrav i nærheden, og der står andre vindmøller i området. De kumulative påvirkninger er underbelyst taget i betragtning af, at
vindmølleområdet ligger i tæt forbindelse til et Natura2000 og i forbindelse med de grønne korridorer. 

Mennesker 
- Nu må projektet have en ende. I halvandet har der i lokalområdet ligget en mørk skygge over manges tilværelse, og det har for
mange været utrolig opslidende. Jeg synes, at der undervejs har været en fin dialog med politikerne, men jeg vil alligevel ikke undlade
at sige, at man som borger godt kan opleve, at det er andre hensyn end borgernes og lokalområdets ve og vel, der står øverst. Der er
så mange interesser på spil. I mit høringssvar ved fordebatten argumentere jeg også med udgangspunkt i min families sundhed, at
Vesthimmerlands Kommune allerede bidrager stort til den grønne omstilling, at bosætningen kommer under pres. Jeg må desværre
bare konstatere, at det ikke er sådanne kommunale hensyn, der tæller højst mere. Vindmøllebekendtgørelsen beskytter ikke reelt
mennesker, og der er kun støjkrav ved 6 og 8 m/s. 
Hvordan vil du som LOKALpolitiker beskytte mig, min familie, mine naboer, mit lokalsamfund?
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 08:44
Modtaget Dato: 05-09-2021 08:44
Vedrørende: Til Kim Christensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 08:44:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Kim Christensen
Addresse: Borupvej 5
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hvorfor jeg er imod vindmøller ved Bjørnstrup.
Mit hus er anbragt sådan at det vender siden til de planlagte vindmøller (lidt over 1200 meter øst for de sydligste møller). På denne
side ligger stue, køkken, 3 værelser, terrasse og have. Jeg vil blive generet af skygge kast fra aftensolen og støj (jeg kan høre dem
der står der nu og det bliver ikke bedre af at møllerne bliver større og flere).
Jeg er ikke i tvivl om at huset vil falde i værdi og blive meget svært at sælge.
Jeg er også bekymret for de nærliggende landsbyer (Gundersted og Blære), med sådan en række møller vil der ikke komme nye
tilflyttere og landsbyerne vil langsomt dø ud. 
Der er også andre bekymringer, hvad med dyrelivet, der er en del fugle og flagermus i området.
Er der ikke andre alternativer for grøn energi end at plante kæmpe vindmøller tilfældigt rundt i kommunen, det pynter ikke i landskabet.
Har kommunen tænkt på at lave kombineret parker (vindmøller, solceller, biogas og brint).

Hilsen Kim.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 09:45
Modtaget Dato: 05-09-2021 09:45
Vedrørende: Til Lonnie Andersen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 09:45:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Lonnie Andersen
Addresse: Brusåvej 7 Gundersted

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hej.
Vi ønsker IKKE vindmølleprojektetet i Bjørnstrup gennemført.
Vi er bekymrede for hvad det kan gøre ved vores lokalsamfund i Gundersted bla. vedr. fra-/ tilflytning til byen.
Vi ved heller ikke nok om gener fra lavfrekvent støj samt gener fra vagabonderende strøm til at vi kan tilslutte os dette projekt.
Vi har flagermus samt rørhøgepar der yngler i søen på vores matrikel, gjort det de seneste 3 år incl. i år, og er da også bekymret for
om det vil fortsætte.
Med venlig hilsen
Ivan og Lonnie Andersen
Brusåvej 7 Gundersted
9240 Nibe
matrikelnr. 1-cp Gunderstedgård Gundersted
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 10:15
Modtaget Dato: 05-09-2021 10:15
Vedrørende: Til Thomas Gregersen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 10:15:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Thomas Gregersen
Addresse: Reberbanegade 3a
Postnr: 9600

Emne: Møller omkring blære /Gundersted
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Et bekymret for de Møller der skal opstilles omkring blære /Gundersted,om hvor meget de vil genere dem der bor i området og det
dyreliv der er i områder.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 10:25
Modtaget Dato: 05-09-2021 10:25
Vedrørende: Til Poul Bøgh Jørgensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 10:26:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Poul Bøgh Jørgensen
Addresse: Gunderstedvej 17, Bjørnstrup, 9600 Aars
Postnr: 9600

Emne: Vindmølleprojekt ved Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vi har ingen bekymringer imod møller i Bjørnstrup
Vi ønsker grøn omstilling og vil ved evt. flytning forblive i nærområdet
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 10:41
Modtaget Dato: 05-09-2021 10:41
Vedrørende: Til Michael Hartmann Søgaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 10:42:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Michael Hartmann Søgaard
Addresse: skovvænget 3, Gundersted
Postnr: 9240

Emne: Nej tak til kæmpe vindmøller - INGEN lokal opbakning til projektet
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Nej tak til kæmpe vindmøller - INGEN lokal opbakning til projektet

Vil I som lokal Politikkere sælge jeres lokal befolkning for, at nå ”2030 målet”? Så vil jeg da sige, at det er nedværdigt, at være borger
i Vesthimmerlands kommune. Man skal huske på at I/vi lægger ca. 20-25 % højere end landsgennemsnittet i Vesthimmerland
kommune mht. grøn omstilling.
I ødelægger de små lokalsamfund, idet man igen udpeger områder i og omkring disse samfund, som egnet til kæmpe vindmøller!!
Hofor opkøber 8 huse og tilbyder yderligere 17 på sigt, er det sådan man forsøger at få flere borgere til Vesthimmerlands kommune
?? 
Det er tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for lokalkendskab. !! Hver gang en arbejdsgruppe
stiller nogle skeptiske ting/spørgsmål på bordet til lokal politikkerne, bliver der sagt, at processerne kører efter lovgivningen.!!!

I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, da pladsen er enormt og de kommer ikke til at
genere nogle. Hvad mener I ??

Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m høje vindmøller op i en afstand af 1,2 km fra et velfungerende
bysamfund. Hvorfor???? 

Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid på det. Vi har Vesthimmerlands bedste badesø,
Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af den skønne natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle
sine tanker og bare høre - ja stilheden i sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af det
sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som er et stort plus for
Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst kommunen. Ønsker man ikke og bevare dette.?

Jeg ser helt klart forslaget om, at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost effektivt sammenlignet med havmølleparker,
men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af natur da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse
konstruktioner komme til at lide tab, som værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne
og det visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og trækfugle. Kan det være
rigtig.?1033
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Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR komme til Vesthimmerland,
fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den
sidste ende Vesthimmerlands kommune der vil blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en
kuling fra vest kan i rigtig mange gange se kæmpe vindmøller står fuldstændig stille netop der, hvor der skulle produceres grøn energi.
Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i stedet kæmpe summer af penge for, at stoppe de
danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!?? 

I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis det vi gør i Gundersted. Jeg
appellere til, at i gør det samme, så vi kan se, at i vil/hører os borgere, som bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste
appellere til jer folkevalgt politiker om at tage aktion, og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund.
Der findes jo andre og mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker - tættere på storbyen hvor energien
skal bruges.

Mvh.
Michael H. Søgaard
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 10:45
Modtaget Dato: 05-09-2021 10:45
Vedrørende: Til Jens Kristensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 10:46:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jens Kristensen
Addresse: Gunderstedvej 19, Bjørnstrup
Postnr: 9600

Emne: positiv for Vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg har intet imod nye møller i Bjørnstrup, selvom jeg har en mulighed for at sælge, ønsker jeg at blive boende her på Gunderstedvej
19
Jeg er tilfreds med den årlige kompensation ved at blive boende
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 11:07
Modtaget Dato: 05-09-2021 11:07
Vedrørende: Til Janni H. Søgaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 11:08:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Janni H. Søgaard
Addresse: skovvænget 3

Emne: Nej tak til kæmpe vindmøller. 
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Høringssvar vedr. vindmølleprojektet i Bjørnstrup.
Stadig ingen lokal opbakning til projektet.

• Hvorfor vælger man at sætte kæmpe vindmøller på land og ikke ude på havet? 

• Har vi ikke nok på land? Er det ikke på tide at tænke solceller frem for kæmpe vindmøller når nettet ikke kan følge med? 

• Hvorfor bliver Vesthimmerlands kommune valgt? Er det økonomien, så man kan lave en god forretningsplan, idet man kan 
opkøbe det hele billigt her i Vesthimmerland og nedsætter befolkningstallet endnu en gang! 

• Hvordan kan I tro at borgere vil acceptere kæmpe vindmøller i en afstand af 1,2km, når grænsen fra vestkysten var 5km, dette 
blev kraftig nedstemt og forslaget hertil var min. 20km fra land.? 

• Hvorfor skal Nordjylland være den førende indenfor vindenergi, når vi ikke er den Region som har flest borgere til at bruge det 
grønne energi? 

• Hvordan kan man lave alle de fine beregninger på, at en vindmølle laver grøn energi når de ikke kører når det blæser?

• Er det ikke for tidligt at sætte kæmpe vindmøller op når nettet ikke kan tag det? Skal man ikke lave det i modsat rækkefølge??

• Hvor meget af virksomheds vindenergi bliver produceret i Øst Danmark nu? Her tænker jeg udelukkende vindenergi.

• Hvorfor har man drænet jorden ved mosen sidste år? Er det fordi der skulle fjernes vandsalamandere inden alle undersøgelser 
skal opstarte?? 

• 3.125.000 er jo ingenting ift. hvad Vesthimmerlands kommune vil miste, da dette vil få folk til at udflytte fra sådan et område.? 
Har i beregnet hvad det vil koste Vesthimmerland.?

• Hvordan skal vi kunne ramme målet for Grøn energi, når tyskerne betaler danske vindmøller for at stoppe, hver gang det 
blæser.

• Tager man hensyn til flagermus, vandsalamander, trækfuglene og rovfugle som havørnen osv.?? 1036
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Lokal politiker!!!! 

I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis det vi gør i Gundersted. Jeg
appellere til, at i gør det samme, så vi kan se, at i vil/hører os borgere, som bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste
appellere til jer folkevalgt politiker om at tage aktion, og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund.
Der findes jo andre og mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker - tættere på storbyen hvor energien
skal bruges. 

BEVAR LOKALSAMFUNDET OG NATUREN.

Mvh.
Janni Hartmann
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 11:31
Modtaget Dato: 05-09-2021 11:31
Vedrørende: Til Peter Ole Myrup Hansen
Vedhæftninger: 2021107 - Indsigelse vindmølleprojekt Bjørnstrup.pdf

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 11:30:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Peter Ole Myrup Hansen
Addresse: HANS EGEDES VEJ 241

Emne: Vindmølleprojekt i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Det pågældende projekt med opførelsen af 6 nye vindmøller i Bjørnstrup bør gennemrøres i sit fulde omfang af flere grunde.
Den overordnede grund er medvirken og vilje til ”Den grønne omstilling”, som vi alle har en pligt til og interesse i.
Dernæst vil opførelsen medføre følgende sidegevister:
1. Nuværende mølle som står nærmest kirkegården fjernes, hvilket giver ro på kirkegården samt minimere gener for beboerne på
Brusåvej.
2. Nuværende mølle, som står og skæmmer naturskønt område ved Navnsø, bliver fjernet.
3. Nuværende gruppe på 4 møller, som står i spredt uorden, bliver fjernet.
4. Der bliver ryddet godt op i landskabet, idet der fjernes en håndfuld nedlagte og faldefærdige landbrug. To af dem er ubeboet og
kondemneringsmodne, andre beboet af midlertidige lejere.
Med venlig hilsen
Peter Ole Myrup Hansen
Regnskabsfører for Ulstrup-Gundersted sognes menighedsråd

Vedhæftede filer:
2021107 - Indsigelse vindmølleprojekt Bjørnstrup.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021107 - Indsigelse
vindmølleprojekt Bjørnstrup.pdf

1038
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Det pågældende projekt med opførelsen af 6 nye vindmøller i Bjørnstrup bør gennemrøres i sit fulde 

omfang af flere grunde. 

Den overordnede grund er medvirken og vilje til ”Den grønne omstilling”, som vi alle har en pligt til og 

interesse i. 

Dernæst vil opførelsen medføre følgende sidegevister: 

1. Nuværende mølle som står nærmest kirkegården fjernes, hvilket giver ro på kirkegården samt 

minimere gener for beboerne på Brusåvej. 

2. Nuværende mølle, som står og skæmmer naturskønt område ved Navnsø, bliver fjernet. 

3. Nuværende gruppe på 4 møller, som står i spredt  uorden, bliver fjernet. 

4. Der bliver ryddet godt op i landskabet, idet der fjernes en håndfuld nedlagte og faldefærdige 

landbrug. To af dem er ubeboet og kondemneringsmodne, andre beboet af midlertidige lejere. 

Med venlig hilsen 

Peter Ole Myrup Hansen 

Regnskabsfører for Ulstrup-Gundersted sognes menighedsråd 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 14:28
Modtaget Dato: 05-09-2021 14:28
Vedrørende: Til Elsebeth Skadhauge Nielsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 14:28:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Elsebeth Skadhauge Nielsen
Addresse: Gl. Blærevej 3

Emne: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Høringssvar til Vindmøller i Bjørnstrup.

Jeg tillader mig igen at indsende et høringssvar vedr. opsætning af 4-5 eller 6 vindmøller i Bjørnstrup.

Jeg afgav også et høringssvar sidste gang det var mulighed for det. Mine bekymring og undrende over projektet, er kun blevet større
jo mere oplysninger og viden jeg har fået om projektet. Det tænker jeg også må gælde jer politikere.
Jeg er meget bekymret over møllernes betydning for den fremtidig bosætning mellem Blære og Gundersted. Vi oplever lige nu i
Blære, at alle de minder ejendomme uden for ”byskiltet” bliver solgt til unge mennesker med små børn. Familier der kommer fra andre
kommuner, og ønsker at bo i ud på landet, her hos os. Ved at opsætte vindmøller netop i et område med mange små ejendomme,
frygter jeg at netop de boligtilbud som er meget eftertrækket forsvinder. Det mener jeg strider mod Vesthimmerlands kommune
målsætning og kamp for at øge bosætning. Det der gør vores kommune unik, er at vi netop skal have plads til mennesker på landet,
der kan skabe liv, udvikling og være et bindeled mellem de større byer.
Gundersted, Vegger, Skivum og Blære er 4 landsbyer hvor Vesthimmerlands kommune udfordring med bosætning tages meget
alvorligt. I alle 4 byer findes der masse af ildsjæle og frivillige der gennem mange år, har arbejdet og kæmpet for at vores område
skulle være attraktiv, vedlige holdte og tidssvarende. Det har og kæver mange hænder og meget energi. Derfor er vi så afhængig af
at der ikke bliver nedlagt små ejendomme, og at de der bliver tilbage, ikke kan sælges. Vi har brug for alle.

Hvorfor denne øget bekymring og modstand mod noget som skulle være så godt.

- Jeg har set forskellen mellem de visuelle modeller der angiver hvordan projektet ser ud når det er færdigt og det reelle resultat. Her
er der stor forskel og de virkelige resultater ser noget være ud end den visuelle model. 

- At lav frekvensstøj blive højre jo større vindmøllerne bliver, og kan være til stor gene for mennesker. Det er værst om natten.
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/generer-vindmoller-mennesker-og-dyr
En større undersøgelse fra 2010-11. 

- At når der kun tages støjprøver når vindstyrken er mellem 6-8 m/s. Ved andre vindstyrke måles der ikke. 
- 
- At der ikke fra officiel side er lavet regler der beskytter mennesker der bor ved siden af Kæmpe vindmøller. 

- At der er planer for to store Energi øer i havene omkring Danmark i 2030. Der ville kunne levere energi til 5. mil. Husstande. 1040
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Derfor skal min opfordring til politikerne i Vesthimmerlands kommune være.

Stop med at sætte flere vindmøller op i Vesthimmerlands kommune før der er 
- Lavet en lovgivning der beskytter mennesker der bor ved vindmøller.
- At der stilles bindende krav til dem der ønsker at opstille vindmøllerne. Der skal være overensstemmelse med deres modeller og
virkeligheden.
- Lavet en plan over landdistrikterne og de små landsbyer, hvor deres potentialer bliver vægtet og værdsat.
- styr på om udviklingen med at opsætning af havmøller overhaler opsætningen af landmøller.

Venlig hilsen
Elsebeth Skadhauge Nielsen.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 14:36
Modtaget Dato: 05-09-2021 14:36
Vedrørende: Til Vagn Jensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 14:37:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Vagn Jensen
Addresse: Gunderstedvej 16
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg går ind for grøn energi i vores samfund. Vindmøller er en del af denne energi, derfor imødeser jeg der arbejdes videre med
vindmølleprojektet, så der kommer til at være 6 vindmøller, som oprindeligt foreslået. Det er en fordel, møllerne står samlet med alle 6
stk. i en række i stedet for, som nu, hvor der er vindmøller over et stort areal.

1042
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 14:40
Modtaget Dato: 05-09-2021 14:40
Vedrørende: Til Lau Theilgaard, Janne Jørgensen, Jan Bisgaard og Kim Christensen
Vedhæftninger: 2021110 - Høringssvar vindmølleprojekt Bjørnstrup.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 14:40:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Lau Theilgaard, Janne Jørgensen, Jan Bisgaard og Kim Christensen
Addresse: Borupvej 6, Borupvej 8, Borupvej 3 og Borupvej 5
Postnr: 9600

Emne: Vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Dansk Brøndejerforening skriver på vegne af medlemmer

Vedhæftede filer:
2021110 - Høringssvar vindmølleprojekt Bjørnstrup.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021110 -
Høringssvar vindmølleprojekt Bjørnstrup.docx

1043
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Dansk Brøndejerforening 
v/ formand Wisti Wistisen  sekretær Birgit Mølholm Andersen 
Hornskovvej 21  Rosenborgvej 4   
8620 Kjellerup  8620 Kjellerup 
Tlf. 29248844  tlf. 42391501 
Mail.: wistisen@post.tele.dk mail.: Andersen.ungstrup@mail.dk  

 
 
 
 
 
5. september 2021 

 

 

 

Dansk Brøndejerforenings høringssvar til Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 
 

på vegne af foreningens medlemmer på følgende adresser: 
 
Borupvej 6, Borupvej 8, Borupvej 3 og Borupvej 5, 9600 Aars 
 

 
Vindmøller er under mistanke for at generere strøm til jorden og blive vagabonderende 
strømme samt ”strømstøj” til atmosfæren til skade for mennesker og dyr. 
 
Ved søgning på Nettet om vagabonderende strømme ses følgende beskrivelser, herunder 
udtalelse fra en repræsentant for SEGES – landbrugets videnscenter: 
 

 ”Vagabonderende strøm er elektrisk strøm, der følger andre veje end regulære ledninger, 
fx gennem fugtig jord” 

 ”Vagabonderende strøm er udefrakommende strøm, der kan opstå periodevist, fx når 
overskud af produceret strøm ledes fra elnettet i jorden”. 
 

Vi sender langt mere strøm rundt i dag end tidligere fra fx vindmøller, solceller og så videre, og de 
deraf følgende skadevirkninger er helt klart et område, vi som samfund ved for lidt om. 
 
Det fremgår ligeledes af Nettet, at EnergiNet for flere år siden har nedsat en arbejdsgruppe med 
navnet ”Forum for Vagabonderende Strømme”. Der foreligger ikke noget tilgængeligt materiale 
om resultater af arbejdsgruppens nu flerårige arbejde!! 
 
Der foreligger målinger udført af en forsker fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ved en 
svinefarm i Dronninglund, hvor der ved en målerbrønd ved gårdens bygninger blev målt 10 volt, og 
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ved en efterfølgende måling 7 – 9 volt. De målte elspændinger medførte periodiske høje skrig fra 
grisene i stalden. Gården var på det tidspunkt tilsluttet et alment vandværk. 
 
Aalborg Universitet/Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ved lyd og videoovervågning af 
svinebesætningen konstateret en hidtil uset unormal adfærd med periodiske høje skrig og forsøg 
på at flygte fra stien.  
Der foreligger dyrelægeerklæringer, som beskriver grisenes helt igennem unormale og 
dyrevelfærdsmæssigt belastende adfærd, som ikke kan tilskrives nogen kendt sygdom. 
 
Det samme er tilfældet ved en malkekvægbesætning på Sjælland, hvor kommunens forvaltning 
har skrevet, at kommunens miljøafdeling ikke er i tvivl om, at gårdens besætning er påvirket af 
væsentlig forurening i form af strøm fra ukendt kilde.  Gården er tilsluttet et alment vandværk og 
forsynes fra en 1,2 km lang forsyningsledning, der ligger nedgravet i samme side af vejen som et 
stærkstrømskabel. 
 
Her har Københavns Universitet, det Sundhedsfaglige Fakultet ”Universitetshospitalet for store 
husdyr” lavet forsøg med køer, hvor det viste sig gennem flere forsøg, at køerne ikke ville drikke 
vandet fra gården og opførte sig mærkeligt, indtil de fik tilbudt universitetets eget vand. 
Universitetet lavede også blindtest på studerende, der ved at stikke deres hænder i henholdsvis 
vand fra gården og vand fra universitetet kunne udpege vandet fra gården som føltes, citat: 
”anderledes og ligesom summer i fingrene” og ”føles mærkeligt i munden, især på tungen”. 
 
Sjællandske medier har bragt et interview med gårdens naboer, som også har problemer med 
strøm i vandet, og som grundet ansættelse i DTU har mulighed for ved hjælp af måleinstrumenter 
at måle elektriske signaler i vandet fra deres egen hane. Disse elektriske signaler ses ikke i det 
vand, de er begyndt at købe. De drikker ikke deres eget vand fra det samme vandværk, men 
børster tænder i det, hvorefter de mærker en snurren i læberne i cirka 20 minutter efter. 
Forholdet er af Slagelse Kommune anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 
Fra dagspressen vides at omkring 200 landmænd på landsplan med besætninger af svin og køer 
har haft søgt hjælp hos en aktør tilknyttet en landboforening for at få hjælp til deres besætningers 
unormale adfærd, der giver sig udslag i: 
  

 Periodiske høje skrig fra grise som forsøger at flygte fra stien  
 Køer der vægrer sig ved at gå ind i malkerobot  
 Køer der ikke drikker nok vand og i stedet drikker egen urin i løsdriftsstalden  
 Dyr der slikker en anden for at fremkalde urinering for at drikke det  

 
Det til trods for at alle gårdens elinstallationer mv. er gennemgået og udskiftet samt at der er 
foretaget såkaldte udligninger ved sammensvejsninger af bygningskonstruktioner for at løse 
problemerne.  
 
SEGES har givet udtryk for, at der findes op mod 500 landbrug med dyrehold, som har problemer 
med strømstøj. Nogle er allerede gået konkurs. 
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Elektrobiologisk Selskab kan i internationalt forskningstidsskrift dokumentere, at vand ændrer sig, når det 
løber langs jordbåren vagabonderende strøm. 
 
 
På grund af manglende resultater af EnergiNets undersøgelser og hvor der tilsyneladende ikke 
vises interesse eller tages ansvar fra andre offentlige organisationer eller statslige styrelser (DTU 
og Energistyrelsen), er der nu flere private aktører, der med råd fra amerikanske og canadiske 
eksperter søger at fremskaffe den fornødne dokumentation af skadevirkningen af de målte 
spændinger i jorden og den luftbårne strømstøj til brug for anlæggelse af en retssag. 
 
De igangværende undersøgelser retter sig mod:  

 Højspændingsledninger i både luft- og jordledninger – især ved fremføring som jævnstrøm. 
 Vindmøller – her kan private aktører ikke få adgang til at foretage målinger for jording. 
 Solcelleanlæg – hvor produceret strøm fremføres som jævnstrøm.  
 Stærkstrømsledninger liggende tæt på vandledninger – i samme side af vejen. 

 
Det internationalt anerkendte FORCE Technology har ved gården i Dronninglund i 2019 ved tre 
målinger over en periode målt væsentligt forhøjet elektrisk felt ved 30-80 Mhz, medens al strøm 
fra gården var slået fra. Uddybende målinger (igen med hovedafbryderen slukket) viste, at det 
elektriske felt ikke havde ændret sig. 
Dette beviser, at den konstaterede strømstøj er udefra kommende. 
 
Sammen med Energistyrelsen konkluderede FORCE Technologys repræsentant, at den luftbårne 
strømstøj stammer fra de nærliggende vindmøller” (Citat fra Konklusion af 26. marts 2019 v/ FORCE 
Technology) 
Vindmøllerne ligger 1100 meter fra gården. 
 
Problemerne for dyrenes sundhed og velfærd og for beboernes helbred er øget, og ved målinger 
er konstateret, at det er vagabonderende strømme i jorden og strømstøj i atmosfæren, der 
trænger ind i gårdens bygninger. 
 
Det har vist sig som værende et tiltagende problem for både mennesker og dyr og retter sig mod den 
stærkt øgede elektrificering, herunder vindmøller og solceller, hvor overskudsstrøm fra vindmøller og fra 
solceller, der ved omdannelsen af jævnstrøm til vekselstrøm via konverter leder strøm til jorden. 
 
Ung forsker har den 3. maj 2019 fået Spar Nord Fondens forskningspris på 250.000 kr. til bl.a. at 
forske i elektrisk støj, som han allerede har påvist findes fra solcellepaneler. 
 
Dansk Brøndejerforening må kræve, at det store vindmølle- og solcelleprojekt ved Bjørnstrup 
kan fremlægge klar dokumentation for, at disse anlæg ikke genererer vagabonderende strømme 
til jorden og strømstøj i atmosfæren til skade for mennesker og dyr. 
 
Vi kan anbefale Vesthimmerlands Kommunes politikere og forvaltning at gøre sig bekendt med: 
Lovbekendtgørelse nr. 277 af 27/03/2017 – Miljøskadeloven. Se også den tilhørende Vejledning. 
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Denne lov gør producerende virksomheder ansvarlige for skader, og loven gælder også for 
offentlige og statslige producerende virksomheder. 
 
Det er endvidere relevant at henvise til bogen med titlen: ”En skjult magt” af Peter Skeel Hjorth, 
hvor der i tilhørende ”Tidslinje” beskrives, hvordan det ved tilsyneladende ”skjult lobby” lykkes at 
hindre anvendelse af et måleudstyr udviklet af forskere på Aalborg Universitet til konstatering af 
lavfrekvent støj. Flere kommuner havde vist interesse for målingerne inden opstilling af vindmøller, men 
projektet blev stoppet, hvilket er påvist i bogen med udtalelsen: ”Vindmølleindustrien finder det ikke 
hensigtsmæssigt”. 
 
Det helt centrale er også det forhold, at Bekendtgørelsen om kravværdierne for udledning af støj fra 
vindmøller (lavfrekvent støj og strømstøj i atmosfæren) bygger på vindmølleindustriens teoretiske 
vurderinger og ikke på konkrete målinger. 
 
Det kan i øvrigt oplyses, at igangværende initiativer retter sig mod inddragelse af landspolitikere 
og undersøgelser til fremskaffelse af tilstrækkelig dokumentation til et retsligt fogedforbud, indtil 
der foreligger valid dokumentation for, at vindmøller og solceller ikke skaber vagabonderende 
jordstrømme og strømstøj i atmosfæren.   
 
Kommentar:  
Vi er ikke modstandere af omstilling til grøn energi, men vi ønsker med den viden, vi har erhvervet, at gøre 
opmærksom på, at vindmølleindustrien ikke har styr på den konstaterede skadevirkning – et forhold som 
kommunens politikere må tage alvorligt. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 

Wisti Wistisen  Birgit Mølholm Andersen 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 14:48
Modtaget Dato: 05-09-2021 14:48
Vedrørende: Til Jan Bisgaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 14:49:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jan Bisgaard
Addresse: Borupvej 3
Postnr: 9600

Emne: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hvor står der i vindmølle bekendtgørelsen man skal beskytte mennesker?! Nå kan i heller ikke finde det. Men så håber vi vores
kommunalpolitiker vil beskytte os.

Med 910 sydvest for dette projekt bliver det NEJ til hovedstadens 150 meters vindmøller imellem Blære og Gundersted fra os.

Skal Vesthimmerlands Kommune lægge jord til hvilket som helst vindmølleprojekt? Det er svært at støtte i dette tilfælde, hvor
hovedstadskommunerne vil placere deres grønne løsning i Vesthimmerland. Hvordan kan Co2 reduktionen kunne tælle i to områder.
Det er der ingen der kan svare på. Og skal man blive ved med at sætte møller op både i øst og vest når energinettet ikke kan aftage
mere. vent nu lige til der er en bedre løsning. Den er jo på vej. Hvor er den langsigtede plan fra vores politikere. 

Vi har købt en ejendom der er tinglyst med at der ikke må bygges over 25 meter. Pga. Vesthimmerlands flyve plads. Hvordan kan
man så bare lige med et finger knips lave om i en kommunalplan om så det passer til et projekt af denne størrelse. Og placere mølle
på 150 meter 50 meter uden for den zonen der er lavet!? Vi har købt ejendommen på de betingelser vi har nu og så kommer der
nogen og vil trække sådan et projekt ned over hovedet på os. NEJ TAK

Vi har selv valgt at bo ude på landet for at skabe en tilværelse som familie med åbne vidder, dyreliv, natur, stilheden og landbruget alt
sammen noget vi holder af. Det vi kan og har her i Vesthimmerland. Her i Blære og Gundersted, har vi jo alt det, som tiltrækker
børnefamilier og skaber bosætning. Ildsjæle der kæmper og arbejder for at lave og holde alle disse ting kørende i vores
lokalsamfund. Vi vil have børnefamilier til de mange aktiviteter i foreninger mm. Ikke de sukkerknalder HOFOR lover. 
Flere af jer politikerne sendte dette vider projekt videre for at se på om der skulle skabes lokal opbagning til projektet. Dette har
Horfor ikke formået. HOFOR har ikke engang taget kontakt til de lokale mennesker der bor lige uden for området. 

Vil i have landsbyer i Vesthimmerland?

Hvordan kan der stemmes om noget hvor VVM redegørelsen ikke er lavet færdig og der mangler evidens for der ikke er flagermus i
området der ville tage skade. Det er LYV. Vores have vrimler med flagermus. Og for ikke at nævne den røde glente. det er massere af
beviser på den lever i området. med er slet ikke nævnt i vvm redegørelsen. Men hvorfor tage så meget hensyn til dyr og insekter. som
har stoppet andre projekter. Hvorfor ikke lytte lidt til de mennesker der bliver mest berørt af det. Skulle man ikke passe lidt på sine
borger i Vesthimmerlands som kommunal politikker?
Lavfrekvent Støj. Det er meget bekymrende som en af de nærmest naboer hvad det har af indflydelse på vores børns helbred og
vores eget. Har dette ikke nogen betydning i forhold til flagermus eller fugle der har stoppet mange andre lignende projekter. 1048
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Derfor er det meningsløst for os at have udsigt til 150 meter høje vindmøller der vil fjerner vores udsigt til eks. Gundersted kirke 3,7 km
over det ellers smukke landskab. 

Disse nye møller har vi ikke selv valgt da vi købte ejendommen. Havde de stået her havde vi ikke købt den. Og hvem bliver vores nye
naboer. Hvem kommer ind. Chargerne er store for det ikke er resurse stærke familier. Man kan jo selv lege med tanken om at bo
måske 750 meter fra 6 kæmpe vindmøller. Ville i det hvis det var jeres drømmebolig? Vi ville ikke. vi kn se frem til at tabe 10-20% på
vores bolig hvis man spørger lokale mæglere.

NEJ TAK NEJ TAK OG NEJ TAK til dette bliver til noget.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 15:42
Modtaget Dato: 05-09-2021 15:42
Vedrørende: Til Dennis Kristensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 15:43:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Dennis Kristensen
Addresse: HøegHagens vej 6

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Kære byråd i Vesthimmerland

Jeg har tilbage i november sidste år sendt et høringssvar ind, hvor jeg kom med flere begrundelser og bekymringer for og imod det
vindmølleprojekt ude i Bjørnstrup. 
Jeg har stadig den samme holdning at det projekt skal lukkes ned og helt droppes da det ikke kommer til at gøre noget godt for
hverken mig selv eller andre herude.

Derfor kort sagt så siger jeg NEJ til lokalplanstillægget og til at der i det hele taget opsættes flere vindmøller herude også i fremtiden

mvh
Dennis Kristensen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 17:29
Modtaget Dato: 05-09-2021 17:29
Vedrørende: Til Line Hansen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 17:29:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Line Hansen
Addresse: Brusåvej 14
Postnr: 9240

Emne: Nej tak til vindmøller ved Gundersted
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vi har valgt at bosætte os på landet, fordi vi godt kan lide den skønne natur, rolige og flotte omgivelser.
Vi går på kompromis med, at vi må køre til stort set alting, at vi ikke har et væld af indkøbsmuligheder, at skolen ikke ligger lige
omkring hjørnet. 
Vi føler at vores lille samfund langsomt bliver ødelagt og taget fra os. 
På vej ind mod Gundersted kan man nu se et kæmpe område med solcelle anlæg, som ligner et industriområde, i hvad der ellers en
gang var så naturskønt og fredfyldt, og nu skal vi (måske) også have endnu flere vindmøller herude. Kæmpe vindmøller, som vi vil
kunne se alle steder fra, vi vil kunne høre dem og nogle vil blive generet af skyggekast fra dem, ja så føler vi, at vi får invaderet vores
flotte natur og skønne landsby. Vi føler det bliver trukket ned over hovedet på os, uden vi har noget at skulle have sagt. 
Fra vores køkken og stue har vi i dag ”glæde” af 3 vindmøller. Både at se på, men i særdeleshed at høre og få skyggekast fra. Hvis vi
så drejer hovedet en lille smule i den anden retning, vil vi så kunne få 4, 5 eller 6 vindmøller at se, bag kirken. Vindmøller som aldrig vil
kunne stå i skjul bag træer, uanset hvor vi befinder os, fordi de er så store. 
Vi nyder at gå tur herude og gør det mange gange om ugen. Få 100 meter fra vores hjem, kan vi på én gang se 11 vindmøller. Så vi
synes faktisk vi har så rigelig med vindmøller herude. 
Det siges så flot, at man vil lytte til borgerne, men gør man det? For synes i det lyder som om, at borgerne ønsker de vindmøller? 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 17:32
Modtaget Dato: 05-09-2021 17:32
Vedrørende: Til Nils Rehder Warming

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 17:33:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Nils Rehder Warming
Addresse: Brusåvej 14

Emne: Nej tak til kæmpe vindmøller ved Gundersted
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg skriver hermed mit høringssvar ang. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. Jeg har egentlig lavet et sammen med min samlever, men da
I ikke “godtager” to underskrifter på ét høringsvar må jeg så lave et ekstra. Jeg er i mod vindmøllerne og er ked af at få udsigt til alle 6
møller bag Gundersted kirke, som vist i før udsendt materiale.
Jeg bor på Brusåvej 14 og får “glæde” af dem alle seks.
Jeg er træt af, at vores meninger herude ikke tæller. Jeg er træt af, at det skal være nødvendigt at kæmpe den her lange kamp, og jeg
er træt af hvordan det føles at være den lille mand/kvinde i magt pyramiden. Man føler en stor fed tommeltot blive presset ned over én
som var man et ligegyldig insekt der skal kvases, fordi det hele skal være så grønt og handler om penge.
Jeg synes det er skræmmende hvordan udviklingen ér, at man ikke kan tage et “Nej Tak” for det det ér. Vi er mange der helt fra start
af skrev under på en bekymringsbrev og sagde “Nej Tak”.
Vi har deltaget i div. infomøder om projektet, skrevet høringssvar tidligere hvor vi OGSÅ sagde “nej tak” og nu skal vi igennem det
igen. Jeg synes ærlig talt, at de kære politikere skulle høre på deres medborgere og respektere vores holdninger. Jeg kunne skrive
en masse mere, om hvad jeg mener om det her, men det vil jeg ikke. Der er nok mange andre høringssvar I skal igennem.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 18:36
Modtaget Dato: 05-09-2021 18:36
Vedrørende: Til Anne Catrine Boelt Larsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 18:36:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Anne Catrine Boelt Larsen
Addresse: Skovvænget 42
Postnr: 9240

Emne: Nej tak til vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Nej tak til vindmøller i Bjørnstrup - ingen lokal opbakning. 

Til byrådet i Vesthimmerlands kommune

Jeg er mildest talt bekymret for vindmølleprojektet i Bjørnstrup, ved Gundersted og Blære. Mine bekymringer handler om hvor slemt
bliver støjgenerne? Hvor ofte skal vi døje med lys kast? Hvad gør det ved værdien af vores hus? 

Det bekymrer mig især at der næsten kun bliver snakket profit når vi snakker om vindmøller. Hvad kan vi få når vi bor så og så lang fra
møllerne, hvad kan foreningerne få osv. For mig at se er det fuldstændigt lige meget hvad jeg kan få, fordi jeg ønsker ikke vindmøller,
og slet ikke kæmpe vindmøller uden for mit stuevindue. 

Jeg forstår godt det er hårdt arbejde at være landmand, og selve erhvervet har jeg meget stor respekt for. Men jeg har ikke særlig
meget tilovers for muligheden for at tjene rigtig mange penge, på bekostning af rigtig mange mennesker og lokalområdet. Under den
påstand at det er for at hjælpe den grønne omstilling og det før nævnte lokalområdet. Hvis dette ikke er tilfældet, forstår jeg ikke at
ingen kan eller vil fortælle mig hvad lodsejerne præcis kommer til at tjene på møllerne i Bjørnstrup. 

Den største af alle bekymringerne handler om vores børn. Hvad får det af konsekvenser for deres liv, barndom. Får de problemer som
følge af støj og lys fra møllerne. Derudover er det planen de begge skal gå i Blære lige fra vuggestue, i børnehave og videre i skole.
Skal Gundersted nu være byen på den anden side af vindmøllerne? Vi er indstillet på at vi bor på landet, men hvor langt skal vi køre
for at der bor legekammerater. Vi bor i forvejen i udkanten af kommunen, og for mig vil vi blive dem bag muren af kæmpe store
vindmøller. 

Der bor en masse gode mennesker i vores skønne område, Gundersted, Blære, Bjørnstrup, som bruger rigtig mange frivillige timer i
området. Skole, købmandsgård, legepladser, udeområder, idrætsuger, osv osv. Rigtig mange tiltag for at gøre vores skønne område
attraktivt, både at blive boende i, men også at flytte til. Jeg tror simpelthen ikke at kæmpe vindmøller er gavnligt i den ligning. Jeg tror
kun de vil gavne lodsejerne økonomisk. 

Vi er i området meget presset over de mulige kæmpe vindmøller og håber og beder jer tænke meget grundigt over om kæmpe
vindmøller i Bjørnstrup er vejen frem for vores smukke område. 

Der er faktisk folk der gerne vil bo på landet. 1053
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Med Venlig hilsen 
AnneCatrine Boelt Larsen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 19:45
Modtaget Dato: 05-09-2021 19:45
Vedrørende: Til Ole larsen
Vedhæftninger: 2021118 - høringssvar.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 19:44:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Ole larsen
Addresse: Doverhøjvej 12, Gundersted
Postnr: 9240

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
vedhæftet

Vedhæftede filer:
2021118 - høringssvar.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021118 - høringssvar.docx
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Gundersted 5/9  2021 

 

Til byrådet i Vesthimmerlands Kommune. 

 

Når man vælger at bosætte sig i et område som vores, er det ikke fordi man ønsker at få 
udsigt til et stort, skæmmende ”industrianlæg”. Vi ved fra andre områder, at beboerne i et 
større område end det dækkede oplever værditab på deres ejendomme, når der opføres 
vindmøller i nærheden. 

Jeg bor selv nabo til 3 vindmøller, og det er på visse dage et helvede af støj, som jeg ikke 
vil ønske for andre. Jeg er temmelig sikker på, at så stort et anlæg vil bremse tilflytning til 
området. At opføre kæmpemøller er derfor en forringelse af borgernes livskvalitet. 

Når man har sin daglige gang i Gundersted - Bjørnstrupområdet, observerer man i en del 
af vinterhalvåret store gåseflokke og flokke af sangsvaner, der flyver frem og tilbage. I 
sommerhalvåret ses ofte rød glente, som jager over markerne i området. Det harmonerer 
ikke med møller, der når op i de højder, hvor fuglene færdes. På bl.a. Borgermødet i Blære 
blev dette fremført af flere lokale borgere, som må formodes at kende deres nærområde. 
Da det overhovedet ikke er omtalt i ”miljørapporten”, kan man godt frygte, at vi skal opleve 
det samme som med Thorupsletten og Nørkær Enge. 

 

Jeg håber, at byrådet, i lighed med byrådet i Mariager Fjord Kommune, har modet til at 
tage mere hensyn til de berørte borgere end til økonomiske interesser og derfor sige NEJ 
til projektet. Det er trods alt for borgernes skyld, i er valgt. 

 

Med venlig hilsen 

Ole Larsen 
Doverhøjvej 12 
Gundersted
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 20:00
Modtaget Dato: 05-09-2021 20:00
Vedrørende: Til Anders Mejia Christensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 20:01:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Anders Mejia Christensen
Addresse: Skovvænget 24 Gundersted
Postnr: 9240

Emne: Vindmølle Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hej

Jeg flyttede her til Vesthimmerland i 2007, da jeg købte huset her i Gundersted
jeg faldt selvfølgelig for huset, men også for lokalområdet, stilheden, skønne natur
og ikke mindst dyrelivet. Jeg syntes at det er utrolig synd og ærligt hvis vi skal
til at have kæmpe vindmøller i Bjørnstrup, da det vil ødelægge både roen, naturen
og dyrelivet. Vi skal passe på den skønne lokalområde vi har. Hvad med hus priserne 
de vil nok også falde, da der nok ikke er mange der vil bo så tæt på kæmpe vindmøller 
da der er chance for skyggekast og støj fra dem, plus der er chance for at de små
lokalområder ville blive øde og falde hen. 
Man ser også tit at vindmøller holder stille selvom det blæser meget. Kæmpe vindmøller 
på 150m høre ikke til på land, men ude på havet hvor de ikke genere nogle former for liv.

Hilsen Anders Mejia Christensen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 20:02
Modtaget Dato: 05-09-2021 20:02
Vedrørende: Til Ulrik Mark Jensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 20:02:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Ulrik Mark Jensen
Addresse: Gunderstedvej 29, Gundersted
Postnr: 9240 

Emne: Nej til lokalplansændring vedr. Vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 

Kære byråd i Vesthimmerlands kommune. 

Hermed ønsker jeg at udtrykke mine MEGET store modstand og bekymringer imod ændringen af lokalplanen, der skal gøre
Vindmølleprojektet i Bjørnstrup muligt. Herunder vil jeg komme med nogle af de begrundelser til at jeg stadig siger NEJ TAK til
lokalplansændring og Vindmølleprojekt Bjørnstrup.

Jeg bor Gunderstedvej 29, 9240 Nibe, med kun godt 1 km i luftlinje til den nærmeste af de påtænkte kæmpe havvindmøller.
Jeg er født og opvokset her og har tilbage i 2008 erhvervet denne min fødegård. Min bekymringer vedrørende dette projekt er mange
- rigtig mange!

Jeg er efter denne lange proces, hvor der i snart 1,5 år har være modstand mod projektet, bestemt ikke mere overbevist om at det
projekt på nogen måde kommer til at være til gavn for vores lokalområde herude. Jeg oplever ej heller at naboer og venner i mit
lokalområde herude synes det er nogen god ide – tvært imod! Faktisk har den meget forvirrende afstemning tilbage i februar, hvor der
pludselig kommer flere forskellige projektmodeller i spil, gjort at mange er blevet mere frustrerede og utilfredse med projektet. Særligt
fordi det er meget forvirrende og reelt også noget uklart formuleret, hvordan tingene hænger sammen og til hvilket af projektforslagene
man har skulle søge om værditabsordning til. 
Jeg kan personlig sagtens forstå det, for hverken administrationen hos Vesthimmerlands Kommune, HOFOR, eller energistyrelsen
har kunnet give fyldestgørende svar på henvendelser om dette. Det er kort sagt ikke godt nok!

Jeg ligger mærke til at Vesthimmerlands Kommune i den oprindelige kommuneplan fra 2017 har fået et eksternt firma til at lave et
stort stykke arbejde, hvor det belyses netop hvor og hvor mange Vindmøller det her område i Bjørnstrup vil kunne bære. I den ligges
der specielt vægt på at det skal være en øst – vestgående projekt. Det er måske netop valgt ud fra at der her er taget hensyn til at
projektet ligger lige midt mellem 2 udpegede naturområder af særlig vigtig betydning. Derfor bliver jeg bekymret for om et sådant nyt
Nord – Sydgående projekt vil kom til at mere belastende og måske direkte være i konflikt med de 2 naturområder af særlig vigtig
betydning. 
Endvidere har Vesthimmerlands Kommune senere har lavet et lokalplanstillæg på for at skabe plads til et solcelleområde. I netop
dette tillæg beskrives det at området kun kan klare det nu allerede igangsatte solcelleområde, med begrundelse i de kumulative
effekter for nuværende eksisterende vindmøller. 
Man har altså allerede udtaget dele af den oprindelige plan til energiindvending, hvilket også har givet befolkningen herude en
bestyrket tanke om at der ikke kunne udvides med Kæmpe Havvindmøller i området. I den nye Miljøkonsekventrapport ser jeg ikke
den kumulative effekt beskrevet eller visualiseret.1058
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Jeg personligt ser det også mere naturligt at man tænker på at udvide de nu allerede igangsatte solcelle område over i det område,
hvor man pt. laver råstofudvinding af sand og grus. Dette vil kun laves både med hensyntagen lokalbefolkningen samt sikre lokale
arbejdspladser til at varetage vedligeholdelse og den daglig drift af en stor solcellepark. Hertil vil det kunne gøres til fordel for
biodiversiteten og dyrelivet.

Med disse ting i mente og når jeg ser på processen, finder jeg det meget mærkværdigt at administrationen i Vesthimmerlands
Kommune tør satse på rådgivning fra virksomheden, som allerede har fået underkendt andre vindmølleprojekter i Vesthimmerlands
Kommune.
Her vil jeg specifikt henvise til de af Planklagenævnet underkendte Miljøkonsekventrapporter på projektet i Nørkær Enge, som er
sendt til tælling, samt projektet på Thorup-Sletten, der er erklæret direkte ulovligt af planklagenævnet. 
Hertil kommer at jeg har fundet adskillige mangler i den Miljøkonsekventrapport, der er udarbejdet. Det være sig både når det
kommer til visualiseringer, manglende undersøgelser af fuglelivet og specielt truede fuglearter – til trods for at det blandt andet var
nævnt mange steder i indsigelserne i den tidligere hørringsperiode tilbage i november 2020. 
Specielt i forhold til flagermus synes jeg det er MEGET bekymrende at man, i et område der er ”rigt på flagermus”
(Miljøkonsekventrapporten side 103, hvor det beskrives at være 9 ud af 17 danske arter, hvoraf 1 beskrives som truet og sårbar og 1
betragtes som truet i det planlagte projektområde) prøver på at komme med ændringsforslag i Miljøkonsekventrapporten til området
økologiske indretning når det kommer til flagermusenes yngle og fødeområder. 
Dette velvidende at flagermus er omfattet af habitatdirektivet og er totalfredede. Samt at man handler under strafansvar såfremt man
ændrer eller fjerner disse områder!
Grundvandssænkningen er betegnet nærmest som ubetydelige til trods for at Natura 2000 område 200 Navnsø ligger i umiddelbar
nærhed. Vil man som politikker i Vesthimmerlands Kommune tage ansvaret for om, der her skulle ske store miljømæssige
bivirkninger i negativ retning for det store økosystem, der er derude.
Yderligere finder jeg meget underligt at der direkte omtales i rapporten at der vil komme et tillæg til undersøgelserne af flagermus. Det
er da bestemt ikke i orden af udsende en rapport til offentlig høring, uden at den fuldt udarbejdet! Er det hvad man i Vesthimmerlands
kommune ser som at sikre borgernes rettigheder, når man ikke har mulighed for at komme med indsigelser mod de påstande efter
endt høringsfase!
Jeg kunne blive ved med mange konkrete mangler, men det kræver reelt en helt ny rapport, hvilket derfor også bestyrker min tanke
om at ikke alt er belyst tilstrækkeligt i denne proces og derfor underkendes i Planklagenævnet, hvis det kommer dertil.
Yderligere har jeg ikke oplevet at HOFOR har ydet en større ekstra indsats for at skabe lokal opbakning til projektet ud over den fond
som alle foreningerne i lokalområdet har afvist som værende særlig lukrativ på nogen måder overhovedet. De har på intet tidspunkt
kommet med eller belyst forslag der kan være med til at styrke lokalsamfundene – end ikke grønne forslag!
De har på intet tidspunkt været ude i den lokale presse og gjort opmærksom på borgermødet der blev afholdt den 24/6, som måske
kunne have trukket flere af huse til en information om projektet. Man holder sig hele tiden fra HOFORs side kun til at gøre det som er
lovbestemt, men ikke nogen ekstra indsats. Det samme gælder når det handler om at nedtage eksisterende møller. Her har man helt
fra projektets start, fra i Vesthimmerlands Kommunes side af, gjort det klart at man ønsker flere gamle og nedslidte møller taget ned.
Det er blot ikke fakta, da man i projekt blot vil nedtage det samme antal møller. 
Det betyder at der stadig vil stå møller tilbage i området i op til en 10 årig periode på begge sider af det nye område og derved lever
man ej heller op til den vision man i Vesthimmerlands kommune har om at nye vindmølleprojektområder skal forenkle det visuelle
billede af møller. 
Hertil kommer at ledningsnettet i Danmark generelt ikke er udbygget tilstrækkeligt endnu, jf. N1, til at kunne transportere strømmen
rundt. De har netop sagt at der vil gå op mod 10 år før end det er klar. 
Hvorfor så belaste det samlede CO2 regnskab med produktionen af nye Vindmøller, men man stadig kan udnytte de nuværende
vindmøller i den selv samme periode mere optimalt?

Der er ej heller i Miljøkonsekventrapporten lavet visualiseringer af den kumulative effekt set i forhold til det nærtliggende
solcelleområde. Dette til trods for at Urland faktisk netop lovede det på det virtuelle borgermøde tilbage i november 2020.
Hertil har de forskellige alternative forslag til antallet af kæmpe havvindmøller i projektet kun gjort alle meget mere fortvivlede og øget
modstanden mod projektet generelt!

Yderligere er det for mig meget bekymrende at der i Miljøkonsekventrapporten ikke et eneste sted er beskrevet hvordan jeg eller
øvrige medmennesker i projektområdets nærmiljø er beskyttet mod alle helbredsmæssige gener, der måtte fremkomme fra sådanne
kæmpe havvindmøller på land! Jeg ser gerne om politikkerer eller administrationen i Vesthimmerlands Kommune kommer konkrete
henvisninger i Vindmøllebekendtgørelsen eller Miljøkonsekventrapporten for projekt, hvor det står beskrevet at jeg som menneske og
nabo til sådanne kæmpe Havvindmøller er sikrede rent helbredsmæssigt!
Ligeledes ønsker jeg at modtage en garanti fra Vesthimmerlands Kommunes side om at jeg vil blive kompenseret økonomisk såfremt
at jeg måtte få helbredsmæssige lidelser, der blot i en mindre grad kan skyldes at være nabo til sådanne kæmpe havvindmøller.
Jeg vil i den forbindelse også henvise til Sundhedsstyrelsens sagsnr. 1-2410-548/1, hvori der er beskrevet at den natlige lavfrekvente
støj øger udskrivelser af recepter på antidepressiva og sovemedicin. Der noteres også at der bør laves flere undersøgelser. Altså er
der en øget risiko for helbredet i negativ retning, når man er nabo til vindmøller. Vil Vesthimmerlands Kommune udsætte sine borgere
for dette?

Jeg er også bekymret for om Vesthimmerlands Kommune har helt styr på en eventuel dobbeltkontering af CO2 regnskabet i dette
projekt. Jeg kan på intet tidspunkt i Miljøkonsekventrapporten se at Vesthimmerlands Kommune har sikret sig det den fulde 100%
CO2 reduktion i dette projekt. Jeg vil gerne have en forsikring for at Vesthimmerlands Kommune har sikret sig dette inden projektet
sætte i værk, ellers finder jeg det direkte moralsk forkasteligt, hvis Vesthimmerlands kommune på nogen måder tillader dette.
Så handler projektet jo slet ikke om en reel CO2 reduktion og bekymring for miljøet, men blot ren økonomi fra HOFORs side!
Læse evt. mere om dobbeltkontering af CO2 regnskab her: https://sparenergi.dk/sites/forbruger.dk/files/contents/publication/notat-
om-dobbeltkontering-i-energi-og-co2-regnskabet/notat-om-dobbeltkontering-energiogco2regnskabet.pdf. 

Yderligere gælder alle mine bekymringer fra det tidligere indsendte høringssvar tilbage i november 2020 stadig. 10591271



Jeg er overbevist om, at min ejendoms værdi vil blive forringet markant, hvilket også vil gælde de øvrige ejendomme i området. Flere
af min naboer og venner i Gundersted taler om at de enten ønsker at sælge eller udleje deres ejendomme, hvis ikke salg er muligt,
skulle projektet blive gennemført. 
Yderligere vil den grundlæggende basis for en videre drift af de lokale foreninger, der er her forsvinde og dermed vil de naturlige
samlingspunkter forsvinde, når husene er ubeboede eller beboet af familier på farten, der ikke har lyst til at arrangere sig i
lokalområdet. Det nære og trygge naboskab vil derfor uden tvivl forsvinde. 

Overordnet set vil der inden for 2km af projektområdet blive fjernet mellem 20-25% af husstandene – Det er absolut ikke udvikling af
landsbyområdet – det er afvikling!

Jeg har lige siden jeg flyttede tilbage til Gundersted været utrolig aktiv i Borgerforeningen, Købmandsgården, Multihuset, ja selv
pensionistforeningen har jeg hjulpet og seneste er jeg kommet i Menighedsrådet. Jeg har ofte skrevet små historier om vores lille
dejlige landsby til diverse aviser samt TV2Nord. Alt sammen for at gøre omverden opmærksom på det unikke landsbysamfund vi har
herude i Gundersted. Et sammenhold der også gør at børn- og oldebørn af både tidligere og nuværende borgere herude stadig
kommer retur og spiller fodbold for den lokale klub - endda så godt at man til tider har det førende hold i hele kommunen - fra lille
Gundersted.
Vi evner at samle folk til store og små arrangementer - Skt Hans er her altid sikkert; selv Coronaen til trods. 
Inden for de sidste 6-7 år har byen oplevet en meget positiv tilgang af børnefamilier - enten etablerede eller nogen der arbejder godt
på sagen. Generationsskiftet er faktisk i fuld gang. Hertil er det lykkedes at integrer de nydanske familier som også har fundet
Gundersted et rart og trykt sted at være. Vi er generel ret rumlige herude og vi bryster os af det med vores Købmandsgård, hvor
mange skæve eksistenser omfavnes og inkluderes i byens daglige liv - et projekt i samarbejde med kommunen og som man også
har høstet stor ros og anerkendelse for - helt ind på Christiansborg. 

Vi borgere i Gundersted – og Blære – kæmper dagligt for at tiltrække og bosætningen af ressourcestærke familier i vores
lokalområde. Vi er meget engageret herude og prøver også at styrke hele vores område i Ådalsbyerne imellem. Det bevidner de
sidste nu næsten 1,5 års kamp mod dette projekt og dermed også lokalplanstillæg også om. Det lokale engagement bør man som
Kommune værdsætte og i stedet styrke – også for kommunens skyld

Jeg skal derfor inderligt henstille til at det nuværende byråd i Vesthimmerlands kommune stemmer nej til at ændre lokalplanen og helt
skrinlægge alle alternativer af vindmølleprojekt Bjørnstrup!
Kort sagt: Nej tak til flere kæmpe havvindmøller på land og slet ikke mellem Gundersted og Blære!

Med venlig hilsen 
Ulrik Mark Jensen 
Gundersted
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 20:09
Modtaget Dato: 05-09-2021 20:09
Vedrørende: Til Gundersted Købmandsgård f.m.b.a

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 20:09:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Gundersted Købmandsgård f.m.b.a
Addresse: Gunderstedvej 43, Gundersted
Postnr: 9240 

Emne: Vindmølleprojekt Bjørnstrup og tilhørende lokalplanstillæg
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Til Vesthimmerlands kommune

Indsigelse mod både 4-5 og 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Blære og Gundersted 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård ønsker hermed at udtrykke vores store bekymring og modstand mod at der opsættes enten
4-5 eller 6 kæmpe vindmøller mellem Blære og Gundersted.

Vi mener klart at dette vil medvirke til en forringelse af vores lokalområde med frygt for boligflugt til følge. 

Heraf medført mindre kundegrundlag for vores lille butik i Gundersted, der til dagligt huser aktivering og indflydelses rigt arbejde for
ca. 15 person på kanten af arbejdesmarkedet grundet enten fysiske og psykiske udfordringer. 

Et projekt som i år kan fejre 20 års jubilæum og som Vesthimmerlands kommune selv er en stor del af og gennem årene har høstet -
og stadig gør - megen ros for både på regional og national plan. 

Vi frygter at det i længden får negative konsekvenser for vores basisgrundlag og omsætning og dermed også muligheden for en
fortsættelse af det gode sociale projekt, i Gundersted Købmandsgård.

Vi håber derfor inderligt at dette vil blive taget med i politikkernes overvejelser og stoppe projektet og i stedet bibeholde basisen for
vores gode projekt og lokalsamfund i Gundersted.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård f. M. B. A
Kjeld Østergaard, Birger Thomsen, Søren Andersen, Ulrik Mark Jensen og Charlotte Jensen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 20:31
Modtaget Dato: 05-09-2021 20:31
Vedrørende: Til Katrine Cæsar Kragh
Vedhæftninger: 2021122 - Høringssvar.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 20:30:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Katrine Cæsar Kragh
Addresse: Gundersyedvej 27
Postnr: 9240

Emne: Hørringssvar
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vindmøllerne ved Bjørnstrup

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet ved Bjørnstrup:
For 2,5 år siden søgte vi efter et nyt hjem, som vi gerne ville bosætte os i, sammen med vores lille søn. Dette hjem og dets
lokalområde skulle danne ramme for vores families liv i de næste mange år. Vi boede i forvejen i Vesthimmerlands kommune, hvilket
vi var og er glade for, så vi ønskede derfor at blive i området, hvor der især er masser af flotte naturområder og mange små gode
landsbymiljøer. Efter lang tids søgen, fandt vi det skønne landsted på, Gunderstedvej 27. Her er vi tæt på naturen, de himmerlandske
heder, bor på landet, men samtidig er vi tæt på en lille landsby som er kendt for sit gode lokalsamfund og foreningsliv.
Vi frygter nu at med forslaget om de 4/6 nye kæmpe vindmøller, vil tynde ud i det lokalsamfund vi forelskede os i og at de vil
ødelægge den ro og natur vi elsker ved området. Vi går på jagt og vi ved fra andre områder hvor der er blevet sat kæmpe vindmøller
op, at det har påvirket det vilde dyreliv negativt.
Vi har i forvejen 3 vindmøller i baghaven, som generer med skyggekast ind i vores stue om aften. Vi blev informeret ved købet, at de
ville blive taget ned inden for 10 år, og vurderede at med de mange år vi har i hensigt at bo her, godt kunne leve med den støj de giver
i en kort periode. Men med udsigt til 30 nye år med støj og skyggekast, er vi blevet i tvivl om vi har placeres os det rigtige sted, til at
skabe et barndomshjem for vores børn og som vi skal blive gamle i. 
Vi har mange flere bekymringer end beskrevet ovenfor og vi håber derfor inderligt at Vesthimmerlands kommunens byråd frafalder
tankerne om at etablere flere nye vindmøller, og i stedet lader lokalsamfundet og det gode foreningsliv vokse.

Med venlig hilsen 
Katrine og Jakob Cæsar Kragh
Gunderstedvej 27, 9240 Nibe

Vedhæftede filer:
2021122 - Høringssvar.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021122 - Høringssvar.docx
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Til  
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk 
        
    Gundersted dem 5. september 2021 

 Vindmøllerne ved Bjørnstrup 

  

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet ved Bjørnstrup: 

For 2,5 år siden søgte vi efter et nyt hjem, som vi gerne ville bosætte os i, sammen med vores lille søn. 
Dette hjem og dets lokalområde skulle danne ramme for vores families liv i de næste mange år. Vi boede i 
forvejen i Vesthimmerlands kommune, hvilket vi var og er glade for, så vi ønskede derfor at blive i området, 
hvor der især er masser af flotte naturområder og mange små gode landsbymiljøer. Efter lang tids søgen, 
fandt vi det skønne landsted på, Gunderstedvej 27. Her er vi tæt på naturen, de himmerlandske heder, bor 
på landet, men samtidig er vi tæt på en lille landsby som er kendt for sit gode lokalsamfund og foreningsliv. 

Vi frygter nu at med forslaget om de 4/6 nye kæmpe vindmøller, vil tynde ud i det lokalsamfund vi 
forelskede os i og at de vil ødelægge den ro og natur vi elsker ved området. Vi går på jagt og vi ved fra 
andre områder hvor der er blevet sat kæmpe vindmøller op, at det har påvirket det vilde dyreliv negativt. 

Vi har i forvejen 3 vindmøller i baghaven, som generer med skyggekast ind i vores stue om aften. Vi blev 
informeret ved købet, at de ville blive taget ned inden for 10 år, og vurderede at med de mange år vi har i 
hensigt at bo her, godt kunne leve med den støj de giver i en kort periode. Men med udsigt til 30 nye år 
med støj og skyggekast, er vi blevet i tvivl om vi har placeres os det rigtige sted, til at skabe et 
barndomshjem for vores børn og som vi skal blive gamle i.  

Vi har mange flere bekymringer end beskrevet ovenfor og vi håber derfor inderligt at Vesthimmerlands 
kommunens byråd frafalder tankerne om at etablere flere nye vindmøller, og i stedet lader lokalsamfundet 
og det gode foreningsliv vokse. 

 

Med venlig hilsen  

Katrine og Jakob Cæsar Kragh 

Gunderstedvej 27, 9240 Nibe 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 21:38
Modtaget Dato: 05-09-2021 21:38
Vedrørende: Til Allan Jensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 21:39:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Allan Jensen 
Addresse: Evaholmvej 9 
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller i bjørnstrup 
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hej jeg er modstander af vindmøller i bjørnstrup.

vi vil være ked af og se de store vindmøller komme op i naturen ved bjørnstrup/ gundersted da Min familie og jeg tit går ture i det
område. Vi nyder stilheden og roen ved og gå der ude. Jeg/vi har som ikke noget imod vindmøller hvis de stod et samlet sted og
kørte når der var vind. Det tit jeg desværre ser vindmøller stå stille selv om der er vind. Men så er strømmen billigere i udlandet og det
kan jo ikke være rigtig. Hvad med miljø hvad sker der med de Møller når de skal pilles ned. Hvad med de folk i blære og gundersted
der bliver berørt af dem på negativ vis. Vi vil blive Kede af her i huset hvis ikke vi ville kunne gå i den dejlige og fredlige natur med det
rige fugle og dyreliv som vi kan i dag. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 21:43
Modtaget Dato: 05-09-2021 21:43
Vedrørende: Til Inger Frey

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 21:44:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Inger Frey
Addresse: Vester Skivumvej 25
Postnr: 9240 

Emne: Kæmpevindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Kære alle,

Jeg kan forstå, det er nødvendigt at indsende sin indsigelse igen, selvom man har gjort det allerede til tidsfristen i efteråret 2020. Det
gjorde jeg også dengang.

Med henvisning til min ovenstående indsigelse ønsker jeg hermed at gøre denne gældende i sagen igen.
Jeg vil ligeledes hermed gøre alle indsigelserne fra efteråret gældende igen. 

Desuden:
Jeg forstår, at VVM-redegørelsen bygger på et alt for uoplyst og mangelfuldt grundlag. (En blot lille ting jeg selv oplever: jeg har fx
flagermus hos mig. Hvor godt er det undersøgt, hvordan de påvirkes af møllerne?)

Møllerne placeres op ad Natura2000-beskyttet område, ganske tæt på de fredede himmerlandske heder, og ditto Halkær Ådal. Og
møllerne vil med garanti tårne sig op, så man ustandseligt vil bliver konfronteret med synet og muligvis lyden af dem, og muligvis
skyggerne fra dem, når man færdes i disse beskyttede områder. Det er ikke ønskeligt.
Ej heller er det ønskeligt, at møllerne placeres nærmest midt i kommunen, så de ses fra alle steder. 
Oven i købet bliver der monteret lys på toppen af dem, så den smukke nattehimmel nu også skal forstyrres af af yderligere røde
lamper - Vores kommune kommer til at ligne “Red Light District” lige om lidt - en lidt attraktiv tanke...
De røde lamper skyldes jo hensynet til Aars Flyveplads tæt ved møllerne, så det vil da i den grad også chikanere vores, for især
erhvervslivets, så vigtig flyveplads. Der er vel også svævefly og faldskærmsudspringere, hvis hobby vil blive stærkt påvirket i negativ
retning af møllerne. Så vidt jeg forstår er netop Aars Flyveplads en ikke ubetydelig flyveplads på sidstnævnte 2 interessegrupper.
Således er det ikke kun borgere, som gerne vil bo på landet, og flyvepladsen der chikaneres af møllerne. Indirekte er det også
erhvervslivet, som er så vigtigt for vores kommune.

Endnu en stor bekymring er støj. Der måles udelukkende støj ved 6-8 m/sek. Fra så store møller må forventes en del støj, som også
rækker langt væk - OGSÅ når der er mindre end eller mere end de 6-8 m/sek. Det kan kun undre, hvordan vindmølleindustrien er
kommet igennem med at få vedtaget lovgivning, der ikke kræver andre målinger. Jeg sætter min lid til, at vores politikere i
Vesthimmerland er klogere end lovgivningen og at de forstår, at rigtig mange mennesker vil blive ramt af de betydelige støjgener. 

Vi ved også allerede nu, at elnettet, som skal transportere den strøm møllerne er beregnet til at producere, ikke har kapacitet nok. Det
bliver os forbrugere i Vesthimmerland, der kommer til at betale for det - ikke HOFOR, som er den egentlige årsag til udvidelsen. Det
går jo heller ikke, at vores kommune accepterer en forretningsmodel, det pålægger sine egne borgere den regning!1065
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Vindmølleprojektet i Malle blev forkastet pga. at den fornødne lokale opbakning ikke var tilstede. Det må siges, at det samme gør sig
gældende med Bjørnstrup, hvorfor jeg forventer, at sagen totalt skrinlægges.

Desuden synes at være mangelfuld lovgivning omkring opsætning og drift af møllerne. Thorupslettens Møller er et glimrende og meget
friskt eksempel på dette. Vi hørte om det på borgermøde i Blære i august.

Det har bekymret mig meget, at når jeg som borger har stillet spørgsmål til mølleprojektet i Bjørnstrup, er det en projektleder fra
HOFOR, der har besvaret dem. Det er bestemt ikke uvildig rådgivning, og jeg føler mig direkte vildledt i spørgsmål omkring
visualisering. Det billede, jeg fik tilsendt er ikke, hvad projektlederen mente, og efter borgermødet i Blære i august kunne jeg også
frygte, at det er manipuleret.
Desuden stillede jeg spørgsmål, som blev indsendt umiddelbart efter det virtuelle borgermøde i efteråret, som ikke blev ikke besvaret.
Det er ikke i orden, at processen ikke er fulgt.

På et tidspunkt er det kommet frem, at lokalplanen for området til de nye kæmpevindmøller pludselig havde sneget sig langt større,
end oprindeligt fremlagt. Altså er der begrundet frygt for, at der pludselig står mange flere vindmøller i Bjørnstrup-projektet, end
oprindeligt tiltænkt. Dette er en stor bekymring for mig.

Kæmpevindmøller hører ganske enkelt ikke til på landjorden.

Jeg ønsker og håber af hele mit hjerte, at projektet med kæmpevindmøller i Bjørnstrup bliver taget af bordet igen. For vores dejlige
Vesthimmerlands skyld. Vi har så mange skønne natursteder - de skal de ikke smudses til af udsigten til endnu flere vindmøller! Vi må
værne om udsynet! I forvejen må vores kommunes bidrag til vindmølle energi være ret stort - ihvertfald fald synes jeg, vi har (for)
mange vindmøller.

Mvh Inger
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 21:47
Modtaget Dato: 05-09-2021 21:47
Vedrørende: Til Kristine Sørensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 21:47:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Kristine Sørensen
Addresse: Evaholmvej 9
Postnr: 9600 

Emne: Vindmøller i bjørnstrup 
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hej jeg er forsat meget modstander af vindmøller i bjørnstrup området. Håber ikke i vil ødelægge denne skønne natur med disse store
vindmøller Mvh Kristine 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 22:12
Modtaget Dato: 05-09-2021 22:12
Vedrørende: Til Diana A. Stephansen
Vedhæftninger: 2021127 - Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup september.docx

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 22:11:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Diana A. Stephansen
Addresse: Bjerghedevej 2
Postnr: 9600

Emne: Høringssvar til Vindmølleområde i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vedhæftet fil

Vedhæftede filer:
2021127 - Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup
september.docx:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021127 - Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i
Bjørnstrup september.docx
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Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup 

Jeg retter henvendelse til Vesthimmerlands Kommune igen i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup, fordi 
jeg stadig er utilfreds og utryg ved projektet, og jeg ønsker derfor ikke, at det bliver gennemført. Jeg har 
følgende kritikpunkter og bekymringer, som jeg forventer at lokalpolitikerne forholder sig til: 

FUGLELIV: Jeg har siden sidste høringssvar deltaget i borgermødet arrangeret af HOFOR, og jeg må ærligt 
indrømme, at jeg ikke var imponeret over VVM-redegørelsen og Urlands præsentation af denne. Jeg synes, 
at det er underligt, at Urland har vurderet, at fugleaktiviteten fra Navnsø til Halkær sø (ind over det mulige 
vindmølleområde) ikke har nogen nævneværdig betydning. Jeg har boet herude i 3 år, og om efteråret har vi 
dagligt haft flokke af gæs, ænder og svaner ind over vores ejendom, hvilket må betyde, at de fortsætter ind 
over det udpegede vindmølleområde. Hvorfor er dette ikke undersøgt nærmere? 

RØD GLENTE: Jeg forstår heller ikke, hvorfor Urland ikke har forholdt sig til den røde glente, der dagligt ses i 
området? På borgermødet sagde Urland, at det var de ikke bekendt med, men jeg ved fra samtaler med 
naboerne, at en del af os har skrevet om vores bekymringen for denne art i vores foregående høringsvar. 
Hvorfor er det ikke blevet taget alvorligt og blevet undersøgt i VVM-redegørelsen? 

SKYGGEKAST: I forhold til skyggekast er jeg desværre blevet mere oplyst, men ikke mindre bekymret. Min 
situation i dag (uden de store vindmøller) er, at jeg allerede har skyggekast i perioder fra de små vindmøller, 
der står ved Bjørnstrup på nuværende tidspunkt. Hvis vindmøllerne bliver højere vil skyggekastet være endnu 
tydeligere, og i et længere tidsrum, end det er nu. Kombinationen imellem lav sol om foråret og efteråret, 
hvor der ikke er bladvegetation på træerne, vil det formodentlig betyde flere minutter med skyggekast til 
morgenkaffen, da vores spiseplads er placeret foran et østvendt vinduesparti. Tager Urlands model for 
beregning af skyggekast højde for årstid, vegetation og terræn? Jeg kan i hvert fald kun sige, at jeg ikke ønsker 
skyggekast i min stue til morgenkaffen! Det bliver et nej tak herfra! 

STØJGENER: Mulige støjgener bekymrer mig også stadig! Det har været en dejlig sommer, som jeg har nydt i 
min have. På de varme dage med mild østenvind har støjen fra de nuværende vindmøller været tydelig, og 
jeg frygter stadig, at støjen fra vindmøller, der vil være dobbelt så høje, vil være meget generende. Jeg er 
nervøs for, at jeg vil føle mig begrænset i min færden i min egen have, såfremt jeg ikke kan holde støjen ud. 
Jeg er et udpræget havemennesket, og jeg valgte at flytte til dette området for at dyrke og nyde min have, 
men også stilheden, som jeg blev hovedkulds forelsket i, da vi købte vores landsted for 3 år siden. Jeg må 
indrømme, at jeg er hundeangst for, at det bliver ulideligt at være her, især fordi jeg frygter, at den 
lavfrekvente støj kan være skadeligt for kroppen og psyken!    

VÆRDITAB: I sidste høringssvar udtrykte jeg min bekymring for, om dette område vil blive påvirket af 
værditab. Denne bekymring er jeg kun blevet styrket i! På et borgermøde er vi blevet oplyst om, at banker 
og kreditforeninger kan vurdere områder op til vindmøllerområder som risikozoner i op til 2 km fra de 
pågældende vindmøller, hvor de vil være mere tilbøjelig til at afvise ansøgninger om lån. Vi vil få 1,2 km til 
nærmeste mulige vindmølle i Bjørnstrup, hvilket kan betyde, at vi ikke kan låne til husforbedringer, og vi 
muligvis ikke kan få solgt vores ejendom uden tab, hvis vi skulle få brug for det om nogle år. Det kan give mig 
søvnløse nætter, når jeg ved, hvor meget vi gerne vil have lavet på vores hus. Vi ville kunne aktivere mange 
lokale håndværkere i tidens løb, men det er desværre ikke sikkert, at vi har banken med os! Og hvad med alt 
det som vi allerede har gjort? Kan vi overhovedet holde pengene hjemme på det, hvis vindmøllerne 
kommer!?! 

BOSÆTNING, FORENINGSLIV OG FRISKOLE: Jeg synes stadig, at vores aktive og fantastiske lokalsamfund 
kommer til at betale en afsindig høj pris for den grønne omstilling i kommunen. Og jeg synes, at den fond 
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som HOFOR har stillet de lokale i udsigt er helt til grin. Beløbene er meget små, og jeg synes, at det er 
decideret afpresning, at puljen halveres, såfremt bare én vindmølle tages ud af projektet, og yderligere 
halveres, såfremt der kun kommer 4 vindmøller. Bottomline er, at vi ikke behøver fonden, da vi sagtens kan 
skaffe penge til vores foreningsprojekter selv. OG vi vil ikke have vindmøllerne! Vi vil have børnefamilier til 
området, der kan støtte op om vores foreninger, vores friskole og vores lokalsamfund. Hvad skal vi med 
fondspenge, hvis vi ikke har nogle borgere at bruge dem på! Jeg er med på, at det er et forsøg på at skabe 
lokal forankring, men jeg synes egentlig bare, at det er at gøre grin af os. Vi ved da godt, hvad de vindmøller 
kommer til at tjene hjem, og vi ved da godt, hvor høj prisen er for vores lokalsamfund. Det samlede beløb i 
fonden er peanuts i det regnestykket. Det er bare ikke godt nok!!! Vi kommer ikke til at kunne skabe noget 
med de penge, som kan tiltrække tilflyttere, når de efterfølgende skal forholde sig til store støjende og 
skyggekastende vindmøller i baghaven og usikkerhed omkring banklån og værditab. Nej tak til fond, og nej 
tak til vindmøller! 

For at gøre budskabet helt tydeligt herfra, så ønsker jeg på ingen måde, at vindmølleprojektet stemmes 
igennem i byrådet. Jeg håber, at de lokale politikere tænker sig om en ekstra gang, og at de vælger os borgere 
fremfor HOFOR! 

Tak for jeres tid. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 22:14
Modtaget Dato: 05-09-2021 22:14
Vedrørende: Til Martin Rosenberg Thomsen
Vedhæftninger: 2021128 - Høringssvar vedrørende Vindmølleprojekt Bjørnstrup.pdf

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 22:13:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Martin Rosenberg Thomsen
Addresse: Nr. Blærevej 4
Postnr: 9600

Emne: Høringssvar vedr. vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hermed vedhæftet høringssvar fra beboerne på Nr. Blærevej, 9600 Aars

Vedhæftede filer:
2021128 - Høringssvar vedrørende Vindmølleprojekt
Bjørnstrup.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021128 - Høringssvar vedrørende Vindmølleprojekt
Bjørnstrup.pdf
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Høringssvar vedrørende Vindmølleprojekt Bjørnstrup. 

 

Som de nærmeste naboer til det forestående vindmølleprojekt i Bjørnstrup, har vi i de seneste 3 år været i 

dialog med Hofor. Vi har igennem denne periode følt os godt behandlet og forstået. Hofor har været gode 

til at tage sig tid, til at høre på vores bekymringer og spørgsmål vedrørende projektet.  

Vi synes, det er en rigtig flot gestus af Hofor at lave fire yderligere fonde til foreningerne i de 

omkringliggende landsbyer. Til sammenligning er, hverken naboer eller lokale foreninger, blevet tilgodeset 

ved tidligere projekter i lokalområdet.  

Vi er alle flyttet til Nr. Blærevej, mens de eksisterende vindmøller har været her. Hertil skal det tilføjes, at vi 

alle bor øst for vindmøller og dermed er eksponeret for både støj og skyggekast. Vi har ikke oplevet gener 

fra lyde eller skygger fra vindmøllerne, og vi har på ingen måde følt at vores livskvalitet er forringet heraf.  

Igennem de seneste tre år har vi stået i en situation, hvor vores tilværelse har været uafklaret i forhold til 

om vindmølleprojektet bliver igangsat. 

Vi håber, at byrådet vil imødekomme Hofors ønske om at opsætte vindmøllerne i Bjørnstrup, da det kan 

give os en afklaring på vores fremtidige boligsituation. Vores frygt er, at byrådet stemmer imod 

vindmølleprojektet, men bibeholder området som vindmølleområde i kommende kommuneplaner, hvilket 

vil fastholde os i uvished angående vores fremtidige boligsituation. 

 

Med venlig hilsen 

Beboerne på Nr. Blærevej 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 22:23
Modtaget Dato: 05-09-2021 22:23
Vedrørende: Til Mette Myrup

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 22:24:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Mette Myrup
Addresse: Stenildhøjdalen 4
Postnr: 9600

Emne: Klart ja tak til vindmøller ved Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg ønsker med dette høringssvar at give min holdning ang. vindmølleprojektet i Bjørnstrup til kende, og jeg er klart FOR
vindmølleprojektet i Bjørnstrup. 

Jeg går stærkt ind for grøn energi, og jeg håber, at både borgere og politikere forstår, at vi alle har et ansvar for at bidrage til den
grønne omstilling. For os selv nu og her, men så sandelig også for generationerne efter os. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 22:36
Modtaget Dato: 05-09-2021 22:36
Vedrørende: Til Jens Morten Søgaard Rasmussen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 22:36:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jens Morten Søgaard Rasmussen
Addresse: Stenildhøjdalen 4

Emne: Høringssvar ang. vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg ønsker med dette høringssvar at give min holdning til kende ift. vindmølleprojektet ved Bjørnstrup, og jeg er klart tilhænger af det
nye vindmølleprojekt i Bjørnstrup. 

Når jeg læser redegørelsen for projektet, kan jeg ikke finde én eneste grund til at kunne være imod dette forslag, og jeg hæfter mig
også ved, at dette forslag er stillet som resultat af, at vi alle skal bidrage til den grønne omstilling. Dette projekt kan netop dét; bidrage
kraftigt til den grønne omstilling, og det er et ansvar, vi skal være fælles om at løfte. Derfor kan jeg kun være tilhænger af forslaget om
nye vindmøller i Bjørnstrup. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 05-09-2021 23:06
Modtaget Dato: 05-09-2021 23:06
Vedrørende: Til Mette & Jan Baade Poulsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-09-2021 23:07:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Mette & Jan Baade Poulsen
Addresse: Kelddalvej 52
Postnr: 9600

Emne: Vindmølle Park Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vi i Blære og omegn er blevet præsenteret for endnu en vindmølle park, man kan diskutere hvor vidt vi ikke har nok af disse i vores
nærområde ? Hører disse kæmper ikke nærmere hjemme ude i havet, hvor dyreliv og mennesker ikke vil opleve samme
problematikker i form af skyggekast, lysgener og ikke mindst lavfrekvent støj - ikke mindst vore rige dyreliv i området vil lide stor
overlast af disse, her kan vi nævne at både ræven, haren og rådyrene kommer i vores have - skal vi undvære disse ? For så kunne vi
snart ligeså godt flytte til byen ! 

Bare tanken bliver man træt af som aktiv i foreningslivet, hvor timer og kræfter ligges med stor omhu sådan andre kan nyde godt af
det nu som senere - de timer vi bruger på disse vindmølleprojekter, vil vi kategorisere som spild af tid og energi der kunne have været
brugt meget bedre lokalt. Apropros lokalt, så støtter vi hinanden her i Blære som bølger i vandet, så bekymringen blandt vores naboer
og venner gør alle utrygge. Vores utryghed her, ligger især i vores drømmebolig, som vi endnu ikke kender den nye værdi på - den
værdi bliver først sat når vindmøllerne er opsat. Derfor vil vi gerne være fri for disse kæmper som nabo, tak ! Vi håber i kan forsvare
jeres valg på placering, ved ankomst på adressen. 

Familien Baade Poulsen - Kelddalvej 52 9600.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 10:30
Modtaget Dato: 06-09-2021 10:30
Vedrørende: Til Jette og Morten Nielsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 10:30:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jette og Morten Nielsen
Addresse: Gammel Blærevej 43
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hvorfor vindmøller i et lille lokalt område som Bjørnstrup, hvor borgerne ikke ønsker det?
Hvorfor tages der hensyn til dyr og ikke mennesker i en sådan sag?
Hvorfor vil kommunen være bekendt, at et velfungerende landsbyområde kan blive udsat for affolkning?
Hvorfor? - ja, det kan man spørge sig selv om i uendelighed....
Det bliver et STORT NEJ TAK til vindmøller i Bjørnstrup!!
Grøn energi er er helt sikkert vejen frem (vi benytter selv både jordvarme og solceller) men en langsigtet velovervejet samlet
energiplan for hele Vesthimmerlands Kommune vil være en gevinst for både borgere og kommunen.
Der må i vores landbrugskommune kunne findes dét ene perfekte område til disse vindmøller, så ellers attraktive små samfund ikke
går i opløsning.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 13:22
Modtaget Dato: 06-09-2021 13:22
Vedrørende: Til Mona Andersen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 13:22:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Mona Andersen
Addresse: Holmevej 63
Postnr: 9640

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Som ejer af aggersundvej 102C, har jeg følgende bemærkninger til planen.
Ødelæg nu ikke muligheden for at udvikle på Vesthimmerlands flyveplads, den var her først. Vi bør i Vesthimmerland være stolte af at
vi har denne plads som vores erhvervsliv, rent faktisk har stor nytte af, det er ikke alle kommuner som har den mulighed. Det vil være
synd at afskære pladsen for muligheden for at kunne lave gps styring til landing i mørke.
Så vidt jeg er informeret har Års vand særlige interesser i området, der er allerede opkøbt skov og agerjord, som sikring for
fremtidens vand. Hvis vi får de møller, og der risikere at forekomme vagabonderende strøm, så er de reserver ikke meget bevendt.
Så er der det virituelle, på Holmevej hvor jeg bor har vi fået både udsigten og luften ødelagt. Det kunne være rart at bare en bid at ens
jord, kunne nydes, uden at blive mindet om, at vi er med til at støtte den grønne omstilling, det gør vi allerede så rigeligt til dagligt.
Man bør måske i sådanne planer som dette tænke en lille smule på at der faktisk bor mennesker i det berørte område. På mødet i
Blære, var der en som fortalte om hvordan det var at bo tæt på vindmøller. Hun fortalte også om tilladelse som var givet, møller opført,
og så skal man til at lave en redegørelse over truede dyrearter efterfølgende, men så er dyrene jo væk. Måske sker det samme på et
tidspunkt for os i Holme, men så er det bare menneskene som er væk. Tænk på at de mennesker der bor tæt på, de har rent faktisk,
på et tidspunkt i deres liv,har valgt at bo her, og så kommer der sådanne planer, og truer dem på deres eksistens.Der er endnu ingen
som ved hvad møller gør ved folks helbred på længere sigt.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 14:21
Modtaget Dato: 06-09-2021 14:21
Vedrørende: Til Michael Jensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 14:21:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Michael Jensen
Addresse: Skovvænget

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Bekymrings brev fra Skovvænget 16, Gundersted.

Jeg er bekymret for, at vi bliver stavns bundet som nabo til et projekt af denne størrelse.
Alle huse i området vil bliver ramt og man vil ikke kunne sælge et hus, i hele perioden indtil enten projektet er afvist eller møllerne er
rejst. Jeg ville i hvert fald ikke investere i et hus, hvor jeg vidste man indenfor en årrække, vil blive nabo til 150 m høje vindmølle, med
den usikkerhed der ligger i det. Så ville jeg søge bolig i et andet område. 
Vi er jo ramt af affolkning på landet og i hele kommunen og vil mene dette for en negativ indflydelse på at tiltrække folk til området
omkring vindmøllerne.
Hvis møllerne bliver rejst vil det have en negativ indvirkning på huspriserne i området, også dem der ligger mere end 1200 m væk. 

Vi er også bekymret for den lavfrekvens støj dB(c) der max må være 20 indenfor. Jeg ved det er noget der kan genere meget og er
svær at gøre noget ved, når først vindmøllerne er rejst. 
-Det er svært at beregne sig frem til det og det er netop det, man gør og man bruger nogle tal der er gunstige for vindmøllerne.
Jeg kunne godt tænke mig, at man stillede en garanti for at man overholder de 20 dB(c)

Jeg går ind for grøn energi, og mener det er nødvendigt, men man bør lave en større samlet plan og samle det i større parker og ikke
små grupper placeret rundt omkring, Jeg undre mig også over, at man netop nu vil rejse yderlig vindmøller, da der er overproduktion
af el fra vindmøllerne. Vi ser mange af de nye opsatte vindmøller der stoppes pga. overproduktion, yderlig bør man måske kigge på
lagring af energi fra møller inden man rejser nye.

Jeg har selv investeret t i luft til vand varmepumpe, samt solceller sidste år - til trods for man har fjernet alt tilskud og lavet reglerne for
lagring på el nettet meget ringe.

Dette har jeg gjort også for at fremtidssikker mit hus, den dag jeg skal sælge det. 
Jeg ved godt at selve investeringen ikke står mål med den værdiforøgelse, jeg får for mit hus - tror faktisk ikke den overhovedet vil
øge den.

Vores hus er nok et af de sværeste huse at sælge i Gundersted pga. prisen, da den ca. 
er 1,75 mill kroner (vurderet i 2016), og min umiddelbar vurdering er, at det bliver ikke nemmere med en vindmølle på 150 meter ca.
1200 m væk - og det vil uden tvivl gå ud over prisen, den dag jeg skal sælge huset.

Jeg mener også man bør gøre ligesom man gjorde i Thorup Sletten vindmøllepark, der blev 20% af vindmøllerne solgt som anparter til1078
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dem der boede inden for en radius af 4,5 km. 
Jeg vil mene, at på den måde vil man få en mere positiv tilgang til vindmøller, hvis man er en del af det og føler man får en del af
kagen. Jeg tror at mange føler, at det er noget der bliver trukket ned over hovederne på os, uden at andre kommer og stille vindmøller
op i vores baghave og de tjener på dette uden vi er en del af det. 

Jeg ved at der en god økonomi i at opstille vindmøller, både for lodsejere og opstiller i dette tilfælde HOFOR.
Ifølge regnskabet for vindmøllepark Thorup-Sletten Park er der forventet min. overskud på ca. 7% eller 221 mill. for et projekt på ca.
600.000.000 kroner og lodsejerne får ca. 89.000.000 kr. Projektet omfatter 18 vindmøller af 4,3 MW.

Yderlig er det aftalt, at man laver en årlig betalings forpligtelse på 30.000 kroner pr. mølle til lokalområdet i hele møllens levetid.
Denne pulje tilgå også lokalbefolkning inden for 4,5 km radius fra møllerne, hvis de bliver opstillet i Bjørnstrup syntes jeg de bør tilgå
Gundersted og Blære og ikke Hornum som foreslået.

Yderlig bør man også kigge på hvad kan man gøre for området hvis møllerne bliver rejst. Kunne man lave en natursti, MTB spor,
fiskesø, eller andet der kunne trække folk til området, der ville gøre det attraktivt at bosætte sig i området.

Man bør også sætte krav til lyset på møllerne, da jeg ved det virker generede. Var det muligt at afskærme det kraftige lys, så man ikke
kunne se det fra jorden?

Jeg mener heller ikke projektet bør bliver til noget grundet den beslutning man lagde til grund for at vindmølle projektet i Malle ikke
blev til noget - det var er der ikke var lokal opbagning til vindmølle projekt og det må man da i den grad sige der heller ikke er i det her
tilfælde

Håber virkelig vesthimmerlands kommune vil overveje dette meget grundigt!

Med venlig hilsen
Skovvænget 16, Gundersted
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 14:45
Modtaget Dato: 06-09-2021 14:45
Vedrørende: Til Per Sørensen
Vedhæftninger: 2021135 - Høringssvar Vindmølle projekt Bjørnstrup.pdf

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 14:44:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Per Sørensen
Addresse: Borupvej 14
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Høringssvar er vedhæftet som pdf

Vedhæftede filer:
2021135 - Høringssvar Vindmølle projekt Bjørnstrup.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021135 -
Høringssvar Vindmølle projekt Bjørnstrup.pdf
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Til  

Vesthimmerlands kommune 

Ll. Ajstrup, d. 6. september 2021 

Høringssvar vedr. Vindmølle projekt Bjørnstrup 

Først og fremmest vil jeg tilkendegive at jeg er en af blot 2 lodsejere til ”vindmølleprojekt Bjørnstrup”. 

Projektet 

Kort efter lokalplanens vedtagelse i 2017 blev vi lodsejere kontaktet af en opstiller. En seriøs opstiller. Men 

vi kunne ikke nå til enighed om vores værdier. Derfor søgte vi lodsejere en anden samarbejdspartner. Det 

fandt vi i Hofor. Vi havde ikke mange krav. Men et af dem var at de skulle behandle naboer respektfuldt og 

ordentlig. Og det mener vi de har gjort. Derfor har der ikke været mange klager over projektet fra de 

nærmeste beboere.  

Det er i øvrigt heller ikke Hofor’s målsætning at sælge projektet videre til højstbydende som vi af og til ser i 

branchen. Det har været vigtig for os lodsejere at lave et langsigtet samarbejde til gavn for, selvfølgelig os 

selv, men også lokalområdet og kommunen. 

En mulighed for udvikling af lokalsamfundet 

Der er efterhånden solgt flere ejendomme i både Gundersted og Blære her mens behandlingen af projektet 

har gået sin gang. Men bestemt også efter at lokalplanen var vedtaget. I øvrigt en lokalplan som jeg mener 

man altid har ”pligt” til at kigge igennem inden man investerer i noget så betydeligt som fast ejendom. Det 

er blot for at konstatere at omsætningen af boliger i området omkring de ansøgte vindmøller fortsætter 

uhindret. Det til trods for at man bør forvente at det er i netop denne periode med usikkerheder og omtale 

af projektet burde være størst nervøsitet blandt køberne. Men det er jo så bevist at det IKKE er tilfældet. 

De 8 boliger som med sikkerhed nedlægges, er ikke alle bevaringsværdige. Ud af de 3 som undertegnede 

råder over er ingen af dem pt. beboet. Og kun den ene bolig er beboelig. I dag er kun 4 ud af de 8 huse 

beboet. I min optik vil det så absolut være en forskønnelse af området at få fjernet nogle af boligerne.  

Jeg kan forstå at man i Gundersted af og til føler sig generet af de vindmøller som står der i dag. Derfor vil 

dette projekt, uden tvivl, være en hjælp til byen når den mølle nærmest kirken bliver nedtaget. Dette 

fremgår også af støjberegninger i miljøkonsekvensrapporten. Derfor undrer det mig meget at borgerne i 

Gundersted ikke ytrer større opbakning til dette projekt. Måske fordi man ikke er helt klar over de positive 

konsekvenser af projektet, da der oftest kun fokuseres på de negative. 

Foruden disse fysiske forbedringer for området vil der også blive afsat i nærheden af 8 mio. kr. til lokale 

tiltag. Dels de lovpligtige 125.000, - pr. opstillet MW, men også de op til 4,5 mio. kr. som os lodsejere 

sammen med Hofor, ekstraordinært og af egen lomme, har valgt at tilbyde lokalområdet i form af 4 fonde. 

Kun fantasien sætter begrænsningerne for, hvordan disse penge kan styrke området og de lokale 

landsbyer. 
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Er der alternativer til vindmøller? 

Ja bestemt. Men hvilken løsning er den ideelle? Eller skulle man måske spørge sig selv om hvordan laver 

man den mest alsidige løsning. Ja, det er nok ikke ved at sætte alle pengene på en ”hest”. Mit bud er, som i 

mange andre sammenhænge, en sund blanding af forskellige løsninger. Det være sig havvindmøller, biogas, 

solcelleparker, men også landvindmøller. Er det hele så spildt når koden til lagring af el er løst? Nej 

selvfølgelig ikke. Så er vi blot endnu bedre stillet. De løsninger der snakkes om er jo stadigvæk mange år 

ude i fremtiden inden de har en kommerciel udbredelse. Og nej, vi løser ikke den grønne omstilling ved at 

sætte solceller på tagene. Tagene er som udgangspunkt ikke dimensioneret til det og det er et alt for lille 

areal og dermed alt for dyrt.  

Som erhvervsdrivende i Vesthimmerlands kommune kan jeg kun opfordre byrådet til at stemme dette 

projekt igennem.  

• En investering der vel samlet beløber sig til ca. 250 mio. kr.  

• Bidrager positivt til lokalområdet og den lokale udvikling 

• Er en nødvendighed i forhold til en grøn omstilling i Vesthimmerland, Danmark og resten af verden 

• Hjælper Vesthimmerlands kommune med at producere nok grøn el til det fremtidige behov 

Det har været en lang proces. Ofte har modstanden været båret af følelser. Fake News som ikke er faktuelt 

korrekt. Jeg forholder mig til fakta om netop dette projekt. Herunder miljørapporten som er lavet af 

professionelle. (Og nej. Den kan ikke laves af Hofor efter behov) Et lavere støjniveau i Gundersted. Masser 

af penge til lokalområdet. Stadig omsættelige ejendomme som hidtil. En lokalplan hvor der politisk er 

vedtaget plads til Vindmøller i området.  

Der kommer løbende mange politiske ideer omkring et fremtidig grønt Vesthimmerland. Og mange af disse 

er fine ønsker og planer. Men vi og I ved også at der går mange år inden man er klar med planlægningen af 

disse planer. Og dertil selve processen i et konkret projekt. Realistisk er vi på den anden side af 2030 inden 

man i givet fald kan indvie sådanne projekter. Det tror jeg ikke man hverken kan eller bør vente på, uden at 

iværksætte de fremtidsplaner man havde og vedtog år tilbage og som står foran en realisering nu og her. 

Ja, det ville jo i så fald være det tætteste man kommer på at være handlingslammet. 

Kort sagt. Et godt projekt for både området, miljøet og Vesthimmerlands kommune. 

 

 

 

Per Sørensen 

Borupvej 14  

9600 Aars 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 16:37
Modtaget Dato: 06-09-2021 16:37
Vedrørende: Til Ole Vestergaard

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 16:37:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Ole Vestergaard
Addresse: Lendrupvej 60
Postnr: 9670

Emne: KP17-301-023
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Undertegnede er i mod opsætning af kæmpevindmøller ved Bjørnstrup. Ønsker på ingen måde de mange gener(naturmæssigt,
støjmæssigt, visuelt, negativ indvirkning på bosætning i kommunen) der er forbundet med opsætning af Vindmøller ved Bjørnstrup. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 17:23
Modtaget Dato: 06-09-2021 17:23
Vedrørende: Til Kristina B. Haldrup

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 17:23:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Kristina B. Haldrup
Addresse: Gl. Blærevej 81

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Ønsker ikke møllerne opsat.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 17:44
Modtaget Dato: 06-09-2021 17:44
Vedrørende: Til Mogens

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 17:45:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Mogens
Addresse: Bjørnstrupvej 45

Emne: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vi har nu gennem de sidste godt 2 år drevet en stabil, stille og rolig Campingplads, hvilket vi får gennem turisterne uanset nationalitet
mange roser for.

Spørgsmålet vi skal stille os selv er at, kan vi bibeholde den turisme i Vest Himmerland med opstilling af de nye møller, kan vi her på
Himmerland Camping stadig med god samvittighed kunne sende vores besøgende til en rolig Golftur, en dejlig bade dag til øje eller
navn sø, eller blot nyde naturen her på Himmerland Camping?.
Der er ingen tvivl om at vi skal have meget mere grøn energi, så selve idéen med møller er uden tvivl en god løsning, men nok ikke
den ideelle løsning placeringsmæssig for os, hvor meget udsyn, og om der bliver nogen form for støj, ja det ved vi naturligvis ikke, vi vil
blot opfordre til at man gennemtænker dette projekt og om man kunne finde en placering der ville være optimal for alle.
Med venlig hilsen
Mette & Mogens
Himmerland Camping
Bjørnstrup 45
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Fra: Inge-Lise Larsen [ill@reka.com]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 17:54
Modtaget Dato: 06-09-2021 17:54
Vedrørende: Vedr. Bjørnstrup vindmøller
Vedhæftninger: Vindmøller Vesth. Komm. doc.doc

SKMBT_C45421090617160.pdf
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Vesthimmerlands Kommune 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

Maskinfabrikken REKA A/S 
Vestvej 7 
DK- 9600  Aars (Denmark) 
Telefon:  (+45) 98 62 40 11 
Telefax:  (+45) 98 62 40 71 
E-mail:      reka@reka.com 
Website:   www.reka.com 
 
 

Att: Kommuneplan@Vesthimmerland.dk Aars, den  06/09  2021 
 

  

 
 
 
Høringssvar vedr.: Vindmølle projekt Bjørnstrup. 
 
Tidligere fremsendte høringssvar af 22/11 20 er stadig gældende, selv 
om vi ikke har modtaget det mindste svar eller information fra 
Vesthimmerlands Kommune (meget utilfredsstillende). 
 
Ved det nye indkaldte borgermøde den 24/6 21 kl. 1900 i Blære 
Multicenter, hvor Hofor, Urland og Vesthimmerlands Kommune var til 
stede for at give information og besvare spørgsmål. 
Som vi måske kunne forvendte, var svarene på spørgsmålene 
meget begrænset – ikke eksisterende. 
 
Eksempelvis kan nævnes: 
Vagabonderende strøm 
Krybestrøm 
Galvanisk strøm  
Elektrificeret vand 
Frekvensomformer støj 
EMC – strøm 
Elektriske felter ved jordledninger 
 
NB: Alle disse elektriske spændinger er bevist meget skadelige  
       for mennesker og alle dyr. 
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Miljøkonsekvensrapporten / WM-rapport. 
Mangler følgende oplysninger m.m. 
Vindmølle fabrikat, typegodkendelse – certifikat – støjniveau m.m. 
 
NB: Målt støj? 
 
Rød glente – yngler og opholder sig i området. 
Fiske - ørne flyver i området. 
Hav – ørne flyver i området. 
 
 
 
Vedr.: Lufttrafik – Aars flyveplads. 
 
Urland beskriver ikke flyvepladsen seriøst. 
 
Som tidligere nævnt er Bestemmelserne om luftfart EB 3-10 ikke 
overholdt. 
 
Vi har i Aars en fantastisk flyveplads som bruges til faldskærms-
udspring – svæveflyvning – motorflyvning – forretningsflyvning og 
endelig er der også militær- og helikopter flyvning. 
 
Denne flyveplads skal nu generes, gøres meget mindre anvendelig på 
grund af store/høje vindmøller. 
Ved visuel anflyvning i diset vejr, vil en hvid vindmølle være umulig at 
se (stor risiko for havari) ligeledes vil radardækning fra Aalborg bliver 
usikker, forstyrret, måske uanvendelig. 
 
Hertil kommer at en kommende GPS – automatisk – landing måske 
ikke kan bruges (være sikker nok). 
 
Vi kan f.eks. Også oplyse at Aalborg lufthavn har påtaleret i en radius 
på 13 km i omkreds for byggehøjder på mere end 25 meters højde. 
(Det er der vel en grund til?) 
 
Endelig vil vores standard landings runder til græs- og asfalt bane ikke 
kunne udføres. 
 
Kopi vedlagt. 
 

10891301



 
Da det ikke har været muligt at få noget svar – dialog fra 
Vesthimmerlands Kommune må vi desværre gøre følgende: 
 
Vi beder høfligst om agtindsigt i ALT kommunikation mellem 
Kommunen og Trafik – Bygge – og Boligstyrelsen måske eksterne 
parter, hvor emnet er vindmøller – vi forventer at modtage alt materiale 
også mail, SMS, telefon notater m.m. – i øvrigt i henhold til Århus 
konventionen. 
 
Til almindelig orientering bliver vi formegentlig også nødt til at 
indsende klage til Planklagenævnet, og de europæiske 
luftfartsmyndigheder ICAO og EASA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Maskinfabrikken REKA A/S 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Chr. C. Larsen
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 17:55
Modtaget Dato: 06-09-2021 17:55
Vedrørende: Til Mikkel Bøgelund

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 17:55:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Mikkel Bøgelund
Addresse: Blærevej 60

Emne: Vindmøllepark nær blære
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg er imod dette projekt, grundet støjgener og glimt fra vingerne.
Jeg har levet med Møller i baghaven før og ønsker det ikke igen. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 18:58
Modtaget Dato: 06-09-2021 18:58
Vedrørende: Til Sjaak Bosma

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 18:58:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Sjaak Bosma
Addresse: Holmevej 91 
Postnr: 9640

Emne: vindmøller i bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Som ejer af jord der ligger hel op til flyvepladsen er jeg bekymret for flyvepladsen muligheder for udvikling. Jeg er også bekymret for at
vi kan ikke kan nyde roen på vores marker i hvorvarp længere, det blev meget vigtigt for os efter der er bygget et biogasanlæg ved
siden af vores stuehus. jeg håber på at de nærmeste naboer ikke bliver så meget generet af de vindmøller som biogassen generer
os. 

mvh Sjaak Bosma
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 19:01
Modtaget Dato: 06-09-2021 19:01
Vedrørende: Til Claus Bagger

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 19:02:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Claus Bagger
Addresse: Saltgårdvej 1
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg er som sidst der var høring imod kæmpevindmøller i Bjørnstrup. Vi er så godt og grundig allerede i grøn omstilling via
solcellepark i Bjørnstrup. Vi skal ikke ødelægge mere natur i dette lille område, kommunen burde tage mere hensyn til natur og
borgerne som bor i det berørte område. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 19:06
Modtaget Dato: 06-09-2021 19:06
Vedrørende: Til Ane-Marie Bagger

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 19:06:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Ane-Marie Bagger
Addresse: Saltgårdvej1/Jernbanegade 1B
Postnr: 9600

Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Selvfølgelig skal vi i Danmark lave grøn strøm, men Vesthimmerlands Kommune bidrager jo i forvejen med solcelleparken i
Bjørnstrup. Den har en skræmmende størrelse, der, sammen med råstofudvindingen også i Bjørnstrupi , i den grad skæmmer den
fantastiske naturperle Navnsø og de omkringliggende arealer.
Det kan ikke være rigtigt, at vi i det stærkt begrænsede område, skal bidrage med tre tiltag, der både sammen og hver for sig er
meget dominerende i landskabet.

Venlig hilsen
Ane-Marie og Erland Bagger
Saltgårdvej 1, 9600 Aars
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 20:04
Modtaget Dato: 06-09-2021 20:04
Vedrørende: Til Jørgen Rise Pedersen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 20:05:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Jørgen Rise Pedersen 
Addresse: Skovvænget 42 

Emne: Vindmøller bjørnstrup NEJ tak 
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Til Vesthimmerlands kommune “vindmølle projekt bjørnstrup” er fortsat en varm kartoffel.

Der er fra mig flere forskellig bekymringer imod projektet jeg ser det derfor gerne nedlagt og fjernet af lokalplanen. 

Punkt 1. 
Jeg mangler MEGET der bliver belyst i det omtalte projekt “bjørnstrup”eller en direkte henvisning til,hvor jeg i vindmøllebekendtgørlsen
kan finde hvordan jeg og min familie/ naboer er beskyttet? Dette fremgår ingen steder ej heller i jeres materiale!jeg vil gerne have en
garanti fra kommunen at skulle der opstå sygdom ved mig eller min familie grundet opsætning af de omtalte vindmøller, vil jeg og min
familie blive tilkendt en erstatning af kommunen hvis det bevises at det er grundet opsætning eller følgevirkninger af disse vindmøller. 

Punkt 2. 
Jeg oplever det som værende en ligegyldighed, at man i det berørte område ikke på nogen måde har undersøget det tilstrækklig ift:
den omtalte røde glente, jeg ved den er i området, og den har sin yngleplads her. Det kan ikke komme som en overraskelse for
Urland - omvendt kan man stille sig spørgsmålet om det er en bevist handling bag denne ligegyldighed. Der er fremlagt materiale til
Urland for min påstand. 

Punkt 3. 
Fiskeørnen & Havørn er heller ikke undersøgt i materialet, der må være en forklaring på de mangler?Der er tiderliger i processen
gjordt opmærksom på dem også, ligeledes de mange andre stand og træk fugle! Vi ligger i en direkte trækrute imellem Halkærsø-
Navnsø-Vilstedsø. For rigtig mange enda også fredet fuglearter-

( kirkeuglen er der heller ikke undersøgt for i området hvad er forklaring på det)?

Punkt 4.
Det er tankevækkende at man i det berørte området, allerede har fjernet nogle gammel eksisterende læ hegn, når man ved at netop
dette er et oplagt yngle og levested for de mange omtalte flagermus. Man vil sener i processen lave en fyldesgørende undersøgelse i
miljørapopten. Er det så først når man har fjernet alle levesteder for flagermusen?det kan ikke være rigtig at kommunen kan være
tilfreds med sådan en konklusion i en undersøgelse! Det bliver sagen om Thorup sletten om igen, her er vi dog heldig vi ikke har sagt
ja, men stadig kan nå at sige NEJ tak inden sagen overgår til planklagenævnet. 

Flagermus er fredede og omfattet af habitatdirektivet
Efter dansk lovgivning (artsfredningsbekendtgørelsen) er alle flagermus totalfredede. At flagermus er fredede betyder, at flagermus1095
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ikke må fanges eller slås ihjel. Man må heller ikke ødelægge eller beskadige deres ynglesteder og de områder, de vender jævnligt
tilbage til for finder føde.
Flagermus er også beskyttet af habitatdirektivets bilag 'Bilag IV', som omfatter dyre- og plantearter, som kræver streng beskyttelse.
Det omfatter bl.a. forbud mod:
1. Alle former for forsætlig indfangning eller drab
2. af enheder af disse arter i naturen.
3. Forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser
4. yngelpleje, overvintrer eller vandrer.
5. Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller
6. rasteområder

Punkt 7.
Jeg har igennem hele processen været forundret over den måden man i kommunen behandler sine borger på. Der er efter min
mening lavet utrolig mange fejl/mangler i Måden man har behandlet sagen på lige fra afstemmning til høringer iblandt befolkning -
hvilket også fra min side blev givet udtryk for til borgermødet.
At man fra byrådets side vælger at komme med et udspil med 4-5-6 vindmøller er bestemt ikke en nemmer situation at sætte
borgerne i, når man skal søge værditab af sin bolig. Taber en bolig så i værdi i Gundersted ved at der kommer kæmpe vindmøller?
En lokal ejendomsmægler siger NEJ for den kan ikke sælges efterfølgende! Vi er i forvejen et sårbar område i Vesthimmerland, i vil
gerne folk også bosætter sig i udkanten af kommune men i vanskeliggøre det bare for befolkning at “sælge” vores område til resurse
stærke familier. 

Punkt 8. 
Jeg har flere gange i den her vindmølle kamp, stillet mig selv spørgsmålet hvad et byråd et valgt til og for!?Jeg er hver gang kommet
frem til samme svar, at det må være for at varetage borgernes ønsker og interesser på kryds og tværs af meninger og holdninger. Det
er vel derfor vi har et demokrati. I må jo her i denne høring indrømme at borgernes interesse er IKKE at få et vindmølle område, vi har i
Bjørnstrup et solcelle projekt der er i fuld gang. Der er blevet brugt ord som “politisk mod” lad sig rive med stemningen” vi kan godt
unde dem sådan et projekt “ - det er vel ikke det projektet handler om? Man kunne fristes til at tro der er sidder folk i byrådet der har
egen interesse i den grønne omstilling for egen vindings skyld jeg forstår ikke man så ikke forholder sig inhabil i disse sager!når alt
kommer til alt, må i alle jo respektere de mange folks opråb, om et NEJ tak til et vindmølle projekt i Bjørnstrup og lade demokratiet
sejre. 

Punkt 9. 
Hvad gør man for at bevare de små landsbyer? Hvordan vil man øge bosætning herude i de små samfund Hvordan vil I have, at vi skal
sælge vores lokalområde når i vanskeliggøre det efterfølgende.

Punkt 10.
Hvad gør man for at sikre sig, at folk kan låne i deres hus/ ejendomme, fx til energiforbedring? Det er svært nok i forvejen. Vi er oplyst
fra banker og kreditforeninger at et vindmølle område ikke vil øge muligheden.kan folk ikke få en belåning hjem til formålet,opvejer det
så opsætning af vindmøller Er der regnet på det ift : CO2 udledning. 

Punkt 11.
Hvad gør man for at opretholde den dejlige natur i Vesthimmerland. Her tænkes der jo særligt på vores dejlige lokalområde! Udtager
man landbrugsjord og Planter man mere skov,eller vil man bare opsætte kæmpvindmøller og lave solcelle anlæg her ude?.

Punkt 12.
Hvilken hensyn tager man til padder i området? Jeg er ikke korrekt oplyst i miljørapopten herom! Eller er det helt uden betydning,man
har i det berørte område allerede fortaget dræning af en større mose.

Punkt 13.
Hvilken hensyn tager man i projektet til Rørhøgen og Kærhøgen, der yngler i området? De mange trækfugle der kommer ind over det
berørte område Tænker man over, at det faktisk er her ude på landet at dyrelivet er og leves-Tænkes der over biodiversiteten. 

Punkt 14.
Tænker man på lokalbefolkningen i området. Det er et industrianlæg, der vil står her de næste 30 år - burde man ikke se hvad der
sker de næste par år i planlægning fra regeringen af i den grønne omstilling. Vi er i Vesthimmerlands Kommune langt  fremme i den
grønne omstilling ift: andre større kommuner.

Punkt15.
Hvem betaler skatten i kommunen Er det HOFOR? Vil der komme nogle penge til kommunen ud over de lovpligtige midler? 

Punkt16.
Hvem gavner CO2 regnskabet? Er det Vesthimmerlands Kommune eller laver man blot talgymnastik, og trækker det fra i flere
kommuner Jeg kan ikke se fornuften i det og vil sige det er direkte manipulation. 

Punkt 17.
Det omtales oftes som grøn omstilling af tilhænger af projektet,men faktisk handler det mest af alt om en god forretning for lodsejerne.

Punkt 18.
Har man tænkt over hvilken omkostninger det vil have for vores flyveplads. Vil den nødvendige  sikkerhed være der ved ind-og
udflytning Er der taget højde for elever der er ved at erhverve sig flycertifikat? Vil Bjørnstrup området ikke blive et farlig område for fly10961308



og svævefly. Vil det begrænse flytrafikken, og skabe stor risiko for kollision ved en eventuel nødsituation særlig for de mange svævefly
— har man i kommunen tænkt over hvor meget man faktisk udvider i Gatten Golf center — det publikum man ønsker at tiltrække her
til,er måske folk der på sigt vil ankomme i privat fly til Vesthimmerland.det skal vi passe på vi ikke vanskeliggøre. 

Punkt 19.
Hvor meget tænker byrådet over i dette projekt, at I er folkevalgte af borgerne i Vesthimmerlands kommune, til at varetage vores
interesser og ligeledes skabe vækst og tryghed for borgerne Der er mange der er bekymret ved det omtalte projekt. 

Punkt 20.
Har man med i sine overvejelser, hvad det vil betyde for vores  nærtliggende campingplads? Tænker man i byrådet at det vil øge
besøgende af turister, som vil komme til at camperer i et område med kæmpe vindmøller Campingpladsen ligger placeret imellem
Krogstrup vindmøller og det omtalte Bjørnstrup projekt. 

Punkt 21.
Jeg tror, vi i Vesthimmerland skal prøve at arbejde noget mere målrettet på et projekt, som faktisk vil gavne vores kommune, og ikke
mindst borgerne og skatteyderne. Det aktuelle projekt vil i min overbevisning ødelægger det for lokalområdet, hvor ildsjæle dagligt
kæmper for en fælles indsats til gavn for udvikling og bosætning i området og i kommunens dejlige yderområder generelt. 

Punkt 22. Jeg mangler en uddybelse i projektet omkring grundvandsækning,og ligeledes også om vagabonderende strøm og
konsekvensen af dette i forhold til mennesker og vores helbred? 

Punkt 23.
Man sætter ikke sådan noget op i et område hvor der bor mennesker, så finder man er område der er egnet og allerede affolket til
sådan et projekt, hvis man nu er blevet SÅ overbevist om det er den rette vej.  TÆNK jer nu godt om inden i bider på krogen, der er
ingen fortrydelsesret! Det er en beslutning der for mange og ikke mindst Vesthimmerland der vil betyde rigtig meget de næste 30-40
år... 

Der skal her fra fortsat lyde et stort NEJ tak til projektet. 

Med venlig hilsen. 
Jørgen Rise Pedersen 
Skovvænget 42-9240 Nibe.

“Gundersted city”en dejlig eksisterende landsby i Vesthimmerland. 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 20:20
Modtaget Dato: 06-09-2021 20:20
Vedrørende: Til Steffen Verlin

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 20:21:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Steffen Verlin 
Addresse: Skolevænget 8
Postnr: 9600

Emne: NEJ TAK TIL VINDMØLLEPROJEKT BJØRNSTRUP
Kategori: Kommentar
Indhold: 
NEJ TAK TIL VINDMØLLEPROJEKT BJØRNSTRUP

Der er vist høringssvar på kommunens hjemmeside, hvor man via kort og høringssvar nr. har kunne finde frem til de enkelte der har
indsendt høringssvar, og dermed brud på Databeskyttelsesforordningen.

Flere gange har aktindsigter ikke blevet udleveret til tiden.

Påvirkninger af flagermus som et særligt fokusområde i miljøundersøgelserne for
projektforslaget. Den gennemførte lytteundersøgelse efter flagermus er ikke fortaget i tilstrækkelig grad, ang. perioden og tiden for
hvornår undersøgelsen er begyndt, for at klarlægge områdets lokale forekomster af disse.

Rørhøg (Circus aeruginosus) ses dagligt i området, og kommunen har ikke i tilstrækkelig grad undersøgt området for ynglende
rørhøg.

De visualiseringer af projektet der er blevet bedt om, er ikke efterkommet fra ansøger og kommunens side.
Der ikke blevet vist visualiseringen med påsatte lys ligesom det er påtænkt om natten. Derudover vil en visualiseringen om sommer
og om vinteren, give en meget bredere billede af projektet. Da læhegn en del stedet vil dække for vindmøllerne om sommeren, vil jeg
gerne se læhegnene om vinteren når de mister bladene.

Jf. kommuneplanen er landskabet ikke tilstrækkeligt robust til, at der kan opstilles 150 meter høje vindmøller.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 20:42
Modtaget Dato: 06-09-2021 20:42
Vedrørende: Til Morten Skak Raunkjær

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 20:42:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Morten Skak Raunkjær 
Addresse: Reberbanegade 5 

Emne: Vindmøller i bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg er bange for flere lydgener, og så er ville jeg også være træt af at se møller i alle retninger af hornum, nej ryk dem ud på havet,
eller så ryk dem til København 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 20:48
Modtaget Dato: 06-09-2021 20:48
Vedrørende: Til Birgit Christensen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 20:49:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Birgit Christensen
Addresse: Skovvænget 11, Gundersted

Emne: Vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg kan virkelig ikke se hvorfor vi skal have kæmpevindmøller lige udenfor vore vinduer, især ikke, når det ikke er noget der kommer
os til gavn, kun gene... Vi vil blive så plaget af skyggekast og støj, at det bliver uudholdeligt at opholde os på matriklen. Det er efter
min mening heller ikke det bedste for vores små hyggelige lokalsamfund, som vil blive mere og mere affolket. Så derfor NEJ TAK til
Vindmøller i Bjørnstrup.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 21:29
Modtaget Dato: 06-09-2021 21:29
Vedrørende: Til Mikkel Hansen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 21:29:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Mikkel Hansen 
Addresse: Trælborgvadvej 2

Emne: Kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup. 
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Kære byråd.
Håber I tænker jer ekstra gang på os borgere som vælger at bo, herude hvor der er ro og højt til himlen.
Vi har valgt at bosætte herude pga den fantastiske natur og rolige omgivelser.
Jeg taler på vejne af min familie, kone og to børn.
Hvis de kæmpe havvindmøller kommer op så tæt på vores skønne landsted. Frygter jeg at det vil påvirke min familie og jeg, med
deres skyggekast og lavfrekvent støj.
Og hvordan det vil påvirke os mere lavpraktisk, med dårligere kreditvurdering mm.
Så jeg håber inderligt at I vil stemme nej til vindmøllerne og ja til en glad familie
Mvh Mikkel
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 21:39
Modtaget Dato: 06-09-2021 21:39
Vedrørende: Til Gritt Rosenkilde

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 21:39:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Gritt Rosenkilde
Addresse: Lyngholmvej, 8

Emne: Høringssvar vedr. nye vindmøller ved Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er stærkt bekymrede over, at man politisk vil udsætte os
for ulemperne ved endnu flere vindmøller i området for at tjene billige klimapoint uden reel handling fra egen kommunes side.
Herunder tænkes særligt på, at Vesthimmerlands Kommune herved ikke selv gør nogen forskel i forhold til den grønne omstilling, men
udelukkende muliggør, at hovedstadens kommuner kan gøre noget, uden selv at lægge jord til. 

Opsætning af vindmøllerne vil med sikkerhed betyde, at området vil blive fravalgt som bosætningssted, hvilket helt naturligt vil få stor
betydning for byen - herunder skole, børnehave, vuggestue, hal mv.

Støjgenerne fra så store vindmøller er - fortsat - ikke undersøgt tilstrækkeligt og afhænger desuden enormt af de konkrete møller samt
af vindretningen. 

Vindretningen er ofte direkte mod vores bopæl og mod Blære, hvorfor hele byen vil blive påvirket af møllerne. 

Personligt bekymrer vi os dels, da vi forudser faldende huspriser; og da vi har dyr. Der er adskillige eksempler på store
følgevirkninger hos dyr, når der er vindmøller i nærheden.

Vi er desuden blevet bekendt med tilstedeværelsen af flere truede dyrearter i nærheden af opstillingområdet for vindmøllerne, hvilket
ligeledes burde vække politikernes interesse i forhold til et "nej tak" til at huse flere havvindmøller på land.

Med venlig hilsen

Gritt Rosenkilde og Kenneth Laursen, Lyngholmvej 8, 9600 Aars
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 22:18
Modtaget Dato: 06-09-2021 22:18
Vedrørende: Til Søren Andersen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 22:19:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Søren Andersen
Addresse: Soldugvej 10

Emne: Vedr. vindmøller Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Jeg mener ikke man kan stemme for lokalplanforslaget ,på grund af en meget mangel fuld vvm rapport.Der er ikke undersøgt ordentlig
for dyr der rødlistet af eu så som flagermus,rødglente og kærhøg.I følge vvm rapport vil man fjerne læhegn hvor flagermus fouragerer
,for at få den til at ændre træk rute ,det er direkte ulovligt i følge naturbeskyttelses loven.
Ifølge vvm rapport skal der også foretages grundvandsænkning i forbindelse med op sætning af møller det vil skade det nært ligende
moseområde .
Der er ikke undersøgt vedr. lavfrekvent støj og hvilken skade det kan gøre , der er ingen undersøgelser der beviser lavfrekvent støj
ikke er skadeligt.Jeg har læst vindmøllebekendtgørelsen i den står der intet om beskyttelse af mennesker ved op stilling vindmøller.
Jeg mener 150m høje møller ikke hører til på landjorden, man rejser da heller ikke et 20 etagers hus på barmark.
Jeg vil håbe at politikerne ikke godtager det narrativ at co2 reduktionen kan tilskrives 2 steder .Vesthimmerlandskomune er en fagtig
kommune som de mere velstillede kommuner,energiselskaber udnytter til at huse deres ve anlæg, med lokalplanforslaget kan reelt
om danne 30 % af kommunens areal til vindmølle område.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 22:32
Modtaget Dato: 06-09-2021 22:32
Vedrørende: Til Lisa Maria Balto
Vedhæftninger: 2021152 - FC069F26D40F4102BD27ACD76539149E.png

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 22:33:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Lisa Maria Balto 
Addresse: Gunderstedvej 35

Emne: Nej tak til kæmpevindmøller
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Nej tak til kæmpevindmøller i Gundersted, ikke ødelægge vores skønne område, sæt dem op ude i vandet..

Vedhæftede filer:
2021152 - FC069F26D40F4102BD27ACD76539149E.png:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021152 -
FC069F26D40F4102BD27ACD76539149E.png
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Kæmpe vindmøller i Bjørnstrup - NEJ TAK

Kæmpe vindmøller i Bjørnstrup - NEJ TAK

Vi er en familie på to voksne og et barn. Vi flyttede til Gunderstedvej 35 for snart 23 år 
siden, vi er meget glade for at bo i noget af Danmarks smukkeste natur, vi flyttede til 
dette området grundet denne skønne uspoleret natur og de 
fantastiske rolige omgivelser. Vi har med købet af vores huset, haft en aktiv rolle 
med bestyrelsesarbejde, samt udvist stor støtte til vores lokal samfund. Vi er så 
heldige at bo her i denne skønne natur! Det er derfor chokerende og 
skræmmende på engang, at selv samme kommune, som tidligere har værnet om vores 
natur i Gundersted - står bag dette vindmølleprojekt!

Vi er yderst bekymret for at kæmpevindmøllerne vil ødelægge vores natur og 
dyreliv i Gundersted. Vi er ligeledes yderst bekymret for de gener som kæmpevindmøller 
påfører mennesker, som er bosiddende i nærheden af disse produktionsmaskiner, 
som på ingen måder hører til på landjorden.

Vesthimmerland kommune bør tage ansvar!

Vi protesterer på det kraftigste mod kæmpevindmøller i Bjørnstrup.

Nils Arnulf Balto og Lisa Maria Balto 
Gunderstedvej 35 9240 Nibe

Indsendt af Lisa Maria Balto

Sendt fra min iPad

Fwd: Kæmpe vindmøller i Bjørnstrup - NEJ TAK
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 22:45
Modtaget Dato: 06-09-2021 22:45
Vedrørende: Til Martin Rosenberg Thomsen
Vedhæftninger: 2021153 - Høringssvar.pdf

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 22:44:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Martin Rosenberg Thomsen
Addresse: Nr. Blærevej 4

Emne: Høringssvar vedr. Vindmølleprojekt Bjørnstrup
Kategori: Kommentar
Indhold: 
Hermed vedhæftet høringssvar

Vedhæftede filer:
2021153 - Høringssvar.pdf:http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/2021153 - Høringssvar.pdf
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Vedr. vindmølleprojekt Bjørnstrup 
 

I forbindelse med kommuneplantillæg for Vindmøller ved Bjørnstrup vil jeg gerne at byrådet tager følgende 

synspunkter med i deres overvejelser. 

 

Som borger i Vesthimmerlands kommune viljegi gerne bakke op om de tiltag, Vesthimmerland træffer for 

at fremtidssikre og forbedre den grønne energiproduktion i kommunen, herunder vindmøller. For mig er 

det vigtigt, at Vesthimmerland kommune tager aktiv del i den grønne omstilling. Min bekymring går på, når 

man som borger har investeret i varmepumpe og elbil – hvilken nytte er det til, hvis de skal trække på 

fossile brændstoffer i stedet for grønne alternative?  

 

I den seneste tid har der været et stort fokus på Vindmølleprojekt Bjørnstrup, både i lokalsamfundet og i 

medierne. Jeg synes, det er ærgerligt, at det billede, der er blevet tegnet af projektet, overvejende 

beskriver modstand over for projektet. Jeg kan godt være bekymrede for, at det ikke afspejler det egentlige 

billede af borgernes holdninger.  

Dette ses bland andet i den undersøgelse, forvaltningen havde fået gennemført på tværs af hele 

kommunen, der viste opbakning til den grønne omstilling. 

 

Helt overordnet synes jeg at det er vigtigt at huske, hvorfor det er vigtigt med investeringer i den grønne 

omstilling. Der er blevet skrevet mangt og meget om, hvorledes ens livskvalitet bliver forringet her og nu af 

vindmøller.  

Men hvad med livskvaliteten i fremtiden? For vores børn og børnebørn?  

Hvem husker ikke oversvømmelserne i Tyskland, Holland og Belgien denne sommer? Hvilken livskvalitet 

stod de berørte tilbage med?  

Den globale opvarmning lader sig ikke begrænse af kommunegrænser og landegrænser, og derfor er det 

særlig vigtigt, alle støtter op om kampen for at vende kurven. 

 

Men håb om en grønnere fremtid.  

Martin Rosenberg Thomsen 

Nr. Blærevej 4 

9600 Aars 
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 06-09-2021 23:35
Modtaget Dato: 06-09-2021 23:35
Vedrørende: Til Morten normann Laustsen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 06-09-2021 23:35:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Morten normann Laustsen
Addresse: bjerghedevej 6

Emne: KP17-301-023 VINDMØLLER BJØRNSTRUP
Kategori: Kommentar
Indhold: 
er stærkt bekymret for hvad det ville gøre for huspriserne i området. Vindmøller er jo ikke lige frem kendt for gøre noget positiv.
området har jo en lang lægge tid når huse er til slag i området.
kan ikke se hvorfor vi skal betale en så stor pris, for at HOFOR kan kan lave strøm.
borgernes økonomiske kompensation og rettigheder er alt for dårlige.
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Fra: Vesthimmerlands Kommune [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Til: Kommuneplan [kommuneplan@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 07-09-2021 00:05
Modtaget Dato: 07-09-2021 00:05
Vedrørende: Til Torben Matzen

## Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares. ##

Tak for din henvendelse i høringsperioden for planforslaget/fordebatten.

Høringssvaret vil indgå i behandlingen af forslaget, og du vil modtage en svarskrivelse når planforslaget/fordebatten er endeligt
politisk behandlet.
Yderligere oplysninger om processen kan fås ved henvendelse til Udviklingsafdelingen i Aars på 9966 7000.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune
Udviklingsafdelingen
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 07-09-2021 00:05:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning: 

Navn: Torben Matzen
Addresse: Nykirkevej 4

Emne: Flyvepladsen
Kategori: Kommentar
Indhold: 
1) Hindringsfladerne for Græsbanen er ikke nævnt i konsekvensrapportem
2) Hvilken indflydelse vil vindmøller have for på en fremtidig GPS approach procedure til flyvepladsen. Proceduren vil kunne gavne
særligt erhvervslivets udnyttelse af flyvepladsen.
3) Møllerne er sat lige udenfor hindringsfladernes afslutning hvor grænsen er 100m i højden, hvis man fortsatte hindringsfladens
hældning skulle man noget længere væk fra flyvepladsen før en højde på 150m er muligt.
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Fra:
Jakob Hasselgreen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=13E2C917D8CA435E98BCB7970EA65F85-HASSELGREEN,
JAK]

Til: 'Ida Iversen Engelund' [iden@hofor.dk]
Sendt dato: 13-09-2021 12:14
Modtaget Dato: 13-09-2021 12:14
Vedrørende: Oversigt over høringssvar
Vedhæftninger: Samlede høringssvar.pdf

image001_2213.gif

Hej Ida
 
Jeg har samlet de indkomne høringssvar. Det blev til 92 stk.
 
 
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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1) Anitta Hornbjerg 

 

Navn: Anitta Hornbjerg 

Addresse: Doverhøjvej 16 

Postnr: 9600 

 

 

Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup 

Kategori: Kommentar 

Indhold: 

Jeg vil hermed give min mening. Det er da fuldstændigt tåbeligt at opstille vindmøller ved 

Bjørnstrup når der findes et sted, hvor de ikke genere nogen. Brug arealerne tilhørende 

Brusåvej 28 matrikel nr. 1v gunderstedgård hgd.mfl. Der vil de stå rigtig godt uden det går ud 

over. mvh Anitta Hornbjerg 

 

 

2) Hans Peder Hornbjerg 

 

Navn: Hans Peder Hornbjerg 

Addresse: Doverhøjvej 15 

Postnr: 9600 

 

 

Emne: Vedr. vindmøller ved Bjørnstrup 

Kategori: Kommentar 

Indhold: 

Jeg har meget imod vindmøllerne hvor der er så mange mennesker der bliver berørt både i 

byen og på landet. Desuden er jeg skeptisk over for en placering så tæt på mange produktions 

landbrug da jeg ikke ved hvordan møllerne vil påvirke vores dyr både omkring sygdom og 

reproduktion da vi ved dyrene er meget følsomme for strøm, der mangler vi en undersøgelse 

på hvad påvirkningerne er. 

Jeg undrer mig også over at navnsø for år tilbage ikke kunne tåle at børne familier kørte ud til 

den med deres børn om sommeren for at bade, men nu kan den så åbenbart tåle at der bliver 

sat kæmpe møller op med den dertil hørende trafik og gravearbejde dette medfører. 

Venlig Hilsen 

Hans Peder Hornbjerg 

 

 

3) Henrik Andersen 

 

Navn: Henrik Andersen 

Addresse: Bjørnstrupvej 28c 

Postnr: 9600 

 

 

Emne: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup 

Kategori: Kommentar 

Indhold: 

Jeg skal på det kraftigste modsætte mig opførelsen af vindmøller i Bjørnstrup og samtidig 

opfordre til, at Kommunen får styr på støjgener fra allerede opstillede vindmøller mellem 

Hornum og Vester Hornum. 

Med venlig hilsen 

Henrik Andersen 

Bjørnstrupvej 28c, Hornum 

9600 Aars 
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4) Thomas Olesen 

 

Navn: Thomas Olesen 

Addresse: Brusåvej 6 

Postnr: 9240 

 

 

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup 

Kategori: Kommentar 

Indhold: 

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP !!! 

 

I har ingen opbakning i lokal samfundet til kæmpe vindmøller Så lyt dog til os ! NEJ TAK ! 

 

 

5) Kenneth Støvring 

 

Navn: Kenneth Støvring 

Addresse: Gunderstedvej 

Postnr: 9600 

 

 

Emne: Positiv 

Kategori: Kommentar 

Indhold:  

Med tanke på både kommunens og regeringens klima ambitioner og i særdeles de nyeste 

klimarapporter fra FN synes jeg i den grad at der skal handling til og dette projekt synes jeg vil 

være et skridt i den rigtige retning, og vil vise at Vesthimmerlands kommune er fremsynet og 

sætter handling bag deres ord og ambitioner 
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Til Vesthimmerlands kommune 

Vindmølleprojekt Bjørnstrup 

   Ll. Ajstrup, d. 13. august 2021 

 

Høringssvar vedr. Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 

Først og fremmest vil vi gerne kvittere Hofor for en god dialog og konstruktiv tilgang til hele vores situation 

og ønsker, som en af de nærmeste naboer til vindmøllerne. De har været finke både når de har været forbi 

men også når jeg har ringet til dem på telefonen. 

Tanken om grøn energi er jo nødvendig. Og vi kan jo ikke alle sige vi ikke vil have dem i baghaven. Vi var 

meget skeptiske da der i sin tid blev sat møller op i både Bjørnstrup og Gundersted og ønskede dem 

faktiske ikke. Efter de blev sat op, har det dog vist sige at de ikke genere os det fjerneste. Og i dag ligger vi 

faktisk ikke mærke til dem. Dermed ikke sagt at de aldrig kan høres, men ikke noget der på nogen måde 

genere. 

Min datter bor i Flejsborg mellem møllerne i Krogstrup og Overlade. Hun føler sig på ingen måde generet af 

dem og derfor tænker jeg heller ikke at møllerne i Bjørnstrup vil genre hverken i Gundersted eller Blære.  

Der er mange der snakker om at lodsejerne kun tænker på penge. Selvfølgelige får de sikkert også noget ud 

af det men de får jo også generne af at have dem og veje mm. Til at stå midt på markerne. Og de kommer 

jo selv til at bo allertættest på møllerne efterfølgende. Jeg syntes i øvrigt at det er flot at Hofor, Torben og 

Per har afsat så mange penge til lokalområdet. Jeg syntes nemlig ikke der er ”småpenge” som der er nogen 

der gør. 

Der har i mange år stået møller her i området. Og det er jo ikke tanken at der kommer flere møller men kun 

nye og mere moderne. 

Jeg tror ikke at de nye møller vil gøre skade på hverken flagermus og andet vildt. Og heller ikke naturen. 

Der er i hvert fald masser af både flagermus og andet vildt omkring andre vindmølleområder. 

 

Venlig hilsen 

Irma Bach Lykkegaard 

Borupvej 16, Ll. Ajstrup 

9240 Nibe 

6) Irma Lykkegaard
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7 Torben Myrup 

 

Navn: Torben Myrup 

Addresse: gunderstedvej 

Postnr: 9600 

 

Emne: vindmøller 

Kategori: Kommentar 

Indhold:  

jeg mener det er vigtigt at Vesthimmerland også tager del i den grønne omstilling. Jeg har haft 

4 møller som nærmeste nabo i 25 år. De har aldrig generet os, og jeg ejer ikke nogen af dem. 

Jeg bliver også nærmeste nabo til de nye møller. Jeg køber i dag grøn strøm til hele mit 

landbrug, det er på høje tid vi tager ansvar, og sætter fart på den grønne omstilling 
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Til Vesthimmerlands kommune 
Blære, d. 17. august 2021 

 
Høringssvar vedr. Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 
 
FN’s nyeste klimarapport viser jo med al tydelighed at der er behov for at sætte mere skub i den 
grønne omstilling. El-biler bliver stadig mere udbredt og der går ikke længe inden at de for alvor 
overtager billedet i trafikken. Både fordi de er ved at være veludviklet men også pga. et politisk 
krav. Vi er på ingen måde klimafanatikere men når man tænker at Bjørn Lomborg siger at FN’s 
klimapanel er det mest troværdige, bliver man nødt til at anderkende behovet for grøn energi. 
Samtidig må klimaproblematikken jo have et gran af sandhed. 
 
Frygt for mangel på bæredygtig el er faktisk en af de ting vi godt kunne forestille os i fremtiden, 
hvis ikke den grønne omstilling får fart. Vi KAN ikke blive ved med at udskyde det og sige vi ikke vil 
have møller i vores baghave 
 
Vi går ind for projektet. Der er vindmøller i området i forvejen. De har aldrig generet os og vi har 
boet her i 22 år. Møllerne er ved at være gamle. Og vi kan se at der tit er reparationer på dem. 
Derfor trænger de til at blive skiftet ud. Nøjagtig som enhver anden bil bliver skiftet ud til en nyere 
og mere miljørigtig bil. 
 
Dyrelivet er blevet beriget. Flere ræve, rådyr, kronvildt, harer, mv. kan vi hverdag se. Flere 
trækfugle, trods eksisterende møller, som svaner og ænder. Naturen tilpasser sig og har gjort det 
siden de nuværende møller blev sat op. Vi er derfor helt overbevist om at vindmøllerne skaber 
plads til dyrelivet og ikke fjerne eller skader det. Det er faktisk vores oplevelse gennem nu mange 
år. 
 
Vi vil opfordre jer til at lytte til os der bor og har boet i området gennem så mange år. Vi har 
nemlig aldrig følt sig generet af de nuværende møller. Heller ikke selv om vi aldrig har haft 
økonomisk interesse i dem. 
 
De afledte effekter af mølleprojektet som nedtagning af ældre boliger vil, efter vores opfattelse, 
medvirke til en stor forskønnelse af området.  
 
En ting vi gerne vil opfordre politikerne til, er at prioritere byen Vegger, når projektet forhåbentligt 
bliver en realitet. Vi syntes det er flot at Hofor og lodsejerne at lave de 4 fonde udover den 
lovpligtige pulje. Det er faktisk rigtig mange penge. Vi syntes dog at Vegger også burde tilgodeses 
og derfor håber vi at politikerne vil imødekomme eventuelle ønsker fra Vegger.  
 
Der er kommet mange nye børnefamilier til i området til trods for både den eksisterende lokalplan 
og den megen omtale at dette projekt. Så når folk siger det påvirker bosætningen negativt er det 
jo bevist at det ikke sker. Vores indtryk er at dem der sælger deres boliger vil blive i nærområdet. 
 

8) Jesper & Marianne Pedersen
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Hofor har behandlet os ordentlig og rigtigt godt. Lyttet og absolut ikke trukket noget ned over 
hovedet på os. De har taget sig tid. Vi har fået den tid vi har haft brug for. Derfor stiller vi gerne 
vores ejendom til rådighed. 
 
De bedste hilsner 
 
 
Marianne og Jesper Pedersen 
Nr. Blærevej 3 
9600 Aars 
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9) Anette og Michael Rydahl 

Navn: Anette og Michael Rydahl 

Addresse: Blærevej 115 

Postnr: 9600 

 

Hørringssvar vedr. KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup 

Hvilken værdi har vindmølleprojektet for Vesthimmerland kommune i forhold til Co2 

og økonomisk? i fordebat videoen fra 19-11-2020 udtaler Hans Jakob Martinsen fra 

Hofor til spørgsmålet tid 1:16:25 om hvem der får gevinst af co2 reduktionen tid 

1:18:25 at der kan foregå en dobbelt kontering, der er da ingen steder en dobbelt 

kontering er lovlig?  

 

Hvis dette projekt gennemføres vil det blive uden omtanke for naboerne, det syntes 

jeg ærlig talt udviser en stor arrogance og disrespekt over for naboerne, fordi man i 

kommunen vil tækkes nogle få lodsejere, så de kan forpeste et kæmpe område i det 

åbne landskab, med et projekt af denne størrelse, vindmøller hører til på havet, hvor 

de ikke generer mennesker. 

 

I øvrigt er der massivt modstand mod projekter fra naboerne jfr. Mødet i multihallen i 

Blære torsdag d. 24-06-2021, som selv borgmesteren måtte konstatere, jeg håber så 

sandelig at kommunalbestyrelsen tager den modstand seriøst og afviser projektet. 

 

For os handler det ikke om erstatninger eller eventuelle tilskud i kr. og øre men 

udelukkende om trivsel i hverdagen, men det er os naboer der bliver sorteper hvis 

projektet gennemføres, og det er vi bestemt ikke interesseret i. 

 

Da vi i forvejen har fuldt udsyn til 3 stk. eksisterende vindmøller markeret med blå 

krydser, vil området komme til at fremstå som en massiv vindmøllepark, hvis 

opsætning af yderligere 6 stk. vindmøller i op til en højde af optil 150 meter 

gennemføres, i øvrigt har Vesthimmerland kommune besluttet at vindmøller skal 

opstilles på række og ikke på kryds og tværs, de eksisterende 3 vindmøller står øst 

vest og de påtænkte vindmøller nord syd, så den beslutning kan ikke overholdes.  
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Det vil yderligere betyde en affolkning af området da der ikke er nogle der er 

interesseret i at bosætte sig i eller videreudvikle et område med et sådan et 

mastodontanlæg det vil betyde færre skatteindtægter til kommunen, samtidig vil det 

betyde at ejendommene i området vil blive usælgelige. 

 

Vi efterlyser en plan for afvikling af møllerne når de er aftjent om ca. 30 år, så 

Vesthimmerland kommune ikke kommer til at stå som sorteper, eller er det en gave / 

opgave til den fremtidige generation? 

 

Efter vores mening bør der løbende indbetales til en skrotningsordning for så stort et 

projekt så der er klarhed over hvem der skal betale for en oprydning, og i vores optik 

kan det kun være vindmølleejerne der skal stå for den udgift. 

 

Vi har tidligere forespurgt om hvor langt man kan se de røde advarselslys på 

møllerne, og har to gange, først på fordebat d. 19-11-2020 i videoen og siden på 

mødte i multihallen d. 24-06-2021, fået at vide at de kun skulle kunne ses på en 

afstand af op til 1500m, men at det i øvrigt er trafikstyrelsen der bestemmer hvordan 

de lys skal være, det kan godt være at det er trafikstyrelsen der er myndighed for de 

lys, men det er projektets ansvar at de ikke overstiger den afstand hvis de monteres, 

og at de ikke kan ses ud over de 1500 m, så hvis de overskrider synslængden på 

1500m vil vindmøllerne være opsat på falske forudsætninger.   

I øvrigt er vi også bekymret for hvilke indvirkning den usynlige el, samt svingninger 

gennem jord og luft har på os og andre naboer i området, da dette område er langtfra 

belyst. 
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Kommunalbestyrelsen skal være klar over at der ikke er den fornødne lokale 

opbakning til vindmølleprojektet, og at det derfor skal afvises, andre 

vindmølleprojekter i kommunen er blevet afvist med denne begrundelse.   

Link til Fordebat: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vsU7jBZrto0&feature=youtu.be 

 

Venlig hilsen 

Anette og Michael Rydahl Blærevej 115 9600 Aars 

 

10) Peter Bjerregaard 

 

Navn: Peter Bjerregaard  

Addresse: Skovvænget 14 

Postnr: 9240 

 

Indhold:  

Vindmøller på denne placering er en afvikling af Gundetsted som by! 

Det bliver umuligt at sælge sin ejendom og af tiltrække nye borgere til den del af 

kommunen. Det er en afvikling af Vesthimmerlands kommunen ikke en gevinst.. 

 

11) Hanne og Carsten Rasmussen 

 

Navn: Hanne og Carsten Rasmussen 

Addresse: Gunderstedvej 24 

Postnr: 9240 

 

Indhold:  

Vi er beliggende indenfor 900 m. zonen fra de nye vindmøller og er samtidig plaget af 

støjgener fra de eksisterende vindmøller, som ikke vil blive fjernet. Vi frygter at blive 

lukket inde i en støjzone stort set uanset, hvordan vindretningen er. 

Dette vil naturligvis sammen med den nære beliggenhed til 2 vindmølleanlæg medføre 

en væsentlig forringelse af værdien på alle ejendomme, der er beliggende i området. 

Eventuelle lysindfald fra de nye møller vil muligvis også være et problem. 

 

12) Malene og Mathias Husum Nielsen 

 

Til  
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Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 

  

  

       

     Borup d. 8 august 2021 

  

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup oplæg 2 

  

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er meget bekymret for forslaget om, at vi skal 

have sat 4, 5 eller 6 kæmpe vindmøller op i vores ellers rigtig skønne naturområde, som både indeholder Navnsø, Hede mv. 

Derudover er der ingen tvivl om, at noget, der rager 150 meter over jorden vil kunne ses og høres fra rigtig mange af de 

omkringliggende ejendomme heriblandt vores. Vi har besøgt møllerne ved Hornum/Vester Hornum for med egne øjne og øre 

hører sådanne store møller – og hold da op. Ville du selv have dem stående i baghaven, hvis du havde købt dit drømmehus, 

bor på landet fordi her er der fred og ro, og fordi her troede du, at du kunne leve i idylliske rammer resten af dine dage? 

Vesthimmerlands Kommune forsøger ustandseligt at få unge borgere til kommunen for at sikre fremtiden. Her er vi så, vi 

kom hertil som hhv. 24 og 21 årige, og os ned; her ville vi skabe os en familie, her var ro, her var smukt! 

Men……….. Så kom Hofor, så kom Vesthimmerlands Kommune.  

Vi skrev i vores seneste høringssvar af 20/11-20 ”Med de oplysninger vi har været i stand til at finde er det ikke en reel DB 

måling af støjniveauet men en teoretisk beregning, der i øvrigt er lavet ud fra at det skulle blæse hhv. 6 & 8m/s. Vi er da rigtig 

interesseret i at vide hvor generet vi skal regne med at blive når det blæser mere?” Dette er der stadig ikke oplyst fra Hofors 

side, faktisk virker hverken Hofor eller Kommunen interesseret i at tale til de borgere der bor lige uden for ”det 

indrammede/påvirkede område”. Fordi vi bliver også påvirket!  

Ud fra visualiseringerne kan vi se dem så ganske tydeligt fra hele den sydvendte del af huset inklusiv vores dejlige, store 

terrasse som vi byggede, da vi virkelig nød udsigten denne vej på. 

Når vi så snakker om hvordan det vil se ud, så er vi rigtig bange for at få skygger over vores hus hver gang et vingeblad går 

forbi solen, når den står i syd. Vi vil bestemt ikke bryde os om at skulle sidde for nedrullede gardiner en flot vinterdag fra 

middag fordi der skal stå vindmøller i ´´vores baghave´´. Vi er klar over at ved mere end 10 timers skyggefald årligt er der 

kompensation at hente, men er du klar over, hvor meget 10 timer er? Hvis det er 15 minutter om dagen, så er det 40 dage om 

året dette vil genere os. Det lyder ikke af meget, men det er det, når man står i det! 

Vi er her i huset fortalere for grøn energi, og er helt med på, at det er godt for vores miljø, men når vi så kører forbi nogle 

vindmøller, der i perfekt møllevejr står stille fordi der er nogle tyskere, der har købt sig ind på dem, bliver vi da også bange 

for at alt dette påstyr ender med at vi kan se på nogle møller der af og til står stille fordi det er bedre betalt end det strøm det 

måtte lave ved at køre. Hvis vi skal gøre hvad vi kan med den grønne omstilling, synes vi, at vi skal starte med at holde de 

møller i gang, der allerede er rejst, hvilket også er blevet rejst af kommunalbestyrelsen på flere online møder samt på 

borgermøderne i Blære.  

Når vi taler om borgermøder i Blære, blev der på det seneste møde (hvor 5 lokal polikere mødte op – tak til jer 5 for at vise 

jeres engagement!) blev der holdt et oplæg om vagabonderende strøm. Et meget interessant oplæg, hvor der er beviser for 

hvordan vindmølle energi kan gå i grundvandet. Her sidder vi med egen boring, og endnu en knude i maven over hvordan 

dette så vil påvirke os. Hvis du ikke var på borgermødet i Blære, så håber jeg du vil slå ”vagabonderende strøm” op, og også 

overveje, om DU ville ønske denne ricisi i dit lokalområde.  

Vores næste bekymring er alle de huse og ejendomme Hofor vil opkøbe i forbindelse med projektet. Som vi ser det, kan der 

kun ske 2 ting med dem.  
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Scenarie 1 er de væltes med jorden, hvilket bestemt ikke vil gavne lokalsamfundet. Vi gør hvad vi kan og mange ildsjæle 

kæmper en brag kamp for at holde gang i vores lokalsamfund og få flere unge mennesker til at flytte her ud for at sikre sig en 

ny generation uden for de større byer. 

Scenarie 2 er de på så dårlig en geografisk placering i forhold til møllerne, at de kun kan sælges eller lejes ud for et symbolsk 

beløb, og statistikkerne siger at denne type huse og ejendomme tit ender med at blive bosat af socialt belastede familier, som 

hverken vil gavne vores lokalsamfund eller Vesthimmerlands pengekasse.  

Vores sidste bekymring går på vores ejendoms værdi- Vi købte selv stedet grundet det skønne lokalsamfund og den 

fantastiske natur, vi har omkring os. Hvis det bliver en realitet med møllerne er vi bange for, at begge dele vil lide under 

projektet og derfor vil vores ejendoms værdi unægtelig falde, og det har vi selvfølgelig ingen interesse i. 

 Sidst men ikke mindst, hvorfor er der forskel på borgere ved Bjørnstrup og borgere ved Malle? I malle blev forslaget stemt 

ned, da ”der ikke var den fornødne lokale opbakning”? Synes du, der er lokal opbakning ved Bjørnstrup? På det seneste 

borgermøde var vi ca. 90 mennesker, der kom +80 hørignsssvar ind sidst? Jeg synes det er forkasteligt, at man overvejer at 

forskelsbehandle på den måde. Det er ganske enkelt uacceptabelt!  

Jeg håber, at DU som er stemmer for eller ”ved ikke” virkelig tænker dig om en ekstra gang. Sæt dig selv i vores sted og 

overvej så, om du ville ønske dette i dit nærområde. Det vil du med garanti ikke – hvorfor skal vi så? 

 

Med venlig hilsen 

Malene Nørlem Kruse 

Mathias Husum Nielsen 

Borupvej 26 9240 Nibe 

 

13) Lisbeth K. Nielsen 

 

Navn: Lisbeth Kærsgaard Nielsen 

Addresse: Skovvænget 30 

Postnr: 9240 

 

 

Indhold:  

Som nabo til Bjørnstrup møllerne på 150 m og seks stk. i alt har vi i husstanden 

deltaget i møder i Blære multihus med Hovedstadens forsyning ( Hofor ) med ekspert 

hjælp fra Urland. 

Det føltes ikke særligt betryggende for Bjørnstrup projektet, for det virkede ikke som 

om tidligere høringssvar var blevet læst, 

flere af spørgsmålene blev besvaret med henvisning til biologernes undersøgelser - 

hvor der ingen svar var ?? 

Vi sad tilbage med en følelse af hjælpeløshed. Skal politikere tage beslutning om 

projektet ud fra de såkaldte ekspert udsagn. 

Så kan man frygte projektet er besluttet på forhånd - nu der er blevet brugt en masse 

penge på det. 

Nogle politikere mener møllerne er smukke, og forstår ikke vores modstand. 

DET er overhovedet ikke et spørgsmål om skønhed vi snakker om - det er vores 

område der bliver affolket. Hvad med de mennesker der bliver i området ? 
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Man burde måske læse - Landsforeningen naboer til kæmpevindmøller - under et slør 

af godhed. Så vil I måske forstå hvilken situation vi er bange for at ende i, er møllerne 

først en realitet, bliver de jo ikke fjernet igen. 

Vi bor selv i nærheden af tre vindmøller som er meget mindre, vi kender både til støj 

og solens stråler når vingerne roterer, 

så møller der bliver dobbelt så høje afskrækker i den grad. 

HVORFOR skal vi nordjyder være de indbyggere der skal have flest kæmpevindmøller i 

Danmark - for det er vi. 

Læs helsides artikel i Nordjyske fornylig. 

HVORFOR virker det som et kapløb om at klistre flest møller og solcelle anlæg op ? 

HVORFOR spørger man ikke uvildige eksperter ? 

Der er så mange ting som vi ikke føler er velovervejet, eksempelvis alt det strøm der 

laves - hvordan føres det væk eller lagres 

Vi har i Bjørnstrup et større solcelle anlæg på vej, er det ikke nok i vores dejlige 

område med heder, Navnsø og et godt foreningsliv og sammenhold, hvorfor skal det 

ødelægges i klimaets navn, som altid får skylden, når det vel i bund og grund er ussel 

mammon det drejer sig om. Det tyder det på, eftersom sidste krampetrækning er at " 

købe " foreninger i området med penge. Det er ikke penge vi ønsker, men vort 

lokalområde. 

Lisbeth K .Nielsen 

 

14) Janne Jørgensen 

Navn: Janne jørgensen 

Addresse: Borupvej 8 

Postnr: 9600 

 

Indhold:  

Jeg bor Borupvej 8,og har pt 3 vindmøller stående øst for min egendom,den 

nærmeste 300m væk,de står i en anden kommune.jeg er generet af skyggekast og 

støj,og ved derfor kun alt for godt,hvad det vil sige at være nabo til vindmøller. 

Udsigten til at få yderligere 6 kæmpevindmøller vest for min egendom,gør mig derfor 

meget bekymret,da jeg derved også vil være generet af skyggekast om 

eftermiddagen/aften,hvilket jeg i forvejen er om morgenen fra de eksisterende 

3møller. 

I miljøkonsekvensrapporten kan jeg yderligere læse mig til, at min egendom er 

beregnet til et af de højeste antal skyggekast timer pr år 

Jeg er også bekymret for lydgener,som jeg vil få når jeg opholder mig udenfor,enten i 

form af lavfrekvent støj,eller den konstante susen. 

Alt dette taget i betragtning forventer jeg ikke at ejendommen vil være særlig 

attraktiv at erhverve ,og frygter at være tvunget til at blive boende,med alle de gener 

det medføre. 

Jeg kan derfor kun sige kæmpe nej tak til det kommende projekt. 
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Til Vesthimmerlands kommune
 
Se venligst vedlagte indsigelser mod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.
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Anne Brøndum Breinhild
Jurist
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Direkte tlf: 8726 2171
 
www.viborgstift.dk
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VIBORG STIFTSØVRIGHED 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 19. august 2021 
Akt nr. 1499843 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Til Vesthimmerlands kommune 
 
 
Indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed fremsætte indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved 
Bjørnstrup, udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
 
Indsigelsen fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 3 med opsættende virkning. 
Lokalplanen kan således ikke vedtages endeligt, førend der er opnået enighed med 
Stiftsøvrigheden om de nødvendige ændringer jf. planlovens § 28.  
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, en 
lokalplan ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse er begrundet i følgende forhold: 
 

 Lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, herunder 
at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk 
pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af forslag til lokalplan 1112, Vindmøller 
ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted 
menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
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2 
 

 

 
Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse 
i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale 
interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt 
kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde, ligesom det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med 
stifternes kirker og kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 1172 af 19. 
september 2016. 
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Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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Viborg Stift 
Domkirkestræde 1 
8800 Viborg 
Att.: Anne Brøndum Breinhild 
 
 

  

Gundersted, Blære og Ejdrup Kirker 
Vesthimmerlands Provsti 
Viborg Stift 

  

Deres ref.: STPR F2: 1453473  Aarhus den 5. juli 2021 
 
 
 

  

Vedr. Opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 
 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for lokalplan nr. 1112 samt 
miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås placeret på en 
ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 
2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal omkring Gundersted Kirke er 
omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne 
arealer indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 
 
Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine uforstyrrede kig til kirken, som 
vil blive væsentligt berørt af forslaget om opstilling af vindmøller. I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, 
Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken.  
 
Vindmøllevingerne vil komme til at stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, 
hvilket er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil vindmøllerne jf. 
visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod syd og således forstyrre oplevelsen af ro og 
visuel forbindelse med det omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården.   
 
Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende:  
”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne omkringkirken, ikke opføres 
bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i 
landskabet og (lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 
 
Følgende konkluderes:  
”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt påvirke oplevelsen af kirken og 
lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at have noget med placering af vindmøller inden for 
fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 
 
Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og derfor forekommer 
konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af 
fjernbeskyttelseszonen. Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone.  
 
Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller indenfor fjernbeskyttelseszonen, 
og det kan på baggrund af de fremsendte visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret 
udenfor for fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør opføres som foreslået.   
 
Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor det ikke forventes at 
vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få 
væsentlig indvirkning på kirken. Men som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget 
synlige set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de nuværende vindmøller, 
hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener.  

-- AKT 1499843 -- BILAG 4 -- [ Udtalelse Opstilling af vindmøller ] --
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Skrivelsen er fremsendt pr. mail til: 
Viborg Stift, kmvib@km.dk 
 

 

INT MVL / KBI 0288-01 2/2 
 
 

 
Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke noget at bemærke hertil.  
 
På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg på baggrund af ovenstående 
bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til 
opretholdes af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S 
 
 
 
Mette Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør 
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16) Susie Svoldgaard 

 

Navn: Susie Svoldgaard 

Addresse: Gunderstedvej 52 

Postnr: 9240 

 

 

Indhold:  

Nordjylland har en fjerdedel af landets vindmøller. I Nordjylland er der opstillet 1000 

vindmøller. I hele landet er der opstillet 4000 vindmøller på land og 500 på vand. I Nordjylland 

er 78 vindmøller over 150 meter i højden. I 2019 blev knap halvdelen af al strøm i Danmark 

produceret af vindmøller. Jeg er bekymret for miljøpåvirkninger fra kæmpe-vindmøllerne. 

Mangler dokumentation for, hvordan de påvirker miljøet. Er det skøn, ønsker eller realitet, der 

ligger til grund for opførelsen af kæmpe-vindmøllerne ved Gundersted? 

Miljøstyrelsen sagde i 1994, at der skulle være mindst være 10 gange vindmøllehøjden i 

afstand til naboerne. Vindmølleindustriens interesseorganisation, Viden om vind, fik 

gennemtrumfet en væsentlig reduktion i 1999. Afstandskravet har siden 1999 sagt, at 

afstanden fra vindmøllen til nabo skal være mindst fire gange vindmøllens højde. Således kan 

en mølle med et tårn på 75 meter placeres i en afstand på 300 meter fra nærmeste nabo. 

Møllerne er nu langt større, hvordan udregnes afstanden i dag? Er der taget højde for den 

meget større kapacitet, som vindmøllerne har. Synes Vesthimmerlands Kommune, at det er i 

orden, at der kan bo mennesker blot 600 meter fra kæmpe vindmøllerne? Jeg ønsker uvildig 

dokumentation for, at der ikke er uønskede påvirkninger af miljøet i projekter ved Gundersted. 

Jeg er bekymret for gener fra vagabonderende strøm, som fx opstår, når der transporteres 

overskudsstrøm. Jeg ønsker udredning, der viser, hvad vagabonderende strøm er, og 

dokumentation for, hvordan det påvirker miljøet. Hvilke undersøgelser er der lavet på 

området. I hvilke afstand fra vindmøller er der påvist vagabonderende strøm.  

Jeg er bekymret for den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. Lyset og reflekserne vil påvirke 

miljøet. Jeg ønsker en udredning af lyspåvirkningen fra min adresse.  

Det kan høres, når vindmøllerne arbejder. Pt. er mennesker beskyttet mod vindmøllestøj ved 6 

og 8 m/s ifølge bekendtgørelsen. Jeg ønsker dokumentation for, at mennesker også er 

beskyttet ved vindstyrker på fx 5, 7, 10 m/s osv.. Jeg ønsker en uvildig 

undersøgelse/beregning af den støj, herunder lavfrekvent støj, der vil være på min adresse.  

Jeg ønsker en visualisering af det planlagte projekt fra min adresse.  

Jeg er interesseret i at finde ud af, hvem der får fordele af mølleprojektet i Gundersted. Hvad 

tjener kommunen på det planlagte vindmølleprojekt, hvad tjener initiativtagerne/udlejerne på 

projektet? 

Vesthimmerlands Flyveplads er et gode for egnen, og den bør styrkes og ikke begrænset. Jeg 

er blevet gjort bekendt med, at flyvepladsen ser vindmøllerne som noget, der hæmmer 

flyvningen og den fremtidige udvikling. Fx GPS flyvning i dårligt vejr, og der er fare for 

ulykker. Jeg synes, at det vil være vigtigt, at kommunen sørger for, at Vesthimmerlands 

Flyveplads har mulighed for fremtidig udvikling og udvidelse.  

Gundersted Kirke fra 1100-tallet ligger smukt og synligt som byens vartegn. Den kan ses fra 

de fleste indfaldsveje. Kirkens tårn er 16 meter højt, og vindmøllerne bliver 150 meter høje. 

Altså, cirka 10 gange så høje som kirken. Skal billedet af kirken domineres af 6 kæmpe 

vindmøller, skal Gundersteds vartegn fremover være 6 kæmpe vindmøller? 

Kreditforeninger og pengeinstitutter betegner området i 2 km. afstand fra vindmøllerne som 

risikoområde. Det betyder foreksempel maks 60 % belåning og kort løbetid på lån. Skal 

Vesthimmerlands Kommunens åbne landskab og landbymiljøet styrkes eller begrænset. Vil 

kæmpevindmøllerne få flere til at flytte til Vesthimmerlands Kommune?  

Vesthimmerlands Kommune gav et løfte! 

I referatet fra da vindmølleprojektet i Malle blev taget af bordet stod der, at der ikke bliver 

rejst nye vindmøller i kommunen, hvis der ikke er den fornødne lokale opbakning. Vil 

Vesthimmerlands Kommune holde dette løfte? 
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17) Gertrud Charlotte Jensen 

 

Navn: Gertrud Charlotte Jensen 

Addresse: Skovvænget 36 

Postnr: 9240  

 

 

Indhold:  

Jeg er meget imod de vindmøller, vi har boet lige klods op af tre i næsten 25 år og vi har 

oplevet støj og lyskast i alle årene, det har jeg ikke lyst til at høre på og så er vi så heldig at vi 

fik solgt vores hus og flyttede væk fra møllerne og fandme ikke om vi står i samme situation 

igen og nu kommer vi så til at kunne se dem fra vores stue og køkken igen 24 timer i døgnet, 

ikke nok med det så kan vi høre dem som står oppe ved kirken i Gundersted hele døgnet, 

hvornår bliver der så ro på landet?  

Hvor skal man flytte hen hvis man ikke skal se el høre vindmøller 24 timer i døgnet?  

Jeg syntes også at processen i dette forløb ikke har været til borgernes fordel, med at vi skulle 

høres og alligevel så blev vi jo ikke ordentlig hørt på, det hele var jo en salgstale fra horfor og 

jeres side, og nogen gange så smilede i bare af at vi kom med vores argumenter.  

Og så det med at fugle og andre dyr kan gøre sådan at møllerne ikke kommer op, men vi som 

bor her og betaler vores skat ikke kan få møllerne stoppet. 

 

Hvad med grundvandssænkningen: kommer det til at gå ud over vores lille vandværk?.  

Hvorfor skal vi som bliver påduttet Møllerne betale penge for at søge om værdiforringelse af 

vores boliger, som ligger inde for 1200 meter, det er sku da ikke os der vil have møllerne op, 

det burde være lodsejerne el horfor el kommunen, når de så gerne vil have de Møller.  

Hvorfor skal vi betale for noget, når vi ikke ved om der kommer 4.5 el 6 møller op. 

Og får vi egentlig de penge retur, hvis der kun kommer 4 el 5 Møller, så ligger vi jo længere 

væk??  

 

Hvorfor kan lodsejerne tillade sig og køre rundt til nogle borgere og spørge dem om at sælge 

deres huse, og de vil få det godt betalt,????  

Hvad ret har de til det ???  

 

Og alle de holdkæft penge de sender ud til de små byer i området, vi borgere har jo ikke råd til 

at gøre det samme og sige i kan få så mange penge for at stemme nej tak til vindmøller.  

 

Hilsen skovvænget 36 gundersted 

 

 

18) Per Bøgh Jørgensen 

 

Navn: Per Bøgh Jørgensen 

Addresse: Skovvænget 36 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Hørringssvar nr 2 bjørnstrup 

HOFOR og lodsejere lover guld og grønne skove…kommunen ligeså!!! 

 

For godt 25 år siden, havde vi købt vores dengang drømme ejendom på nr, blærevej – troede 

vi!! 

Der var kun to meget små vindmøller vest for ejendommen, her skulle vi bo for altid – troede 

vi!! 

Så var der nogle driftige landmænd som tænkte at nu skulle de vise vejen for grøn energi, og 

1346



det skulle så være lige i vores og de andre beboere på nr-blærevejens baghave stort set, vi 

protesterede på det kraftigste og det var som om , det var det , opstillerne var forberedte på , 

og så blev der lovet guld og grønne skove, lod vi nu dengang kommende vindmøller opstille 

,ville de kunne lade møllerne blive noget højre en først antaget, så ville der slet ikke være så 

meget støj og lyskast fra møllerne, da de fik for det første en større radius på vingerne ,som 

så ville kunne køre en del langsommere, og derfor ikke frembringe en brøkdel af det støj ,som 

de først antaget møller og slet ikke berør os, men go daw do 

Vores oplevelse var klart , at der stadig var en kraftig susen konstant alle 24 timer i døgnet, 

ved solnedgang, især, der var hver dag en kraftig blinken fra møllerne som stod på en halv 

time daglig. 

Kort efter møllerne var opført solgte den ene lodsejer sin gård og flyttede i naturskønne 

omgivelser, 

Fri for møllernes susen dag og nat. 

Er det det samme som måske kunne ske her med opstilling af 6 nye 150m høje møller i nr-

blære Gundersted området, de moderne landbrug som drives nu om dage kan helt sikkert 

sagtens drives med base fra en dejlig villa i Aars, som skrevet , det er jo set før lodsejere selv 

fordufter, men stadig ejer det lille matrikel som møllerne står på. 

Vi levede selvfølgelig med møllerne i mange år, sagen var jo tabt på forhånd og nu stod de jo 

der  

Men for cirka 6 år siden, solgte vi vores fine nedlagte ejendom til et ungt par med mod på livet 

og klar til at stifte familie, der ønskede det frie liv på landet med udsigt til de ca. 4 små møller 

der nu engang står der, møllernes levetid var jo snart overstået 

Nu bliver deres tilværelse, familie og fremtid totalt tilintetgjort med cirka kun 6 år i dejlige 

landlige omgivelser, sammen med flere i nr-Blære og Gundersted området der har købt deres 

drømme ejendomme inden for få år, de har måske også renoveret deres ejendomme for 

mange hundrede tusinde kroner for at gøre deres steder unikke , nogle tør simpelthen ikke at 

begynde at renovere på deres ejendomme de ved ikke om de er købt eller solgt 

Deres drømme for fremtiden er totalt slået itu med de planlagte kæmpe vindmøller i området, 

nogle med udsigt i lige linje til hele rækken, lige fra syd til nord og med rødt lys. 

Det PEST ELLER KOLERA for de der er tilbage i området, som gerne vil blive, og har etableret 

sig og stiftet familie ,der arbejder og betaler skat til kommunen og som har børn i den meget 

roste og særdeles skønne blære friskole og børnehus ,samt deltager i det lokale foreningsliv 

både i Gundersted og Blære, fraflytter de ;ja så ,så kommer der jo heller ingen penge i 

kommunekassen –er det virkelig det man ønsker fra ”vores” politikkers side ?? 

Jeg skal selvfølgelig her også nævne Gundersted købmandsgård, hvor jeg og min kone sidder i 

bestyrelsen sammen med et hold lokale borgere som har kæmpet inderligt for at holde gang i 

dette lille projekt, det drives som et beskæftigelses tilbud til fysisk og psykiske udfordret 

voksne i Vesthimmerlands kommune, vi har sågar lige bygget en kæmpe hal med fantastiske 

faciliteter til disse borgere, og de driver til daglig vores lille købmands butik til UG, hvis der 

bliver affolket i Gundersted og omegn falder dette livgivende og rørende lille projekt til grund, 

kan man være dette bekendt. 

Kan det virkelig passe at over 130 underskrifter skrevet under i protest fra lokale borgere der 

bor tæt på og i området ikke har nogen relevans, for byrådet, det er jo også folk fra selv 

samme område der har stemt nogle fra byrådet ind samt vores borgmester, og da især 

lodsejerne må da også tænke på folk i deres ejet område . 

Det hører så absolut overhoved ingen steder hjemme at den grønne omstilling skal betales af 

et lille lokal samfund som Gundersted og blære, alt for mange steder i vest Himmerlands 

kommune bliver der i disse år opstillet kæmpevindmøller hvor energi selskaber og lodsejere 

kan tjene stort på nedlæggelse af de små samfund, og hvis møllerne kommer op er det helt 

klart at hus priserne falder ,friværdien samme vej.  

Syntes også det usmageligt at HOFOR og opstillerne forsøger at købe folk ud ved at love et 

mindre beløb årligt i lommen på folk hvis de bliver, eller lader sig opkøbe , folk der ikke ved 

om de er købt eller solgt i forvejen, og som er helt rådvilde, og foreninger i området får også 

en lille skærv ,foreningerne skal nok klare sig uden tilskud fra HOFOR, er jeg sikker på. jeg 

betragter det som et ” HOLD KÆFT” bolsje… 

1347



Selvfølgelig har lodsejerne selv budt HOFOR velkommen fordi de er bedst til at løfte, og sikkert 

også den der har kunne levere det bedste afkast for fremtiden, lodsejerne lovpriser jo bare 

HOFOR ,og fortæller rigtigt om hvor gode de vil være for lokalsamfundet. MEN HVAD FOR ET 

LOKALSAMFUND???. er det de små ejendomme som ikke er der mere, og som lodsejerne stille 

,og roligt igennem de sidste mange år ,har opkøbt og affolket, til trods for man har haft sin 

arbejdskraft til at bo på disse ,med stor mislighold til følge, og som flere folk i området syntes 

burde være på grænsen til bevarings værdig. 

Man har helt sikker hele tiden haft i tankerne , at når de mindre vindmøller havde aftjent deres 

pligt og skulle udskiftes, så ville de næste møller være større ,med mere profit og indtjening, 

ja så kan man jo også lige så godt begynde at lave den fornødne plads, det er særdeles 

usmageligt at man fra lodsejerne og HOFORs side prøver at affolke et lille område som nr-

Blære og Bjørnstrup ,og ja nu måske større ved at tage Gundersted og yderkanten af Blære 

med. 

 

Lodsejerne stiller sig også selv det spørgsmål: 

hvis nu at os to lodsejere, selv havde forsøgt at lave et projekt, ville det så have gjort en 

forskel på holdningen i lokalsamfundet? 

 

”NEJ” det er jo bevist fra underskrifter og protester lokalsamfundet at der ikke er behov for 

flere kæmpe vindmøller i området, heller ikke hvis antal blev reduceret til 3 stk  

det kunne passende være hvis man er så mølle liderlig, at man ønsker så store møller kunne 

man måske bruge sine kræfter og resurser på at investere i møllerne der allerede er sat op 

ved Aggersund/Fjerritslev, eller ved det planlagte projekt med havvindmøllerne ved Øresund  

Vi er selv flyttet til Gundersted og troede her skal vi vel ikke døje med møller så tæt, men igen 

go daw do !!! 

Ud fra de tegninger der er lavet på mølle projektet kommer jeg og min familie, til at bo KUN 

ca. 1100 meter fra den sidste mølle mod nord, det er altså kun 7 gange møllernes højde hvis 

de faktisk kun bliver 150m høje! Efter min overbevisning, hvis navhøjden skal følges i lige linje 

fra første mølle i syd til sidste mølle i nord , vil den nordligste helt sikkert blive noget højre  

 

Jeg håber inderligt at byrådet lytter til de læsebreve,hørringssvar og underskrifter fra den 

bekymrede lokalbefolkning i og omkring Blære, nr-Blære, og Gundersted og forkaster projektet 

om de 6 store kæmpe vindmøller 

Der må kunne findes bedre løsninger, end at ødelægge det gode liv ,natur og stærke 

sammenhold i de små lokale samfund. 

 

Ang. ,vvm redegørrelsen er der desuden fundet mange fejl og mangler 

Hvorfor er der ikke nævnt det store fugle liv i området der er en bestand af røde glenter der 

dagligt flyver rundt rørhøge deslige ,vi har mange billeder og videor der kan bekræfte dette 

 

Hvorfor kom palle Jensen på at der skulle stemmes igen når der faktisk var bred enighed om 

at projektet ikke skulle blive til noget,det møde i havde den dag til at beslutte at projektet 

skulle gå videre var noget rod 

 

Ang. Den nye hørrings periode er det med vilje at det er lagt over borgerens ferie så det 

måske bliver glemt 

Samtidligt er det forkasteligt at den måde det er lavet på at man skal sende hørringssvar ind 

på ,det er ikke alle der kan håntere jeres snirklede hjemmeside ,der er faktisk mange der 

mener det er lavet med vilje så der ikke er så mange der har lyst og mod til at sende 

hørringssvar ind og betrakter det som en findte fra kommunens side for at kunne være med til 

den grønne omstilling 

 

Hvorfor skal vi som bor tæt til møllerne indsende 4000kr for at komme i betraktning til 

erstatning og ve-midler og hvor bliver vores penge af . 
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Hvorfor er det det samme firma der laver vvm som havde med nørrekær enge at gøre når selv 

det samme firma havde så mange fejl i rapport 

 

Hvorfor lytter kommunal politikkerne ikke til deres egne vælgere ,der er holdt møder flere 

gange i blære og hver gang er der blevet sagt på det kraftigste at der er ingen der vil have 

jeres holdkæft bolsjer i form af en meget lille pengesum fordelt til de små lokale samfund,der 

er rigtigt mange der slet ikke forstår at ejdrup og hornum skal have del i pengene,men det 

ligger helt klart hverken blære eller gundersted ønsker nogen form for holdkæft penge 

 

Der er desuden rigtigt mange der stiller spørgsmål ved visualiseringer ,hvorfor er der ikke 

taget højde for de spørgsmål folk er kommet med i deres hørringssvar ,hvor folk vil have 

billeder fra deres egne ejendomme ,desuden er billeder taget med kraftigt vægst ,altså blade 

på trær ,det i sig selv snedigt fra kommunens side 

 

Hvad med grundsvandssænkningen i området er der taget højde for evt påvirkninger i 

lokalområdet og for de tætliggende ejendomme,blære og gundersted vandværk. 

 

Hvad ret har lodsejerne til at køre rundt i området og fortælle vidt og bredt om at folk nok skal 

få solgt deres ejendomme det er der flere beviser på ,enda opkøb inden projektet var sent ud 

til hørring 

Det er særdeles usmageligt.lodsejerne har også skrevet i avisen,at de vil imødekomme og 

komme i dialog med lokalsamfundet 

Hvorfor bliver de så væk fra vores borgermøder 

 

Hilsen skovvænget 36 gundersted 

 

 

19) Kurt Bøgh Jørgensen 

 

Navn: Kurt Bøgh Jørgensen 

Addresse: Kelddalvej 72 

Postnr: 9600  

By: Aars 

 

Indhold:  

Til 

Vesthimmerlands kommunes byråd 

Vindmøller ved Bjørnstrup 

 

Jeg kan kun opfordre jer til at nedstemme projektet med større vindmøller i området ved 

Bjørnstrup.  

Jeg er sikker på at hvis der kommer 6 store vindmøller vil det blive dårligt for vores område og 

gøre at folk vil flytte væk fra både Gundersted og Blære. 

Det vil betyde at der med tiden ikke vil være nogen til at købe vare hos købmanden i 

Gundersted og på sigt heller ikke i den nye der kommer i Vegger. Der kommer heller ikke nye 

til for hvem gider bo ved siden af sådan nogle kæmpe mastodonter i et ellers flot 

naturområde? 

Som tæt nabo til Jenle plantage, ved jeg at det bliver brugt af mange ikke blot lokale men 

også inde fra Aars ja hele kommunen.  

Hvorfor skal så dejligt et område, hvor folk tager hen for at finde ro og nyde naturen 

ødelægges med 6 kæmper lige op af?  

Når der efter nogle få år ikke bor nogen i området ja så vil det ikke være nødvendigt med en 

friskole i Blære. Det vil ikke være basis for at holde gang i alle de små foreninger. Området 

affolkes og det er nu nok ikke alle der så flytter fra Jenle, Gundersted, Bjørnstrup og Blære 

som bliver boende i kommunen. For hvorfor dog det, når man kan komme ud for at det næste 
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sted man køber eller bare flytter til også bliver udlagt til vindmøllerprojekter. Har i 

overhovedet lavet en overordnet plan der gælder langt ud i fremtiden ?  

Helt ærlig kære politikkerer, er det virkelig det i ønsker for kommunen, at blive husket for at 

være dem der nedlagde de små landsbyer ??? 

Har i tænkt over at dem der ligger jord til møllerne også tjener på de ejendomme de allerede 

har købt og dermed får frigivet kæmpe summer til at købe noget helt nyt - en anden kommune 

måske?  

Jeg synes helt klart at i som et ansvarligt byråd skal stemme nej til vindmøllerne i Bjørnstrup 

og så heller invitere i projekter på havet hvor sådan store vindmøller høre til! 

 

Venlig hilsen 

Kurt Bøgh 

Kjeldalvej  

9600 Aars 

 

 

20) Claus Carlsen 

 

Navn: Claus Carlsen 

Addresse: Gunderstedvej 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Jeg vil udtrykke min modstand mod vindmøllerne i Bjørnstrup med følgende begrundelser.  

Jeg frygter for skyggekast, da min ejendom ligger næsten Nord for møllerne.  

Jeg bekymrer mig for støj, herunder den lavfrekvente støj.  

Under anlægsfasen frygter jeg for vandstanden i mine søer. (I forbindelse med grundvands 

sænkning) 

Jeg frygter for ejendomsværdien, bla. herlighedsværdi, den gennerelle prisudvikling i 

lokalområdet, i negativ retning.  

 

Derfor anmoder jeg byrådet om at stemme NEJ, til projektet.  

 

Vh. Claus Carlsen 

 

 

21) Gundersted Borgerforening 

Gundersted d. 30/8  2021 

Til Vesthimmerlands kommune.  

Indsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære  

  

Bestyrelsen for Gundersted Borgerforening ønsker hermed at udtrykke vores bekymring for 

vores lille landsbysamfund i Gundersted.  

  

Vi er meget bekymret for at boligernes værdi herude forringes og bosætning vanskeliggøres. Vi 

så hellere at Vesthimmerlands kommune arbejdede mere for at øge bosætningen ude i de små 

lokalsamfund. Vi er ligeledes bange for tomme boliger og for hvad det er for mennesker der 

flytter hertil og hvem der bliver placeret herude i de billige huse.  
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Vi er en lille forening med et stort aktivitetsniveau og med stor opbakning til vores aktiviteter, 

hvilket mange i byrådet også har oplevet ved selvsyn. Vi mener vores arbejde med at sikre 

sociale aktiviteter er til gavn for området og sikre bosætningen og lysten til at blive boende 

herude. Vi bliver indkaldt hvert år sammen med andre små landsbyer til Landsbyernes 

årsmøde. Der får vi at vide at vi skal brande vores samfund – lave små film som Meet the 

Locals for at skabe opmærksomhed om området både for for nye tilflyttere og turister. Som 

borgerforening er det vores bekymring, at vindmøllerne vil spænde ben for udvikling i 

Gundersted og omegn, og vi ender med en spøgelses by.   

  

Skulle det mod vores forhåbninger ske at projektet bliver stemt videre til næste fase, vil vi 

gerne sikre os at VE- midlerne der følger med 6 kæmpe vindmøller vil tilfalde de berørte lokal 

områder.  

  

Vi mener også at puljen bør være meget større end det vi har hørt rygter om, da vi netop er 

mange foreninger herude i både Gundersted og Blære.   

Vi henstiller til at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur herude uden 

store energianlæg og i stedet fortsat kan danne rammen om sociale aktiviteter og foreningsliv i 

Gundersted og omegn.  

  

Borgerforeningens Bestyrelse i Gundersted  

Liselotte Østergaard – Katrine Kragh- Jane Nielsen /Lisa Maria Balto – Nils Warming – Ulrik 

Mark Jensen 

Sup. Mogens Træholdt – Morten Lindblad 

 

 

22) Gitte Brændstrup 

 

Navn: Gitte Brændstrup 

Addresse: Steensvej 4, Blære 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg er bekymret for de konsekvenser vindmøllerne vil få for vores lokalsamfund. Bekymret for 

at møllerne vil lægge et område øde. Et område hvor der kunne bo børnefamilier som kunne 

være et aktiv for vores skole, idrætsforening og vores lokalsamfund generelt. Jeg har et håb 

om at vi forsat kan tiltrække nye børnefamilier til vores lokalsamfund og jeg er stærkt 

bekymret for at vindmøllerne vil ødelægge dette. Jeg håber Byrådet vil tage vores bekymringer 

alvorligt og stemme Nej Tak til de vindmøller. Jeg troede at vi havde et fælles projekt med at 

skabe øget bosætning i Vesthimmerlands Kommune, men der er måske noget jeg har 

misforstået. Jeg håber Byrådet vurderer at den fornødne lokale opbakning ikke er til stede og 

stemmer Nej tak til vindmøller. Hjælp os, så vi stadig kan være et attraktivt område som kan 

tiltrække nye familier til Vesthimmerlands Kommune. TAK 
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23) Niels Villadsen 

 

Navn: Niels Villadsen 

Addresse: Bjerghedevej 9 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

 

Vi opfordrer på det kraftigste byrådsmedlemmerne i Vesthimmerlands Kommune til at 

nedstemme forslaget om ændring af lokalplanen. 

 

- Vi frygter faldende værdi af boliger og yderligere affolkning, hvis naturen maltrakteres. 

Iflg. flere kreditforeninger påvirkes huspriser negativt inden for 2 km fra vindmøller. 

Vi ser problemer som f.eks.: 

Visuel beskæmmelse af landskabet, lavfrekvent støj som kan være nedbrydende for 

menneskers almene velbefindende og nattesøvn, skyggekast, vagabonderende strøm som gør 

at husdyr ikke vil drikke og køer ikke vil malkes. Dette udgør et anerkendt problem. 

 

- Udvidelsen berører Natura 2000-området ved Navnsø. 

Der findes rørhøg, glente og flagermus ved Saltgårdvej, Bjerghedevej og Vidkær - dvs. i 

umiddelbar nærhed af den projekterede udvidelse. Vi så en glente i går. Og vi har fisket en 

flagermus op af vores regnvandstønde. 

I miljøkonsekvensrapporten fra Urland forsøges argumenteret, at der ikke findes mange 

damflagermus. Men netop derfor skal udsatte arter beskyttes! EU-direktiver gælder også i 

Danmark! 

 

-Teknologisk er der stadig uløste problemer. Periodevis kan strømmen ikke aftages. Støjniveau 

måles udelukkende ved 6,0 og 8,0 m/sek. I opfordres som politikere til at forlange, at støj skal 

måles ved alle vindhastigheder. 

 

- Det er miljømæssigt katastrofalt, at der endnu ikke er udviklet løsning på affaldsproblemet 

med glasfiberet fra udtjente møllevinger. 

 

- De projekterede møller vil udgøre sikkerhedsmæssig risiko for brugere af Aars Flyveplads. Ud 

i fremtiden vil erhvervsfolk få brug for, at større fly kan benytte flyvepladsen. 

 

- Megamøller vil genere indsyn og udsyn ift. Gundersted Kirke. Der henvises til folderen: 

”Fokus på kirker og vindmøller”. 

 

Som folkevalgte lokalpolitikere er det jeres pligt at varetage den lokale befolknings interesser 

og ikke lefle for vindmølleindustrien.  

Under dække af at være ”grøn” tjener opstiller og udlejer rigtig store penge! 

 

Havvindmøller på land er ikke afgørende for grøn omstilling !!! 
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24) Ingrid Marie Villadsen 

 

Navn: Ingrid Marie Villadsen 

Addresse: Bjerghedevej 9 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

 

Vi opfordrer på det kraftigste byrådsmedlemmerne i Vesthimmerlands Kommune til at 

nedstemme forslaget om ændring af lokalplanen. 

 

- Vi frygter faldende værdi af boliger og yderligere affolkning, hvis naturen maltrakteres. 

Iflg. flere kreditforeninger påvirkes huspriser negativt inden for 2 km fra vindmøller. 

Vi ser problemer som f.eks.: 

Visuel beskæmmelse af landskabet, lavfrekvent støj som kan være nedbrydende for 

menneskers almene velbefindende og nattesøvn, skyggekast, vagabonderende strøm som gør 

at husdyr ikke vil drikke og køer ikke vil malkes. Dette udgør et anerkendt problem. 

 

- Udvidelsen berører Natura 2000-området ved Navnsø. 

Der findes rørhøg, glente og flagermus ved Saltgårdvej, Bjerghedevej og Vidkær - dvs. i 

umiddelbar nærhed af den projekterede udvidelse. Vi så en glente i går. Og vi har fisket en 

flagermus op af vores regnvandstønde. 

I miljøkonsekvensrapporten fra Urland forsøges argumenteret, at der ikke findes mange 

damflagermus. Men netop derfor skal udsatte arter beskyttes! EU-direktiver gælder også i 

Danmark! 

 

-Teknologisk er der stadig uløste problemer. Periodevis kan strømmen ikke aftages. Støjniveau 

måles udelukkende ved 6,0 og 8,0 m/sek. I opfordres som politikere til at forlange, at støj skal 

måles ved alle vindhastigheder. 

 

- Det er miljømæssigt katastrofalt, at der endnu ikke er udviklet løsning på affaldsproblemet 

med glasfiberet fra udtjente møllevinger. 

 

- De projekterede møller vil udgøre sikkerhedsmæssig risiko for brugere af Aars Flyveplads. Ud 

i fremtiden vil erhvervsfolk få brug for, at større fly kan benytte flyvepladsen. 

 

- Megamøller vil genere indsyn og udsyn ift. Gundersted Kirke. Der henvises til folderen: 

”Fokus på kirker og vindmøller”. 

 

Som folkevalgte lokalpolitikere er det jeres pligt at varetage den lokale befolknings interesser 

og ikke lefle for vindmølleindustrien.  

Under dække af at være ”grøn” tjener opstiller og udlejer rigtig store penge! 

 

Havvindmøller på land er ikke afgørende for grøn omstilling !!! 
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15) Svend Erik Andersen

1354



26) Blære og Omegns Beboerforening 

 

Navn: Blære og Omegns Beboerforening 

Addresse: Stensvej 4 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Til politikerne i Vesthimmerlands Kommune. 

 

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening henvender os til jer i forbindelse med 

vindmølleprojektet ved Blære - Bjørnstrup - Gundersted. 

 

Vi vil gerne starte med at citere §2 i vores vedtægter: 

 

"Foreningens formål er at bevare og styrke beboernes fællesskab, at virke for egnens trivsel 

og udvikling samt efter bedste evne at støtte enhver god sag i egnens interesse. Endvidere 

skal foreningen, så vidt muligt, søge at udbrede enhver relevant oplysning vedrørende 

lokalsamfundets og dets miljø"  

 

Vi finder det derfor uforeneligt med foreningen formål at der planlægges seks 150 meter høje 

vindmøller i lokalområdet. 

 

Både i beboerforeningens regi og andre private initiativer, arbejdes der hårdt på at øge 

besætningen i området. Det er vi kommet et godt stykke at vejen med, hvilket kommer til 

udtryk ved, at få huse til salg i blære og omegn, og de ejendomme der er handlet, bliver solgt 

efter relativt kort liggetid. Tilmed bliver de fleste solgt til ressourcestærke børnefamilier, 

hvilket er essentielt for udviklingen af et lokalområde, som råder over bl.a. friskole, 

multicenter, foreningsliv. Det anses derfor som et hårdt slag mod denne indsats, at et område 

på den størrelse som der er tale om i forbindelse med gennemførslen af dette projekt, ligges 

øde i vores opland. Her er der ikke kun tale om de husstande som direkte opkøbes eller 

nedlægges af hensyn til møllernes sikkerhedsafstand. Men i lige så høj grad de husstande som 

ligger udenfor sikkerhedszonen. Det er i forvejen vanskeligt at få en fornuftig finansiering ved 

køb af ejendomme i landdistrikterne. Dette i kombination med de støj - skygge - visuelle gener 

der uvægerligt medfølger et sådant projekt, vil medføre at disse ejendomme anses som 

væsentlig mindre attraktive af førnævnte ressourcestærke børnefamilier. Tabet af talrige 

potentielle tilflyttere vil have en særdeles negativ indflydelse på vores lokalområde. Tilmed kan 

det blive dyrt for vores kommune, hvis ejendommene i fremtiden bebos af knap så 

ressourcestærke beboer, som er modtagere af diverse offentlige ydelser. I så fald kan de 

penge kommunen stille i udsigt fra vindmølleprojektet snart få ben at gå på.  

 

Dertil er vi blevet opmærksomme på, at sådanne vindmøller og de dertilhørende jordkabler 

kan have konsekvenser for både mennesker og dyr, på grund af vagabonderende strøm.  

 

Vesthimmerlands Kommune producerer allerede et stort overskud af grøn energi, hvilket er 

meget glædeligt. Dette berettiger os til at være kritiske overfor placeringen af nye projekter af 

denne karakter.  

 

Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise om forskellen på vores 

område og området omkring Malle, hvor et liggende projekt blev skrinlagt af byrådet i 

Vesthimmerlands Kommune. Politikerne i Vesthimmerlands Kommune byråd vil dermed have 

et enormt troværdighedsproblem ved at stemme anderledes i denne sag, grundet sagens 

mange ligheder. 
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Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening 
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3. september 2021 

  

Sagsnr.:  2021-12549 

 

/NanSon 

  

 

 

 

 

 

BOLIG- OG PLANSTYRELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET 

Vesthimmerland Kommune 

Teknik og Miljø 

post@vesthimmerland.dk 

 

 

 

Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg KP17-301-023 -Vind-

møller Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 

 

Vesthimmerland Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg KP17-301-

023 i offentlig høring i perioden 21. juni til 6. september 2021. 

 

Bolig- og Planstyrelsen har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, 

stk. 1, hvis et forslag til kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med de 

nationale interesser1. 

 

Bolig- og Planstyrelsen fremsætter hermed indsigelse efter planlovens § 29, stk. 

12 , på vegne af Viborg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet mod forslag til kommu-

neplantillæg KP17-301-023. Indsigelsen er begrundet med, at tillægget vurderes 

at være i strid med følgende forhold, som uddybes i det efterfølgende:  

- Bevaring af kulturarven (punkt 3.3 i oversigten over nationale interes-

ser).   

 

Indsigelse efter planlovens § 29 har den virkning, at planforslagene først kan 

vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødven-

dige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Bolig- og Planstyrelsen skriftligt 

har frafaldet indsigelsen. 

 

Bolig- og Planstyrelsen deltager gerne i dialog med kommunen sammen med Vi-

borg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet med henblik på at uddybe baggrunden for 

indsigelsen, samt drøfte om planforslaget kan gennemføres uden at være i strid 

med de nationale interesser. Til orientering vedlægges indsigelsen fra Kirkemi-

nisteriet, samt anmodningen herom fra Viborg Stiftsøvrighed, som Bolig- og 

Planstyrelsen har modtaget. 

 

Begrundelse for indsigelsen 

 

Ifølge pkt. 3.3 i ”Oversigt over nationale interesser”, skal kommuneplanlægnin-

gen ske i overensstemmelse med kirkerne som markante kulturhistoriske ken-

dingsmærker i landskabet, og kommunerne skal sikre indsynet til og udsynet fra 

kirkerne. Kommunerne skal gennem de udpegede kirkebeskyttelsesområder bi-

drage til at sikre, at kirkerne bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet 

 
1 Erhvervsministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer 

af en kommuneplan ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsud-
vikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg 

eller regler og beslutninger efter § 3. Erhvervsministerens opgaver vedr. planloven er ved kongelig resolution 

af 21. januar 2021 overført til Indenrigs- og Boligministeriet. 
2  Indsigelsen har hjemmel i planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 af lov om 

planlægning. 
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og respekteres i den kommunale planlægning, eksempelvis når der planlægges 

for vindmøller, der er synlige på lang afstand. 

 

Baggrunden for indsigelsen er det forhold, at kommuneplantillægget KP17-301-

023 muliggør opstilling af 6 vindmøller på en ret linje i nordøst-sydvest gående 

retning, med en totalhøjde på 150 m, der vurderes at være skæmmende visuelt 

og visuelt forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke. Kommuneplantillæg-

get vurderes derfor at være i strid med den nationale interesse. Det bemærkes 

desuden, at vindmøllerne er placeret indenfor fjernbeskyttelseszonen. 

 

Det fremgår endvidere af § 1, pkt. 3, i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 

2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at Stiftsøvrigheden har 

pligt til at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyt-

tet til kirkebygninger og kirkegårde, samt af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. sep-

tember 2016 § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal søge at forhindre, at kirkens og 

kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende måde.  

 

Den kgl. Bygningsinspektør har udtalt sig i overensstemmelse med Viborg 

Stiftsøvrigheds vurdering af kommunalplantillæggets strid med hensynet til 

indsyn til Gundersted Kirke, samt i tillæg dertil tilføjet, at der for Ejdrup Kirke 

ligeledes vil være en væsentlig visuel påvirkning af vindmøllerne.  

 

Bolig- og Planstyrelsen og Viborg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet står naturlig-

vis til rådighed for drøftelse af indsigelsen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christina Aagesen  

Kontorchef 
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Kirkeministeriet anmoder herved Bolig- og Planstyrelsen om at gøre indsigelse 
efter planlovens § 29, stk. 1, mod Vesthimmerlands kommunes forslag til 
kommuneplantillæg KP17-301-023.  

Anmodningen indgives på baggrund af vedlagte brev af 6. juli 2021 fra Viborg 
stiftsøvrighed, hvori der henvises til udtalelser fra henholdsvis den kgl. 
bygningsinspektør Mette Viuf Larsen af 5. juli 2021 og Ulstrup-Gundersted 
Sogns Menighedsråd af 30. juni 2021. 

Baggrunden for indsigelsen er det forhold, at kommuneplantillægget muliggør 
opstilling af 6 stk. vindmøller på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning 
og med en totalhøjde på 150 m, der vurderes at være skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke. 

Stiftsøvrigheden bemærker: 

Viborg Stiftsøvrigheds anmodning om indsigelsen er begrundet i følgende 
forhold:  

Kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale interesse i at bevare 
kulturarven, herunder at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som 
fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  

…… 

Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har 
planlagt etablering af vindmøller ved Bjørnstrup.  

Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, 
der foreslås placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det 
planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for 
Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke.  

Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende 
og visuelt forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge 
oplevelsen af den fritliggende kirke, ligesom menighedsrådet også påpeger, at 
møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted kirke.  

Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til 
den nærliggende Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil 
forstyrre udsynet fra kirkegården.  

Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til 
udtalelsen fra den kgl. bygningsinspektør. 

……. 

Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke 
forstyrrende for oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye 
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vindmøller vil også være markant synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod 
det omgivende åbne land syd for kirken”.  

Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte 
billede, at vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i 
området, herunder i særdeleshed Gundersted Kirke.  

Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til kommunetillæg nr. 301-023 er i strid 
med den nationale interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i 
Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, og 
området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt kulturmiljø.  

Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at 
sikre, at der i henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en 
forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde. 
Ligesom det følger af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 2016 om 
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal 
søge at forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller 
bruges på skæmmende måde. 

Den kgl. bygningsinspektør bemærker: 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for 
lokalplan nr. 1112 samt miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller 
ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune. 

Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, 
der foreslås placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det 
planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for 
Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 

Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal 
omkring Gundersted Kirke er omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. 
Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne arealer 
indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 

Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine 
uforstyrrede kig til kirken, som vil blive væsentligt berørt af forslaget om 
opstilling af vindmøller.  

I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at 
de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt forstyrrende for indsynet 
til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken. Vindmøllevingerne vil komme til at 
stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, hvilket 
er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil 
vindmøllerne jf. visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod 
syd og således forstyrre oplevelsen af ro og visuel forbindelse med det 
omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården. 

Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende: 

”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne 
omkringkirken, ikke opføres bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er 
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sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og 
(lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 

Følgende konkluderes: 

”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt 
påvirke oplevelsen af kirken og lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at 
have noget med placering af vindmøller inden for fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 

Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og 
derfor forekommer konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret 
hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af fjernbeskyttelseszonen. 
Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone. 

Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller 
indenfor fjernbeskyttelseszonen, og det kan på baggrund af de fremsendte 
visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret udenfor for 
fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør 
opføres som foreslået. 

Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor 
det ikke forventes at vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 
25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få væsentlig indvirkning på kirken. Men 
som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget synlige 
set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de 
nuværende vindmøller, hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener. 

Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke 
noget at bemærke hertil. 

På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg 
på baggrund af ovenstående bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse 
mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til opretholdes af Gundersted 
Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab. 

Ulstrup-Gundersted Sogns Menighedsråd bemærker: 

Overordnet føler vi os meget usikre over for den store udvidelse af lokalplanen for 
området (oprindelige plan fra 2017), og de fremtidige konsekvenser for området. 
Det er et meget stort indgreb i et kultur/naturområde, som er en væsentlig del af 
Gundersted Kirkes nærområde og historie.  

Vi vil også påpege, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
Kirke set nord fra. I ”Miljøkonsekvensrapport – Bjørnstrup” påpeges det tydeligt 
på side 85, hvor der står at selv ved en reduktion af antallet af møller til 4 (fjerne 
de 2 der står i fjernbeskyttelseszonen) vil stadig være markant synlige bag 
kirkebygningen”. 

Det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med stifternes kirker og 
kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 
1172 af 19. september 2016. 
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Med venlig hilsen 

 

Martin Martensen-Larsen 

Fuldmægtig 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

 

Viborg stiftsøvrighed 
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VIBORG STIFTSØVRIGHED 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 6. juli 2021 
Akt nr. 1471163 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Kirkeministeriet 
 
 
 
 
Indsigelse imod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands 
kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed anmode Kirkeministeriet om at fremsætte indsigelse imod 
kommuneplantillæg KP17-301-023 udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
Indsigelse fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 1. 
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 1 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, et 
kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds anmodning om indsigelsen er begrundet i følgende forhold: 
 

 kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, 
herunder at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende 
kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af kommuneplantillæg KP17-301-023 
samt tilhørende forslag til lokalplan 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den 
kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet 
dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
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Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale 
interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over 
nationale interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et 
værdifuldt kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde. Ligesom det følger af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal søge at 
forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende 
måde. 
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Med baggrund i ovenstående skal Viborg Stiftsøvrighed anmode kirkeministeriet om at fremsende 
indsigelse til Vesthimmerlands kommune mod kommuneplantillægget. 
 
Vi kan endvidere oplyse, at Viborg Stiftsøvrighed selv sender en indsigelse til Vesthimmerlands 
kommune mod forslag til lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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28) Lisbeth Dela Myrup 

 

Navn: Lisbeth Dela Myrup 

Addresse: gunderstedvej 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg bliver nærmeste nabo til de ny vindmøller, og ser ikke noget negativt heri 

Projektet er : 

- udtaget af Vesthimmerlands kommune 

- de gamle møller heromkring bliver til nye møller, som vil producere mere strøm end de 

gamle 

- de nye møller kommer til at stå i en række og vil syne smukkere end de forrige 

- vi vil medvirke til den grønne omstilling og det er tilfredsstillende at være med til 

- placeringen vil være den mindst generende her i kommunen og som sagt bare erstatte noget 

der har været der i 25 år 

- projektet bliver en god gevinst for kommunen rent indkomstmæssigt 

- projektet vil også bidrage med en pengesum til både kommune og beboerne her omkring, 

som derved vil kunne udvide clubhus eller lave spændende initiativer for befolkningen i de 

omkringliggende byer 

Jeg vil gerne have mølleprojektet oprettet og stemmer stort herfor !!!! 

 

 

29) Brian og Joan Jakobsen 

 

Navn: Brian og Joan Jakobsen 

Addresse: Gunderstedvej 13 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Her i Bjørnstrup er vi meget bekymret for at få 4-6 store møller i vores skønne naturområder. 

Vi er bekymret for støjgenerne - hvad vil det få af konsekvenser for os mennesker for ikke at 

nævne det fantastiske dyreliv, vi har herude. 

Vi er bekymrede for skyggekast fra vingerne - hvormeget bliver vi berørt af disse. 

Vi er bekymrede for vibrationerne fra møllerne - især når vores ejendom står uden sokkel. 

Vi er flyttet herud i den uberørte natur - netop fordi den var uberørt. Nu er der kommet en hel 

solcellepark til den ene side - og så påtænkes der møllepark på den anden side. Kan ærlig talt 

ikke forstå, hvorfor Hofor skal ødelægge vores natur -istedet for at lave en stor møllepark hos 

dem selv.  

Vi er meget imod opstilling af møllerne. 

Med venlig hilsen 

Joan og Brian Jakobsen 
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30) Amalie Vikkelsø Theilgaard 

 

Navn: Amalie Vikkelsø Theilgaard 

Addresse: Borupvej 6 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg har brugt mange kræfter på at tage mig sammen til at skrive dette høringssvar.  

Denne lange proces er så trættende - ikke at vide om man er købt eller solgt. Nogle andre 

sidder og har magten til at træffe en afgørelse, der kan være fuldstændig afgørende for resten 

af vores liv. Min mand, vores datter og jeg selv vil få 1000 meter til nærmeste mølle. 900 

meter har man vurderet er så generende, at man har ret til at blive opkøbt, men 100 meter 

afgør vores skæbne, og kommer der møller aner vi ikke hvordan det vil påvirke os 

fremadrettet.  

Vi er bange for væres helbred og for om vi kan holde ud at bo i vores hus. Vi er samtidig også 

bange for om vi kan sælge vores hus, hvis vi ikke kan holde ud at bo der. Det er svært ikke at 

tænke videre i disse baner. Hvad vil det betyde for vores arbejdsevne? For vores økonomi? 

Men vigtigst af alt vores mulighed for at skabe et godt liv for vores datter og vores kommende 

børn.  

 

Vi elsker vores lokalområde. Vi passer på hinanden og bekymrer os for hinanden. Vi har ikke 

lyst til at bo nogen andre steder end her, men vi er bekymret for om dette projekt vil ende 

med at tvinge os væk herfra.  

 

Så lyt til alle os bekymrede borgere. Varetag vores interesser og stem nej til det her projekt. 

Ingen pose penge kan godtgøre dårlig trivsel i eget hjem, og vi ønsker blot at vi fortsat kan 

leve som vi gør med alle vores foreninger, vores skole og børnehus og med vores nattesøvn i 

behold.  

 

 

Amalie Theilgaard,  

Borupvej 6 

 

 

31) Dennis og Heidi Strauss 

 

Navn: Dennis og Heidi strauss 

Addresse: Nørre Blærevej 1 

Postnr: 9600 

By: Års 

 

Indhold:  

Som nabo til det påtænkte vindmølleprojekt i Bjørnstrup. Har vi et nogle tanker, vi gerne vil 

knytte til projektet.  

 

Vi ser helst, at vindmølleprojekt Bjørnstrup ikke bliver til noget og, at området tages ud af 

lokal planen. Så vi ikke risikere, at stå i et vindmølleprojekt om et par år igen.  

Men besluttes det, at vindmølleprojekt Bjørnstrup skal gennemføres, ser vi det som positivt, at 

det bliver Hofor der skal sætte vindmøller op. Da de har valgt, at oprette en fond der til gode 

ser de lokale foreninger i Gundersted, Blære, Ejdrup og Ulstrup. Selv om Hofor har valgt, at 

lave en fond. Håber vi at Vesthimmerlands kommune, hvis det besluttes, at projektet skal 

gennemføres vil bruge pengene fra den grønne pulje på området Gundersted og Blære, da det 

vil være borgerne i disse områder der vil blive mest berørt af vindmøllerne.  
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Vi er stor fortaler for, at vi skal passe på vores natur samt tænke på fremtiden. Vi forsøger, at 

tænke miljørigtigt i forhold til vores måde, at leve på. Vi har anlagt steder på vores grund, 

hvor vi har “vild med vilje” netop for, at til gode se naturen.  

Derfor er vi også fortaler for grøn energi, vi syntes desværre bare ikke, at man som kommune 

tænker på de berørte borger i forbindelse med opførelsen af nye energiparker. I 

Vesthimmerlands kommune er der allerede en del energi parker, som berøre mange 

mennesker.  

I forbindelse med de efterhånden store energi parker der er i Vesthimmerlands kommune vil 

Borger være nødsaget til, at fraflytte deres ejendomme og andre er nød til, at leve med Møller, 

solceller, biogas anlæg som nærmeste nabo. Hvilke kan have store økonomiske og 

sundhedsmæssige konsekvenser.  

 

Hvad vil det komme til, at betyde for bosætningen i området? Vi kan være bekymret for, at det 

vil blive svært, at låne til køb og renovering af boliger i området. Vi syntes selv vi bor unik 

med høj til himlen og masser af ro og natur. Dette er efterhånden svært, at finde i 

Vesthimmerlands kommune.  

 

Vi syntes, det er rigtig godt, at Vesthimmerlands kommune gerne vil gå forrest i den grønne 

omstilling. Men vi undre os over, at kunne læse i Aars avis at der er indkøbt nye benzin biler til 

hjemmeplejen, frem for el eller hybrid. Men dette handler vel om økonomi og ikke grøn 

omstilling. Så er spørgsmålet, hvor meget man vil gøre for den grønne omstilling? 

 

 

32) Brian Stephansen 

 

Navn: Brian Stephansen 

Addresse: Bjerghedevej 2 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg udtrykker hermed, igen, min store bekymring i forhold til de påtænkte vindmøller mellem 

Blære og Gundersted. 

Det gør jeg med udgangspunkt i følgende: 

 

Mangelfulde undersøgelser af fugle og flagermus  

- Af Planforslaget fremgår det, at der er foretaget ” grundige undersøgelser af alle forhold, der 

vedrører internationale naturbeskyttelsesområder og -arter”. På borgermødet den 24. juni 

erkendte Urland, at der ikke er foretaget reelle observationer af eksempelvis rød glente. Jeg 

har hørt, at der efter borgermødet skulle være foretaget undersøgelser af rød glente, og at der 

skulle være observeret 4 røde glenter tæt på vindmøllerne. Disse informationer er, mig 

bekendt, ikke viderebragt til offentligheden, og indgår ikke i det offentliggjorte materiale. Det 

fremgår heller ikke af den offentligt tilgængelige aktindsigt? 

Personligt har jeg selv observeret 4 røde glenter i og omkring vindmølleområdet. Det drejer sig 

formentlig om et glentepar med unger, men jeg ser intet sted, at der er undersøgt for fx 

redens placering. Jeg har den 21. august observeret den blå kærhøg ca. 600 meter fra 

vindmølleområdet. Jeg mener ikke, at der er foretaget tilstrækkelig grundige undersøgelser, 

hvilket åbner for klager til Planklagenævnet. Jeg har, som flere andre, i høringssvar i 

forbindelse med fordebatten gjort opmærksom på forekomsten af rød glente, så Urland har 

ikke været systematiske i deres undersøgelser. 

 

Spørgsmålet er, om miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i fakta, jf. side 91-92, hvor 

den røde glente ikke fremgår og muligvis derfor ikke er undersøgt i form af observationer? Blå 

kærhøg er fx samtidig fremført med bemærkningen ”fjernes” i parentes? 
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I forhold til flagermus bemærker jeg, at Vesthimmerlands Kommune i deres egen, interne 

høring af miljøkonsekvensrapporten skriver: ” Kommunen vurderer, at det 

ikke på det foreliggende grundlag kan afvises, at vandløb og søer i området er nøglehabitater 

og anbefaler derfor en supplerende forårsundersøgelse for flagermus”. Kommunen vurder 

samtidig, at der faktisk ved observationen i 2019 blev fundet mange flagermus, men jeg synes 

miljøkonsekvensrapporten noget tendentiøst mest beskriver forekomsterne som ”enkelte 

strejfere”.  

 

Det er alarmerende, at kommunen ser mangler i miljøkonsekvensrapporten i lyset af Nørrekær 

Enge og Planklagenævnets afgørelse. Jeg kan heller ikke umiddelbart se, at Urland efter 

kommunens bemærkninger har ændret i deres rapport, når det gælder fugle og flagermus? 

Her bør det bemærkes, at det også i Nørrekær Enge var Urland, der stod for rapporten. Jeg er 

ikke vidende om, om der er foretaget en ”forårsundersøgelse”, men jeg kan konstatere, at den 

ikke umiddelbart er lagt frem for offentligheden. Jeg observerer desuden en koloni af 

flagermus ved min ejendom, hvor der ikke har været foretaget flagermusundersøgelser. 

 

Igen synes jeg, at miljøkonsekvensrapporten negligerer faktiske observationer. Der 

argumenteres for, at det nærmest kun er en vingespids, der går ind over de udpegende, 

økologiske forbindelser. Jeg observerer blot, at der særligt i vinterhalvåret kommer meget 

store træk af svaner og gæs fra Navnsø til Halkær direkte tværs igennem vindmølleområdet.  

 

 

Manglende politisk vurdering 

 

- Jeg fastholder fortsat, at der politisk i Vesthimmerlands Kommune ikke er taget stilling til 

konsekvenserne af ”Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi”, der åbner for 

salgsoptioner inden for 900 meters zonen. Loven har, efter min opfattelse, en betydning for 

hvilke områder, der egner sig til vindmøller - hvis kommunerne samtidig vil fastholde 

bosætning og dæmme op for befolkningsnedgangen. Er vindmølleområdet mellem Blære og 

Gundersted (som blev udpeget i 2017) reelt et velegnet område efter den nye lov fra 2020, 

når det sætter 19 ejendomme i spil - plus de ejendomme, som ligger inden for 600 meter? 

Borgerne inden for 900 meter kan vælge at takke ja eller nej til en salgsoption, men det sker 

først, når vindmøller er opført. I politikere ved reelt ikke, om I med et ja til vindmøllerne også 

siger ja til, at 5, 10 eller 19 familier skal fraflytte området. I påtager jer et stort ansvar her, og 

lokalområdets grundlag for foreninger m.m. kommer under pres. Var det, hvad I forventede i 

2017, da området blev udpeget? 

Hofor skriver til Teknik og Miljø den 8. februar 2021: 

For ejendomme mellem 600-900 meter, som bygherre skal opkøbe gennem salgsoptionen 

gælder tilsvarende, at de som udgangspunkt vil blive kondemneret og arealerne reetableret til 

landbrugsjord. I det tilfælde, at nogle af de blivende naboer har kendskab til venner/bekendte, 

der kunne have interesse i at opkøbe en bolig, så vil HOFOR af hensyn til lokalområdets 

sammenhængskraft være positiv over for en dialog herom. 

 

Der er ikke opnået lokal opbakning 

Byrådet bad Hofor om at sikre en større lokal opbakning, og Hofor valgte den klassiske løsning 

og har tilbudt en fond. Hofor har været i dialog med Gundersted Borgerforening og Blære 

Beboerforening, og hvad jeg lytter mig til, så er det blevet afvist i døren. Hvis det er 

meningen, at I politikere vil opsætte vindmøller tæt på beboelser og landsbyer, så er det på 

tide, at der skabes noget reelt værdiskabende for de omkringliggende borgere. Jeg mener, at 

pengene er langt bedre brugt på målrettede grønne tilskud til de huse, der ligger i en radius af 

op 2 km.. Det vil øge ejendommenes værdi, og der vil komme mere mening og sammenhæng i 

projekterne. Det giver ikke mening, at vi skal producere hovedstadens grønne strøm, hvis 

kompensationen er et ”springvand på torvet” i Hornum. Hvorfor stiller Vesthimmerlands 

Kommune ikke i en meget tidlig fase af et vindmølleprojekt krav om en helt anden form for 
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inddragelse, så sådanne projekter kan vokse frem nede fra også. 

 

Flere politikere har efterspurgt udtalelser fra kreditforeninger og banker om deres syn på 

boliger i nærheden af kæmpevindmøller. Det ved jeg Borgergruppen har gjort, og de har 

tilvejebragt viden om, at et område på omkring 2 km. rundt om vindmøllerne kan blive 

kategoriseret som ”risikoområde”. 

 

Hofor er i denne sammenhæng ikke bedre end andre, store vindmølleopstillere. De har ikke 

mestret at gå i dialog med os borgere i området. For der har ingen initiativer været! Samtidig 

mener jeg ikke, at Hofor rydder op i landskabet, hvilket ellers er en af argumenterne for 

større, men færre vindmøller. I meget kort afstand både nord, øst og vest for 

kæmpevindmøllerne vil der også fremover stå gamle vindmøller. 

 

Debatten om større energianlæg 

På byrådsmødet den 28. august blev der luftet tanker om større energianlæg i kommunen og 

med GreenLab som forbillede. Undervejs i debatten blev der bl.a. talt om, at udgangspunktet 

for disse områder kunne være allerede eksisterende vindmølleområder. Mit spørgsmål er nu, 

om området snart vil kandidere til at blive sted for flere solceller og biogas, hvis først 

vindmøllerne kommer op? Hvad er det for en ”salami-metode”? Vesthimmerlands Kommune er 

i en uafklaret situation i forhold til Thorup Sletten og Nørrekær Enge, og det er utrygt, at det 

ikke får jer politikere til at stoppe op og klappe hesten – og få lavet en anden planlægning  

 

Kumulative effekter 

 

Jeg kan ikke i min gennemlæsning se, at der tages højde for de kumulative effekter på fugle 

og natur. Det bemærkes også i kommunens egen høring af rapporten. Urlands rapport 

forholder sig umiddelbart kun til de kumulative påvirkninger, når det gælder de visuelle 

forhold. Der bliver i disse måneder opført et solcelleanlæg på 46 ha. i kort afstand til 

vindmølleprojekter, der ligger en grusgrav i nærheden, og der står andre vindmøller i området. 

De kumulative påvirkninger er underbelyst taget i betragtning af, at vindmølleområdet ligger i 

tæt forbindelse til et Natura2000 og i forbindelse med de grønne korridorer.  

 

Mennesker  

- Nu må projektet have en ende. I halvandet har der i lokalområdet ligget en mørk skygge 

over manges tilværelse, og det har for mange været utrolig opslidende. Jeg synes, at der 

undervejs har været en fin dialog med politikerne, men jeg vil alligevel ikke undlade at sige, at 

man som borger godt kan opleve, at det er andre hensyn end borgernes og lokalområdets ve 

og vel, der står øverst. Der er så mange interesser på spil. I mit høringssvar ved fordebatten 

argumentere jeg også med udgangspunkt i min families sundhed, at Vesthimmerlands 

Kommune allerede bidrager stort til den grønne omstilling, at bosætningen kommer under 

pres. Jeg må desværre bare konstatere, at det ikke er sådanne kommunale hensyn, der tæller 

højst mere. Vindmøllebekendtgørelsen beskytter ikke reelt mennesker, og der er kun støjkrav 

ved 6 og 8 m/s.  

Hvordan vil du som LOKALpolitiker beskytte mig, min familie, mine naboer, mit lokalsamfund? 
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33) Kim Christensen 

 

Navn: Kim Christensen 

Addresse: Borupvej 5 

Postnr: 9600 

By: AARS 

 

 

Hvorfor jeg er imod vindmøller ved Bjørnstrup. 

Mit hus er anbragt sådan at det vender siden til de planlagte vindmøller (lidt over 1200 meter 

øst for de sydligste møller). På denne side ligger stue, køkken, 3 værelser, terrasse og have. 

Jeg vil blive generet af skygge kast fra aftensolen og støj (jeg kan høre dem der står der nu og 

det bliver ikke bedre af at møllerne bliver større og flere). 

Jeg er ikke i tvivl om at huset vil falde i værdi og blive meget svært at sælge. 

Jeg er også bekymret for de nærliggende landsbyer (Gundersted og Blære), med sådan en 

række møller vil der ikke komme nye tilflyttere og landsbyerne vil langsomt dø ud.  

Der er også andre bekymringer, hvad med dyrelivet, der er en del fugle og flagermus i 

området. 

Er der ikke andre alternativer for grøn energi end at plante kæmpe vindmøller tilfældigt rundt i 

kommunen, det pynter ikke i landskabet. Har kommunen tænkt på at lave kombineret parker 

(vindmøller, solceller, biogas og brint). 

 

Hilsen Kim. 

 

 

34) Lonnie Andersen 

 

Navn: Lonnie Andersen 

Addresse: Brusåvej 7 Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Hej. 

Vi ønsker IKKE vindmølleprojektetet i Bjørnstrup gennemført. 

Vi er bekymrede for hvad det kan gøre ved vores lokalsamfund i Gundersted bla. vedr. fra-/ 

tilflytning til byen. 

Vi ved heller ikke nok om gener fra lavfrekvent støj samt gener fra vagabonderende strøm til 

at vi kan tilslutte os dette projekt. 

Vi har flagermus samt rørhøgepar der yngler i søen på vores matrikel, gjort det de seneste 3 

år incl. i år, og er da også bekymret for om det vil fortsætte. 

Med venlig hilsen 

Ivan og Lonnie Andersen 

Brusåvej 7 Gundersted 

9240 Nibe 

matrikelnr. 1-cp Gunderstedgård Gundersted 
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35) Thomas Gregersen 

 

Navn: Thomas Gregersen 

Addresse: Reberbanegade 3a 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Et bekymret for de Møller der skal opstilles omkring blære /Gundersted,om hvor meget de vil 

genere dem der bor i området og det dyreliv der er i områder. 

 

 

36) Poul Bøgh Jørgensen 

 

Navn: Poul Bøgh Jørgensen 

Addresse: Gunderstedvej 17, Bjørnstrup, 9600 Aars 

Postnr: 9600 

 

Indhold:  

Vi har ingen bekymringer imod møller i Bjørnstrup 

Vi ønsker grøn omstilling og vil ved evt. flytning forblive i nærområdet 

 

 

37) Michael Hartmann Søgaard 

 

Navn: Michael Hartmann Søgaard 

Addresse: skovvænget 3, Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Nej tak til kæmpe vindmøller - INGEN lokal opbakning til projektet 

 

Vil I som lokal Politikkere sælge jeres lokal befolkning for, at nå ”2030 målet”? Så vil jeg da 

sige, at det er nedværdigt, at være borger i Vesthimmerlands kommune. Man skal huske på at 

I/vi lægger ca. 20-25 % højere end landsgennemsnittet i Vesthimmerland kommune mht. grøn 

omstilling. 

I ødelægger de små lokalsamfund, idet man igen udpeger områder i og omkring disse 

samfund, som egnet til kæmpe vindmøller!! Hofor opkøber 8 huse og tilbyder yderligere 17 på 

sigt, er det sådan man forsøger at få flere borgere til Vesthimmerlands kommune ??  

Det er tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for 

lokalkendskab. !! Hver gang en arbejdsgruppe stiller nogle skeptiske ting/spørgsmål på bordet 

til lokal politikkerne, bliver der sagt, at processerne kører efter lovgivningen.!!! 

 

I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, da pladsen 

er enormt og de kommer ikke til at genere nogle. Hvad mener I ?? 

 

 

Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m høje vindmøller op i en 

afstand af 1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor????  

 

 

Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid på det. Vi har 

Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af den 

skønne natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare 
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høre - ja stilheden i sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som 

er en stor del af det sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver 

drevet af et botilbud, som er et stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber 

værdier for borgere og ikke mindst kommunen. Ønsker man ikke og bevare dette.? 

 

 

 

Jeg ser helt klart forslaget om, at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost 

effektivt sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og 

bevarelse af natur da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse 

konstruktioner komme til at lide tab, som værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive 

støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og det visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så 

er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og trækfugle. Kan det være rigtig.? 

 

 

 

Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser 

HOFOR komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig 

nedskrivningsplan og derved en hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den 

sidste ende Vesthimmerlands kommune der vil blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur 

fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra vest kan i rigtig mange gange se kæmpe 

vindmøller står fuldstændig stille netop der, hvor der skulle produceres grøn energi. Det gør de 

bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i stedet kæmpe summer af 

penge for, at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en god profit på 

tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!??  

 

 

I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er 

præcis det vi gør i Gundersted. Jeg appellere til, at i gør det samme, så vi kan se, at i vil/hører 

os borgere, som bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt 

politiker om at tage aktion, og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og 

lokalsamfund. Der findes jo andre og mindre ødelæggende muligheder ved etablering af 

havvindmølleparker - tættere på storbyen hvor energien skal bruges. 

 

Mvh. 

Michael H. Søgaard 

 

 

38) Jens Kristensen 

 

Navn: Jens Kristensen 

Addresse: Gunderstedvej 19, Bjørnstrup 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg har intet imod nye møller i Bjørnstrup, selvom jeg har en mulighed for at sælge, ønsker 

jeg at blive boende her på Gunderstedvej 19 

Jeg er tilfreds med den årlige kompensation ved at blive boende 
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39) Peter Ole Myrup Hansen 

 

Navn: Peter Ole Myrup Hansen 

Addresse: HANS EGEDES VEJ 241 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Det pågældende projekt med opførelsen af 6 nye vindmøller i Bjørnstrup bør gennemrøres i sit 

fulde omfang af flere grunde. 

Den overordnede grund er medvirken og vilje til ”Den grønne omstilling”, som vi alle har en 

pligt til og interesse i. 

Dernæst vil opførelsen medføre følgende sidegevister: 

1. Nuværende mølle som står nærmest kirkegården fjernes, hvilket giver ro på kirkegården 

samt minimere gener for beboerne på Brusåvej. 

2. Nuværende mølle, som står og skæmmer naturskønt område ved Navnsø, bliver fjernet. 

3. Nuværende gruppe på 4 møller, som står i spredt uorden, bliver fjernet. 

4. Der bliver ryddet godt op i landskabet, idet der fjernes en håndfuld nedlagte og faldefærdige 

landbrug. To af dem er ubeboet og kondemneringsmodne, andre beboet af midlertidige lejere. 

Med venlig hilsen 

Peter Ole Myrup Hansen 

Regnskabsfører for Ulstrup-Gundersted sognes menighedsråd 

 

 

40) Elsebeth Skadhauge Nielsen 

 

Navn: Elsebeth Skadhauge Nielsen 

Addresse: Gl. Blærevej 3 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Høringssvar til Vindmøller i Bjørnstrup. 

 

Jeg tillader mig igen at indsende et høringssvar vedr. opsætning af 4-5 eller 6 vindmøller i 

Bjørnstrup. 

 

Jeg afgav også et høringssvar sidste gang det var mulighed for det. Mine bekymring og 

undrende over projektet, er kun blevet større jo mere oplysninger og viden jeg har fået om 

projektet. Det tænker jeg også må gælde jer politikere. 

Jeg er meget bekymret over møllernes betydning for den fremtidig bosætning mellem Blære 

og Gundersted. Vi oplever lige nu i Blære, at alle de minder ejendomme uden for ”byskiltet” 

bliver solgt til unge mennesker med små børn. Familier der kommer fra andre kommuner, og 

ønsker at bo i ud på landet, her hos os. Ved at opsætte vindmøller netop i et område med 

mange små ejendomme, frygter jeg at netop de boligtilbud som er meget eftertrækket 

forsvinder. Det mener jeg strider mod Vesthimmerlands kommune målsætning og kamp for at 

øge bosætning. Det der gør vores kommune unik, er at vi netop skal have plads til mennesker 

på landet, der kan skabe liv, udvikling og være et bindeled mellem de større byer. 

Gundersted, Vegger, Skivum og Blære er 4 landsbyer hvor Vesthimmerlands kommune 

udfordring med bosætning tages meget alvorligt. I alle 4 byer findes der masse af ildsjæle og 

frivillige der gennem mange år, har arbejdet og kæmpet for at vores område skulle være 

attraktiv, vedlige holdte og tidssvarende. Det har og kæver mange hænder og meget energi. 

Derfor er vi så afhængig af at der ikke bliver nedlagt små ejendomme, og at de der bliver 

tilbage, ikke kan sælges. Vi har brug for alle. 
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Hvorfor denne øget bekymring og modstand mod noget som skulle være så godt. 

 

- Jeg har set forskellen mellem de visuelle modeller der angiver hvordan projektet ser ud når 

det er færdigt og det reelle resultat. Her er der stor forskel og de virkelige resultater ser noget 

være ud end den visuelle model.  

 

- At lav frekvensstøj blive højre jo større vindmøllerne bliver, og kan være til stor gene for 

mennesker. Det er værst om natten. 

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/generer-vindmoller-mennesker-og-dyr 

En større undersøgelse fra 2010-11.  

 

- At når der kun tages støjprøver når vindstyrken er mellem 6-8 m/s. Ved andre vindstyrke 

måles der ikke.  

-  

- At der ikke fra officiel side er lavet regler der beskytter mennesker der bor ved siden af 

Kæmpe vindmøller.  

 

- At der er planer for to store Energi øer i havene omkring Danmark i 2030. Der ville kunne 

levere energi til 5. mil. Husstande.  

 

 

 

Derfor skal min opfordring til politikerne i Vesthimmerlands kommune være. 

 

Stop med at sætte flere vindmøller op i Vesthimmerlands kommune før der er  

- Lavet en lovgivning der beskytter mennesker der bor ved vindmøller. 

- At der stilles bindende krav til dem der ønsker at opstille vindmøllerne. Der skal være 

overensstemmelse med deres modeller og virkeligheden. 

- Lavet en plan over landdistrikterne og de små landsbyer, hvor deres potentialer bliver vægtet 

og værdsat. 

- styr på om udviklingen med at opsætning af havmøller overhaler opsætningen af landmøller. 

 

Venlig hilsen 

Elsebeth Skadhauge Nielsen. 

 

 

41) Vagn Jensen 

 

Navn: Vagn Jensen 

Addresse: Gunderstedvej 16 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg går ind for grøn energi i vores samfund. Vindmøller er en del af denne energi, derfor 

imødeser jeg der arbejdes videre med vindmølleprojektet, så der kommer til at være 6 

vindmøller, som oprindeligt foreslået. Det er en fordel, møllerne står samlet med alle 6 stk. i 

en række i stedet for, som nu, hvor der er vindmøller over et stort areal. 
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42) Dansk Brøndejerforening skriver på vegne af medlemmer 
 

Navn: Lau Theilgaard, Janne Jørgensen, Jan Bisgaard og Kim Christensen 

Addresse: Borupvej 6, Borupvej 8, Borupvej 3 og Borupvej 5 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Dansk Brøndejerforening skriver på vegne af medlemmer 
 

Dansk Brøndejerforening 
v/ formand Wisti Wistisen  sekretær Birgit Mølholm Andersen 

Hornskovvej 21  Rosenborgvej 4   
8620 Kjellerup  8620 Kjellerup 

Tlf. 29248844  tlf. 42391501 
Mail.: wistisen@post.tele.dk mail.: Andersen.ungstrup@mail.dk  

 

 
 

 
 

5. september 2021 
 

 
 

Dansk Brøndejerforenings høringssvar til 

Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 
 

på vegne af foreningens medlemmer på følgende adresser: 

 
Borupvej 6, Borupvej 8, Borupvej 3 og Borupvej 5, 9600 Aars 
 

 
Vindmøller er under mistanke for at generere strøm til jorden og blive 

vagabonderende strømme samt ”strømstøj” til atmosfæren til skade 
for mennesker og dyr. 

 
Ved søgning på Nettet om vagabonderende strømme ses følgende beskrivelser, 

herunder udtalelse fra en repræsentant for SEGES – landbrugets videnscenter: 

 
 ”Vagabonderende strøm er elektrisk strøm, der følger andre veje end 

regulære ledninger, fx gennem fugtig jord” 
 ”Vagabonderende strøm er udefrakommende strøm, der kan opstå 

periodevist, fx når overskud af produceret strøm ledes fra elnettet i 
jorden”. 
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Vi sender langt mere strøm rundt i dag end tidligere fra fx vindmøller, solceller 
og så videre, og de deraf følgende skadevirkninger er helt klart et område, vi 

som samfund ved for lidt om. 
 

Det fremgår ligeledes af Nettet, at EnergiNet for flere år siden har nedsat en 
arbejdsgruppe med navnet ”Forum for Vagabonderende Strømme”. Der 

foreligger ikke noget tilgængeligt materiale om resultater af arbejdsgruppens 
nu flerårige arbejde!! 

 

Der foreligger målinger udført af en forsker fra Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU) ved en svinefarm i Dronninglund, hvor der ved en målerbrønd ved 

gårdens bygninger blev målt 10 volt, og ved en efterfølgende måling 7 – 9 
volt. De målte elspændinger medførte periodiske høje skrig fra grisene i 

stalden. Gården var på det tidspunkt tilsluttet et alment vandværk. 
 

Aalborg Universitet/Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ved lyd og 
videoovervågning af svinebesætningen konstateret en hidtil uset unormal 

adfærd med periodiske høje skrig og forsøg på at flygte fra stien.  
Der foreligger dyrelægeerklæringer, som beskriver grisenes helt igennem 

unormale og dyrevelfærdsmæssigt belastende adfærd, som ikke kan tilskrives 
nogen kendt sygdom. 

 
Det samme er tilfældet ved en malkekvægbesætning på Sjælland, hvor 

kommunens forvaltning har skrevet, at kommunens miljøafdeling ikke er i tvivl 

om, at gårdens besætning er påvirket af væsentlig forurening i form af strøm 
fra ukendt kilde.  Gården er tilsluttet et alment vandværk og forsynes fra en 

1,2 km lang forsyningsledning, der ligger nedgravet i samme side af vejen som 
et stærkstrømskabel. 

 
Her har Københavns Universitet, det Sundhedsfaglige Fakultet 

”Universitetshospitalet for store husdyr” lavet forsøg med køer, hvor det viste 
sig gennem flere forsøg, at køerne ikke ville drikke vandet fra gården og 

opførte sig mærkeligt, indtil de fik tilbudt universitetets eget vand. 
Universitetet lavede også blindtest på studerende, der ved at stikke deres 

hænder i henholdsvis vand fra gården og vand fra universitetet kunne udpege 
vandet fra gården som føltes, citat: ”anderledes og ligesom summer i fingrene” 

og ”føles mærkeligt i munden, især på tungen”. 
 

Sjællandske medier har bragt et interview med gårdens naboer, som også har 

problemer med strøm i vandet, og som grundet ansættelse i DTU har mulighed 
for ved hjælp af måleinstrumenter at måle elektriske signaler i vandet fra 

deres egen hane. Disse elektriske signaler ses ikke i det vand, de er begyndt 
at købe. De drikker ikke deres eget vand fra det samme vandværk, men 

børster tænder i det, hvorefter de mærker en snurren i læberne i cirka 20 
minutter efter. 

Forholdet er af Slagelse Kommune anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. 
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Fra dagspressen vides at omkring 200 landmænd på landsplan med 

besætninger af svin og køer har haft søgt hjælp hos en aktør tilknyttet en 
landboforening for at få hjælp til deres besætningers unormale adfærd, der 

giver sig udslag i: 
  

 Periodiske høje skrig fra grise som forsøger at flygte fra stien  
 Køer der vægrer sig ved at gå ind i malkerobot  

 Køer der ikke drikker nok vand og i stedet drikker egen urin i 

løsdriftsstalden  
 Dyr der slikker en anden for at fremkalde urinering for at drikke det  

 
Det til trods for at alle gårdens elinstallationer mv. er gennemgået og udskiftet 

samt at der er foretaget såkaldte udligninger ved sammensvejsninger af 
bygningskonstruktioner for at løse problemerne.  

 
SEGES har givet udtryk for, at der findes op mod 500 landbrug med dyrehold, 

som har problemer med strømstøj. Nogle er allerede gået konkurs. 
 
Elektrobiologisk Selskab kan i internationalt forskningstidsskrift dokumentere, at vand ændrer 

sig, når det løber langs jordbåren vagabonderende strøm. 

 

 

På grund af manglende resultater af EnergiNets undersøgelser og hvor der 

tilsyneladende ikke vises interesse eller tages ansvar fra andre offentlige 
organisationer eller statslige styrelser (DTU og Energistyrelsen), er der nu flere 

private aktører, der med råd fra amerikanske og canadiske eksperter søger at 
fremskaffe den fornødne dokumentation af skadevirkningen af de målte 

spændinger i jorden og den luftbårne strømstøj til brug for anlæggelse af en 
retssag. 

 
De igangværende undersøgelser retter sig mod:  

 Højspændingsledninger i både luft- og jordledninger – især ved 
fremføring som jævnstrøm. 

 Vindmøller – her kan private aktører ikke få adgang til at foretage 
målinger for jording. 

 Solcelleanlæg – hvor produceret strøm fremføres som jævnstrøm.  
 Stærkstrømsledninger liggende tæt på vandledninger – i samme side af 

vejen. 

 
Det internationalt anerkendte FORCE Technology har ved gården i 

Dronninglund i 2019 ved tre målinger over en periode målt væsentligt forhøjet 
elektrisk felt ved 30-80 Mhz, medens al strøm fra gården var slået fra. 

Uddybende målinger (igen med hovedafbryderen slukket) viste, at det 
elektriske felt ikke havde ændret sig. 

Dette beviser, at den konstaterede strømstøj er udefra kommende. 
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Sammen med Energistyrelsen konkluderede FORCE Technologys 

repræsentant, at den luftbårne strømstøj stammer fra de nærliggende 
vindmøller” (Citat fra Konklusion af 26. marts 2019 v/ FORCE Technology) 

Vindmøllerne ligger 1100 meter fra gården. 
 

Problemerne for dyrenes sundhed og velfærd og for beboernes helbred er øget, 
og ved målinger er konstateret, at det er vagabonderende strømme i jorden og 

strømstøj i atmosfæren, der trænger ind i gårdens bygninger. 

 
Det har vist sig som værende et tiltagende problem for både mennesker og dyr og retter sig 

mod den stærkt øgede elektrificering, herunder vindmøller og solceller, hvor overskudsstrøm 

fra vindmøller og fra solceller, der ved omdannelsen af jævnstrøm til vekselstrøm via 

konverter leder strøm til jorden. 

 

Ung forsker har den 3. maj 2019 fået Spar Nord Fondens forskningspris på 
250.000 kr. til bl.a. at forske i elektrisk støj, som han allerede har påvist findes 

fra solcellepaneler. 
 

Dansk Brøndejerforening må kræve, at det store vindmølle- og 
solcelleprojekt ved Bjørnstrup kan fremlægge klar dokumentation for, 

at disse anlæg ikke genererer vagabonderende strømme til jorden og 
strømstøj i atmosfæren til skade for mennesker og dyr. 

 

Vi kan anbefale Vesthimmerlands Kommunes politikere og forvaltning at gøre 
sig bekendt med: Lovbekendtgørelse nr. 277 af 27/03/2017 – 

Miljøskadeloven. Se også den tilhørende Vejledning. 
 

Denne lov gør producerende virksomheder ansvarlige for skader, og loven 
gælder også for offentlige og statslige producerende virksomheder. 

 
Det er endvidere relevant at henvise til bogen med titlen: ”En skjult magt” af 

Peter Skeel Hjorth, hvor der i tilhørende ”Tidslinje” beskrives, hvordan det ved 
tilsyneladende ”skjult lobby” lykkes at hindre anvendelse af et måleudstyr 

udviklet af forskere på Aalborg Universitet til konstatering af lavfrekvent støj. 
Flere kommuner havde vist interesse for målingerne inden opstilling af vindmøller, men 

projektet blev stoppet, hvilket er påvist i bogen med udtalelsen: ”Vindmølleindustrien 

finder det ikke hensigtsmæssigt”. 

 
Det helt centrale er også det forhold, at Bekendtgørelsen om kravværdierne for udledning af 

støj fra vindmøller (lavfrekvent støj og strømstøj i atmosfæren) bygger på 

vindmølleindustriens teoretiske vurderinger og ikke på konkrete målinger. 

 
Det kan i øvrigt oplyses, at igangværende initiativer retter sig mod inddragelse 

af landspolitikere og undersøgelser til fremskaffelse af tilstrækkelig 
dokumentation til et retsligt fogedforbud, indtil der foreligger valid 
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dokumentation for, at vindmøller og solceller ikke skaber vagabonderende 
jordstrømme og strømstøj i atmosfæren.   

 
Kommentar:  

Vi er ikke modstandere af omstilling til grøn energi, men vi ønsker med den viden, vi har 

erhvervet, at gøre opmærksom på, at vindmølleindustrien ikke har styr på den konstaterede 

skadevirkning – et forhold som kommunens politikere må tage alvorligt. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Wisti Wistisen  Birgit Mølholm Andersen 

 

 

 
 

 

43) Jan Bisgaard 

 

Navn: Jan Bisgaard 

Addresse: Borupvej 3 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Hvor står der i vindmølle bekendtgørelsen man skal beskytte mennesker?! Nå kan i heller ikke 

finde det. Men så håber vi vores kommunalpolitiker vil beskytte os. 

 

Med 910 sydvest for dette projekt bliver det NEJ til hovedstadens 150 meters vindmøller 

imellem Blære og Gundersted fra os. 

 

Skal Vesthimmerlands Kommune lægge jord til hvilket som helst vindmølleprojekt? Det er 

svært at støtte i dette tilfælde, hvor hovedstadskommunerne vil placere deres grønne løsning i 

Vesthimmerland. Hvordan kan Co2 reduktionen kunne tælle i to områder. Det er der ingen der 

kan svare på. Og skal man blive ved med at sætte møller op både i øst og vest når 

energinettet ikke kan aftage mere. vent nu lige til der er en bedre løsning. Den er jo på vej. 

Hvor er den langsigtede plan fra vores politikere.  

 

Vi har købt en ejendom der er tinglyst med at der ikke må bygges over 25 meter. Pga. 

Vesthimmerlands flyve plads. Hvordan kan man så bare lige med et finger knips lave om i en 

kommunalplan om så det passer til et projekt af denne størrelse. Og placere mølle på 150 

meter 50 meter uden for den zonen der er lavet!? Vi har købt ejendommen på de betingelser 

vi har nu og så kommer der nogen og vil trække sådan et projekt ned over hovedet på os. NEJ 

TAK 

 

Vi har selv valgt at bo ude på landet for at skabe en tilværelse som familie med åbne vidder, 

dyreliv, natur, stilheden og landbruget alt sammen noget vi holder af. Det vi kan og har her i 

Vesthimmerland. Her i Blære og Gundersted, har vi jo alt det, som tiltrækker børnefamilier og 

skaber bosætning. Ildsjæle der kæmper og arbejder for at lave og holde alle disse ting 

kørende i vores lokalsamfund. Vi vil have børnefamilier til de mange aktiviteter i foreninger 

mm. Ikke de sukkerknalder HOFOR lover.  

Flere af jer politikerne sendte dette vider projekt videre for at se på om der skulle skabes lokal 
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opbagning til projektet. Dette har Horfor ikke formået. HOFOR har ikke engang taget kontakt 

til de lokale mennesker der bor lige uden for området.  

 

Vil i have landsbyer i Vesthimmerland? 

 

Hvordan kan der stemmes om noget hvor VVM redegørelsen ikke er lavet færdig og der 

mangler evidens for der ikke er flagermus i området der ville tage skade. Det er LYV. Vores 

have vrimler med flagermus. Og for ikke at nævne den røde glente. det er massere af beviser 

på den lever i området. med er slet ikke nævnt i vvm redegørelsen. Men hvorfor tage så 

meget hensyn til dyr og insekter. som har stoppet andre projekter. Hvorfor ikke lytte lidt til de 

mennesker der bliver mest berørt af det. Skulle man ikke passe lidt på sine borger i 

Vesthimmerlands som kommunal politikker? 

Lavfrekvent Støj. Det er meget bekymrende som en af de nærmest naboer hvad det har af 

indflydelse på vores børns helbred og vores eget. Har dette ikke nogen betydning i forhold til 

flagermus eller fugle der har stoppet mange andre lignende projekter.  

 

Derfor er det meningsløst for os at have udsigt til 150 meter høje vindmøller der vil fjerner 

vores udsigt til eks. Gundersted kirke 3,7 km over det ellers smukke landskab.  

 

Disse nye møller har vi ikke selv valgt da vi købte ejendommen. Havde de stået her havde vi 

ikke købt den. Og hvem bliver vores nye naboer. Hvem kommer ind. Chargerne er store for 

det ikke er resurse stærke familier. Man kan jo selv lege med tanken om at bo måske 750 

meter fra 6 kæmpe vindmøller. Ville i det hvis det var jeres drømmebolig? Vi ville ikke. vi kn se 

frem til at tabe 10-20% på vores bolig hvis man spørger lokale mæglere. 

 

NEJ TAK NEJ TAK OG NEJ TAK til dette bliver til noget. 

 

 

44) Dennis Kristensen 

 

Navn: Dennis Kristensen 

Addresse: HøegHagens vej 6 

Postnr: 9240  

By: Nibe 

 

Indhold:  

Kære byråd i Vesthimmerland 

 

Jeg har tilbage i november sidste år sendt et høringssvar ind, hvor jeg kom med flere 

begrundelser og bekymringer for og imod det vindmølleprojekt ude i Bjørnstrup.  

Jeg har stadig den samme holdning at det projekt skal lukkes ned og helt droppes da det ikke 

kommer til at gøre noget godt for hverken mig selv eller andre herude. 

 

Derfor kort sagt så siger jeg NEJ til lokalplanstillægget og til at der i det hele taget opsættes 

flere vindmøller herude også i fremtiden 

 

mvh 

Dennis Kristensen 
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45) Line Hansen 

 

Navn: Line Hansen 

Addresse: Brusåvej 14 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Vi har valgt at bosætte os på landet, fordi vi godt kan lide den skønne natur, rolige og flotte 

omgivelser. 

Vi går på kompromis med, at vi må køre til stort set alting, at vi ikke har et væld af 

indkøbsmuligheder, at skolen ikke ligger lige omkring hjørnet.  

Vi føler at vores lille samfund langsomt bliver ødelagt og taget fra os.  

På vej ind mod Gundersted kan man nu se et kæmpe område med solcelle anlæg, som ligner 

et industriområde, i hvad der ellers en gang var så naturskønt og fredfyldt, og nu skal vi 

(måske) også have endnu flere vindmøller herude. Kæmpe vindmøller, som vi vil kunne se alle 

steder fra, vi vil kunne høre dem og nogle vil blive generet af skyggekast fra dem, ja så føler 

vi, at vi får invaderet vores flotte natur og skønne landsby. Vi føler det bliver trukket ned over 

hovedet på os, uden vi har noget at skulle have sagt.  

Fra vores køkken og stue har vi i dag ”glæde” af 3 vindmøller. Både at se på, men i 

særdeleshed at høre og få skyggekast fra. Hvis vi så drejer hovedet en lille smule i den anden 

retning, vil vi så kunne få 4, 5 eller 6 vindmøller at se, bag kirken. Vindmøller som aldrig vil 

kunne stå i skjul bag træer, uanset hvor vi befinder os, fordi de er så store.  

Vi nyder at gå tur herude og gør det mange gange om ugen. Få 100 meter fra vores hjem, kan 

vi på én gang se 11 vindmøller. Så vi synes faktisk vi har så rigelig med vindmøller herude.  

Det siges så flot, at man vil lytte til borgerne, men gør man det? For synes i det lyder som om, 

at borgerne ønsker de vindmøller? 

 

 

46) Nils Rehder Warming 

 

Navn: Nils Rehder Warming 

Addresse: Brusåvej 14 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Jeg skriver hermed mit høringssvar ang. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. Jeg har egentlig lavet 

et sammen med min samlever, men da I ikke “godtager” to underskrifter på ét høringsvar må 

jeg så lave et ekstra. Jeg er i mod vindmøllerne og er ked af at få udsigt til alle 6 møller bag 

Gundersted kirke, som vist i før udsendt materiale. 

Jeg bor på Brusåvej 14 og får “glæde” af dem alle seks. 

Jeg er træt af, at vores meninger herude ikke tæller. Jeg er træt af, at det skal være 

nødvendigt at kæmpe den her lange kamp, og jeg er træt af hvordan det føles at være den lille 

mand/kvinde i magt pyramiden. Man føler en stor fed tommeltot blive presset ned over én som 

var man et ligegyldig insekt der skal kvases, fordi det hele skal være så grønt og handler om 

penge. 

Jeg synes det er skræmmende hvordan udviklingen ér, at man ikke kan tage et “Nej Tak” for 

det det ér. Vi er mange der helt fra start af skrev under på en bekymringsbrev og sagde “Nej 

Tak”. 

Vi har deltaget i div. infomøder om projektet, skrevet høringssvar tidligere hvor vi OGSÅ sagde 

“nej tak” og nu skal vi igennem det igen. Jeg synes ærlig talt, at de kære politikere skulle høre 

på deres medborgere og respektere vores holdninger. Jeg kunne skrive en masse mere, om 

hvad jeg mener om det her, men det vil jeg ikke. Der er nok mange andre høringssvar I skal 

igennem. 
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47) Anne Catrine Boelt Larsen 

 

Navn: Anne Catrine Boelt Larsen 

Addresse: Skovvænget 42 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Nej tak til vindmøller i Bjørnstrup - ingen lokal opbakning.  

 

Til byrådet i Vesthimmerlands kommune 

 

Jeg er mildest talt bekymret for vindmølleprojektet i Bjørnstrup, ved Gundersted og Blære. 

Mine bekymringer handler om hvor slemt bliver støjgenerne? Hvor ofte skal vi døje med lys 

kast? Hvad gør det ved værdien af vores hus?  

 

Det bekymrer mig især at der næsten kun bliver snakket profit når vi snakker om vindmøller. 

Hvad kan vi få når vi bor så og så lang fra møllerne, hvad kan foreningerne få osv. For mig at 

se er det fuldstændigt lige meget hvad jeg kan få, fordi jeg ønsker ikke vindmøller, og slet ikke 

kæmpe vindmøller uden for mit stuevindue.  

 

Jeg forstår godt det er hårdt arbejde at være landmand, og selve erhvervet har jeg meget stor 

respekt for. Men jeg har ikke særlig meget tilovers for muligheden for at tjene rigtig mange 

penge, på bekostning af rigtig mange mennesker og lokalområdet. Under den påstand at det 

er for at hjælpe den grønne omstilling og det før nævnte lokalområdet. Hvis dette ikke er 

tilfældet, forstår jeg ikke at ingen kan eller vil fortælle mig hvad lodsejerne præcis kommer til 

at tjene på møllerne i Bjørnstrup.  

 

Den største af alle bekymringerne handler om vores børn. Hvad får det af konsekvenser for 

deres liv, barndom. Får de problemer som følge af støj og lys fra møllerne. Derudover er det 

planen de begge skal gå i Blære lige fra vuggestue, i børnehave og videre i skole. Skal 

Gundersted nu være byen på den anden side af vindmøllerne? Vi er indstillet på at vi bor på 

landet, men hvor langt skal vi køre for at der bor legekammerater. Vi bor i forvejen i udkanten 

af kommunen, og for mig vil vi blive dem bag muren af kæmpe store vindmøller.  

 

Der bor en masse gode mennesker i vores skønne område, Gundersted, Blære, Bjørnstrup, 

som bruger rigtig mange frivillige timer i området. Skole, købmandsgård, legepladser, 

udeområder, idrætsuger, osv osv. Rigtig mange tiltag for at gøre vores skønne område 

attraktivt, både at blive boende i, men også at flytte til. Jeg tror simpelthen ikke at kæmpe 

vindmøller er gavnligt i den ligning. Jeg tror kun de vil gavne lodsejerne økonomisk.  

 

Vi er i området meget presset over de mulige kæmpe vindmøller og håber og beder jer tænke 

meget grundigt over om kæmpe vindmøller i Bjørnstrup er vejen frem for vores smukke 

område.  

 

Der er faktisk folk der gerne vil bo på landet.  

 

Med Venlig hilsen  

AnneCatrine Boelt Larsen 
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48) Ole Larsen 

 

Navn: Ole larsen 

Addresse: Doverhøjvej 12, Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

 
Gundersted 5/9  2021 

 
Til byrådet i Vesthimmerlands Kommune. 
 

Når man vælger at bosætte sig i et område som vores, er det ikke fordi man 
ønsker at få udsigt til et stort, skæmmende ”industrianlæg”. Vi ved fra andre 
områder, at beboerne i et større område end det dækkede oplever værditab på 

deres ejendomme, når der opføres vindmøller i nærheden. 
Jeg bor selv nabo til 3 vindmøller, og det er på visse dage et helvede af støj, som 

jeg ikke vil ønske for andre. Jeg er temmelig sikker på, at så stort et anlæg vil 
bremse tilflytning til området. At opføre kæmpemøller er derfor en forringelse af 
borgernes livskvalitet. 

Når man har sin daglige gang i Gundersted - Bjørnstrupområdet, observerer man 
i en del af vinterhalvåret store gåseflokke og flokke af sangsvaner, der flyver frem 

og tilbage. I sommerhalvåret ses ofte rød glente, som jager over markerne i 
området. Det harmonerer ikke med møller, der når op i de højder, hvor fuglene 
færdes. På bl.a. Borgermødet i Blære blev dette fremført af flere lokale borgere, 

som må formodes at kende deres nærområde. Da det overhovedet ikke er omtalt i 
”miljørapporten”, kan man godt frygte, at vi skal opleve det samme som med 
Thorupsletten og Nørkær Enge. 

 
Jeg håber, at byrådet, i lighed med byrådet i Mariager Fjord Kommune, har 

modet til at tage mere hensyn til de berørte borgere end til økonomiske interesser 
og derfor sige NEJ til projektet. Det er trods alt for borgernes skyld, i er valgt. 
 

Med venlig hilsen 
Ole Larsen 

Doverhøjvej 12 
Gundersted 
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49) Anders Mejia Christensen 

 

Navn: Anders Mejia Christensen 

Addresse: Skovvænget 24 Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Hej 

 

Jeg flyttede her til Vesthimmerland i 2007, da jeg købte huset her i Gundersted 

jeg faldt selvfølgelig for huset, men også for lokalområdet, stilheden, skønne natur 

og ikke mindst dyrelivet. Jeg syntes at det er utrolig synd og ærligt hvis vi skal 

til at have kæmpe vindmøller i Bjørnstrup, da det vil ødelægge både roen, naturen 

og dyrelivet. Vi skal passe på den skønne lokalområde vi har. Hvad med hus priserne  

de vil nok også falde, da der nok ikke er mange der vil bo så tæt på kæmpe vindmøller  

da der er chance for skyggekast og støj fra dem, plus der er chance for at de små 

lokalområder ville blive øde og falde hen.  

Man ser også tit at vindmøller holder stille selvom det blæser meget. Kæmpe vindmøller  

på 150m høre ikke til på land, men ude på havet hvor de ikke genere nogle former for liv. 

 

Hilsen Anders Mejia Christensen 

 

 

50) Ulrik Mark Jensen 

 

Navn: Ulrik Mark Jensen 

Addresse: Gunderstedvej 29, Gundersted 

Postnr: 9240  

By: Nibe 

 

Indhold:  

 

Kære byråd i Vesthimmerlands kommune.  

 

Hermed ønsker jeg at udtrykke mine MEGET store modstand og bekymringer imod ændringen 

af lokalplanen, der skal gøre Vindmølleprojektet i Bjørnstrup muligt. Herunder vil jeg komme 

med nogle af de begrundelser til at jeg stadig siger NEJ TAK til lokalplansændring og 

Vindmølleprojekt Bjørnstrup. 

 

Jeg bor Gunderstedvej 29, 9240 Nibe, med kun godt 1 km i luftlinje til den nærmeste af de 

påtænkte kæmpe havvindmøller. 

Jeg er født og opvokset her og har tilbage i 2008 erhvervet denne min fødegård. Min 

bekymringer vedrørende dette projekt er mange - rigtig mange! 

 

Jeg er efter denne lange proces, hvor der i snart 1,5 år har være modstand mod projektet, 

bestemt ikke mere overbevist om at det projekt på nogen måde kommer til at være til gavn 

for vores lokalområde herude. Jeg oplever ej heller at naboer og venner i mit lokalområde 

herude synes det er nogen god ide – tvært imod! Faktisk har den meget forvirrende 

afstemning tilbage i februar, hvor der pludselig kommer flere forskellige projektmodeller i spil, 

gjort at mange er blevet mere frustrerede og utilfredse med projektet. Særligt fordi det er 

meget forvirrende og reelt også noget uklart formuleret, hvordan tingene hænger sammen og 

til hvilket af projektforslagene man har skulle søge om værditabsordning til.  

Jeg kan personlig sagtens forstå det, for hverken administrationen hos Vesthimmerlands 

Kommune, HOFOR, eller energistyrelsen har kunnet give fyldestgørende svar på henvendelser 
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om dette. Det er kort sagt ikke godt nok! 

 

Jeg ligger mærke til at Vesthimmerlands Kommune i den oprindelige kommuneplan fra 2017 

har fået et eksternt firma til at lave et stort stykke arbejde, hvor det belyses netop hvor og 

hvor mange Vindmøller det her område i Bjørnstrup vil kunne bære. I den ligges der specielt 

vægt på at det skal være en øst – vestgående projekt. Det er måske netop valgt ud fra at der 

her er taget hensyn til at projektet ligger lige midt mellem 2 udpegede naturområder af særlig 

vigtig betydning. Derfor bliver jeg bekymret for om et sådant nyt Nord – Sydgående projekt vil 

kom til at mere belastende og måske direkte være i konflikt med de 2 naturområder af særlig 

vigtig betydning.  

Endvidere har Vesthimmerlands Kommune senere har lavet et lokalplanstillæg på for at skabe 

plads til et solcelleområde. I netop dette tillæg beskrives det at området kun kan klare det nu 

allerede igangsatte solcelleområde, med begrundelse i de kumulative effekter for nuværende 

eksisterende vindmøller.  

Man har altså allerede udtaget dele af den oprindelige plan til energiindvending, hvilket også 

har givet befolkningen herude en bestyrket tanke om at der ikke kunne udvides med Kæmpe 

Havvindmøller i området. I den nye Miljøkonsekventrapport ser jeg ikke den kumulative effekt 

beskrevet eller visualiseret. 

Jeg personligt ser det også mere naturligt at man tænker på at udvide de nu allerede 

igangsatte solcelle område over i det område, hvor man pt. laver råstofudvinding af sand og 

grus. Dette vil kun laves både med hensyntagen lokalbefolkningen samt sikre lokale 

arbejdspladser til at varetage vedligeholdelse og den daglig drift af en stor solcellepark. Hertil 

vil det kunne gøres til fordel for biodiversiteten og dyrelivet. 

 

Med disse ting i mente og når jeg ser på processen, finder jeg det meget mærkværdigt at 

administrationen i Vesthimmerlands Kommune tør satse på rådgivning fra virksomheden, som 

allerede har fået underkendt andre vindmølleprojekter i Vesthimmerlands Kommune. 

Her vil jeg specifikt henvise til de af Planklagenævnet underkendte Miljøkonsekventrapporter 

på projektet i Nørkær Enge, som er sendt til tælling, samt projektet på Thorup-Sletten, der er 

erklæret direkte ulovligt af planklagenævnet.  

Hertil kommer at jeg har fundet adskillige mangler i den Miljøkonsekventrapport, der er 

udarbejdet. Det være sig både når det kommer til visualiseringer, manglende undersøgelser af 

fuglelivet og specielt truede fuglearter – til trods for at det blandt andet var nævnt mange 

steder i indsigelserne i den tidligere hørringsperiode tilbage i november 2020.  

Specielt i forhold til flagermus synes jeg det er MEGET bekymrende at man, i et område der er 

”rigt på flagermus” (Miljøkonsekventrapporten side 103, hvor det beskrives at være 9 ud af 17 

danske arter, hvoraf 1 beskrives som truet og sårbar og 1 betragtes som truet i det planlagte 

projektområde) prøver på at komme med ændringsforslag i Miljøkonsekventrapporten til 

området økologiske indretning når det kommer til flagermusenes yngle og fødeområder.  

Dette velvidende at flagermus er omfattet af habitatdirektivet og er totalfredede. Samt at man 

handler under strafansvar såfremt man ændrer eller fjerner disse områder! 

Grundvandssænkningen er betegnet nærmest som ubetydelige til trods for at Natura 2000 

område 200 Navnsø ligger i umiddelbar nærhed. Vil man som politikker i Vesthimmerlands 

Kommune tage ansvaret for om, der her skulle ske store miljømæssige bivirkninger i negativ 

retning for det store økosystem, der er derude. 

Yderligere finder jeg meget underligt at der direkte omtales i rapporten at der vil komme et 

tillæg til undersøgelserne af flagermus. Det er da bestemt ikke i orden af udsende en rapport 

til offentlig høring, uden at den fuldt udarbejdet! Er det hvad man i Vesthimmerlands 

kommune ser som at sikre borgernes rettigheder, når man ikke har mulighed for at komme 

med indsigelser mod de påstande efter endt høringsfase! 

Jeg kunne blive ved med mange konkrete mangler, men det kræver reelt en helt ny rapport, 

hvilket derfor også bestyrker min tanke om at ikke alt er belyst tilstrækkeligt i denne proces 

og derfor underkendes i Planklagenævnet, hvis det kommer dertil. 

Yderligere har jeg ikke oplevet at HOFOR har ydet en større ekstra indsats for at skabe lokal 

opbakning til projektet ud over den fond som alle foreningerne i lokalområdet har afvist som 
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værende særlig lukrativ på nogen måder overhovedet. De har på intet tidspunkt kommet med 

eller belyst forslag der kan være med til at styrke lokalsamfundene – end ikke grønne forslag! 

De har på intet tidspunkt været ude i den lokale presse og gjort opmærksom på borgermødet 

der blev afholdt den 24/6, som måske kunne have trukket flere af huse til en information om 

projektet. Man holder sig hele tiden fra HOFORs side kun til at gøre det som er lovbestemt, 

men ikke nogen ekstra indsats. Det samme gælder når det handler om at nedtage 

eksisterende møller. Her har man helt fra projektets start, fra i Vesthimmerlands Kommunes 

side af, gjort det klart at man ønsker flere gamle og nedslidte møller taget ned. Det er blot 

ikke fakta, da man i projekt blot vil nedtage det samme antal møller.  

Det betyder at der stadig vil stå møller tilbage i området i op til en 10 årig periode på begge 

sider af det nye område og derved lever man ej heller op til den vision man i Vesthimmerlands 

kommune har om at nye vindmølleprojektområder skal forenkle det visuelle billede af møller.  

Hertil kommer at ledningsnettet i Danmark generelt ikke er udbygget tilstrækkeligt endnu, jf. 

N1, til at kunne transportere strømmen rundt. De har netop sagt at der vil gå op mod 10 år før 

end det er klar.  

Hvorfor så belaste det samlede CO2 regnskab med produktionen af nye Vindmøller, men man 

stadig kan udnytte de nuværende vindmøller i den selv samme periode mere optimalt? 

 

Der er ej heller i Miljøkonsekventrapporten lavet visualiseringer af den kumulative effekt set i 

forhold til det nærtliggende solcelleområde. Dette til trods for at Urland faktisk netop lovede 

det på det virtuelle borgermøde tilbage i november 2020. 

Hertil har de forskellige alternative forslag til antallet af kæmpe havvindmøller i projektet kun 

gjort alle meget mere fortvivlede og øget modstanden mod projektet generelt! 

 

Yderligere er det for mig meget bekymrende at der i Miljøkonsekventrapporten ikke et eneste 

sted er beskrevet hvordan jeg eller øvrige medmennesker i projektområdets nærmiljø er 

beskyttet mod alle helbredsmæssige gener, der måtte fremkomme fra sådanne kæmpe 

havvindmøller på land! Jeg ser gerne om politikkerer eller administrationen i Vesthimmerlands 

Kommune kommer konkrete henvisninger i Vindmøllebekendtgørelsen eller 

Miljøkonsekventrapporten for projekt, hvor det står beskrevet at jeg som menneske og nabo til 

sådanne kæmpe Havvindmøller er sikrede rent helbredsmæssigt! 

Ligeledes ønsker jeg at modtage en garanti fra Vesthimmerlands Kommunes side om at jeg vil 

blive kompenseret økonomisk såfremt at jeg måtte få helbredsmæssige lidelser, der blot i en 

mindre grad kan skyldes at være nabo til sådanne kæmpe havvindmøller. 

Jeg vil i den forbindelse også henvise til Sundhedsstyrelsens sagsnr. 1-2410-548/1, hvori der 

er beskrevet at den natlige lavfrekvente støj øger udskrivelser af recepter på antidepressiva og 

sovemedicin. Der noteres også at der bør laves flere undersøgelser. Altså er der en øget risiko 

for helbredet i negativ retning, når man er nabo til vindmøller. Vil Vesthimmerlands Kommune 

udsætte sine borgere for dette? 

 

Jeg er også bekymret for om Vesthimmerlands Kommune har helt styr på en eventuel 

dobbeltkontering af CO2 regnskabet i dette projekt. Jeg kan på intet tidspunkt i 

Miljøkonsekventrapporten se at Vesthimmerlands Kommune har sikret sig det den fulde 100% 

CO2 reduktion i dette projekt. Jeg vil gerne have en forsikring for at Vesthimmerlands 

Kommune har sikret sig dette inden projektet sætte i værk, ellers finder jeg det direkte 

moralsk forkasteligt, hvis Vesthimmerlands kommune på nogen måder tillader dette. 

Så handler projektet jo slet ikke om en reel CO2 reduktion og bekymring for miljøet, men blot 

ren økonomi fra HOFORs side! 

Læse evt. mere om dobbeltkontering af CO2 regnskab her: 

https://sparenergi.dk/sites/forbruger.dk/files/contents/publication/notat-om-dobbeltkontering-

i-energi-og-co2-regnskabet/notat-om-dobbeltkontering-energiogco2regnskabet.pdf.  

 

 

Yderligere gælder alle mine bekymringer fra det tidligere indsendte høringssvar tilbage i 

november 2020 stadig.  
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Jeg er overbevist om, at min ejendoms værdi vil blive forringet markant, hvilket også vil gælde 

de øvrige ejendomme i området. Flere af min naboer og venner i Gundersted taler om at de 

enten ønsker at sælge eller udleje deres ejendomme, hvis ikke salg er muligt, skulle projektet 

blive gennemført.  

Yderligere vil den grundlæggende basis for en videre drift af de lokale foreninger, der er her 

forsvinde og dermed vil de naturlige samlingspunkter forsvinde, når husene er ubeboede eller 

beboet af familier på farten, der ikke har lyst til at arrangere sig i lokalområdet. Det nære og 

trygge naboskab vil derfor uden tvivl forsvinde.  

 

Overordnet set vil der inden for 2km af projektområdet blive fjernet mellem 20-25% af 

husstandene – Det er absolut ikke udvikling af landsbyområdet – det er afvikling! 

 

Jeg har lige siden jeg flyttede tilbage til Gundersted været utrolig aktiv i Borgerforeningen, 

Købmandsgården, Multihuset, ja selv pensionistforeningen har jeg hjulpet og seneste er jeg 

kommet i Menighedsrådet. Jeg har ofte skrevet små historier om vores lille dejlige landsby til 

diverse aviser samt TV2Nord. Alt sammen for at gøre omverden opmærksom på det unikke 

landsbysamfund vi har herude i Gundersted. Et sammenhold der også gør at børn- og oldebørn 

af både tidligere og nuværende borgere herude stadig kommer retur og spiller fodbold for den 

lokale klub - endda så godt at man til tider har det førende hold i hele kommunen - fra lille 

Gundersted. 

Vi evner at samle folk til store og små arrangementer - Skt Hans er her altid sikkert; selv 

Coronaen til trods.  

Inden for de sidste 6-7 år har byen oplevet en meget positiv tilgang af børnefamilier - enten 

etablerede eller nogen der arbejder godt på sagen. Generationsskiftet er faktisk i fuld gang. 

Hertil er det lykkedes at integrer de nydanske familier som også har fundet Gundersted et rart 

og trykt sted at være. Vi er generel ret rumlige herude og vi bryster os af det med vores 

Købmandsgård, hvor mange skæve eksistenser omfavnes og inkluderes i byens daglige liv - et 

projekt i samarbejde med kommunen og som man også har høstet stor ros og anerkendelse 

for - helt ind på Christiansborg.  

 

Vi borgere i Gundersted – og Blære – kæmper dagligt for at tiltrække og bosætningen af 

ressourcestærke familier i vores lokalområde. Vi er meget engageret herude og prøver også at 

styrke hele vores område i Ådalsbyerne imellem. Det bevidner de sidste nu næsten 1,5 års 

kamp mod dette projekt og dermed også lokalplanstillæg også om. Det lokale engagement bør 

man som Kommune værdsætte og i stedet styrke – også for kommunens skyld 

 

Jeg skal derfor inderligt henstille til at det nuværende byråd i Vesthimmerlands kommune 

stemmer nej til at ændre lokalplanen og helt skrinlægge alle alternativer af vindmølleprojekt 

Bjørnstrup! 

Kort sagt: Nej tak til flere kæmpe havvindmøller på land og slet ikke mellem Gundersted og 

Blære! 

 

Med venlig hilsen  

Ulrik Mark Jensen  

Gundersted 
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51) Gundersted Købmandsgård 

 

Navn: Gundersted Købmandsgård f.m.b.a 

Addresse: Gunderstedvej 43, Gundersted 

Postnr: 9240  

By: Nibe 

 

Indhold:  

Til Vesthimmerlands kommune 

 

Indsigelse mod både 4-5 og 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Blære og Gundersted  

 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård ønsker hermed at udtrykke vores store bekymring og 

modstand mod at der opsættes enten 4-5 eller 6 kæmpe vindmøller mellem Blære og 

Gundersted. 

 

Vi mener klart at dette vil medvirke til en forringelse af vores lokalområde med frygt for 

boligflugt til følge.  

 

Heraf medført mindre kundegrundlag for vores lille butik i Gundersted, der til dagligt huser 

aktivering og indflydelses rigt arbejde for ca. 15 person på kanten af arbejdesmarkedet 

grundet enten fysiske og psykiske udfordringer.  

 

Et projekt som i år kan fejre 20 års jubilæum og som Vesthimmerlands kommune selv er en 

stor del af og gennem årene har høstet - og stadig gør - megen ros for både på regional og 

national plan.  

 

Vi frygter at det i længden får negative konsekvenser for vores basisgrundlag og omsætning 

og dermed også muligheden for en fortsættelse af det gode sociale projekt, i Gundersted 

Købmandsgård. 

 

Vi håber derfor inderligt at dette vil blive taget med i politikkernes overvejelser og stoppe 

projektet og i stedet bibeholde basisen for vores gode projekt og lokalsamfund i Gundersted. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård f. M. B. A 

Kjeld Østergaard, Birger Thomsen, Søren Andersen, Ulrik Mark Jensen og Charlotte Jensen 

 

 

 

52) Katrine og Jakob Cæsar Kragh 
 

Navn: Katrine Cæsar Kragh 

Addresse: Gundersyedvej 27 

Postnr: 9240 

By: Nibe 
 
Til  
Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk 
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    Gundersted dem 5. september 
2021 

 Vindmøllerne ved Bjørnstrup 
  
Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet ved Bjørnstrup: 

For 2,5 år siden søgte vi efter et nyt hjem, som vi gerne ville bosætte os i, sammen 
med vores lille søn. Dette hjem og dets lokalområde skulle danne ramme for vores 

families liv i de næste mange år. Vi boede i forvejen i Vesthimmerlands kommune, 
hvilket vi var og er glade for, så vi ønskede derfor at blive i området, hvor der især er 
masser af flotte naturområder og mange små gode landsbymiljøer. Efter lang tids 

søgen, fandt vi det skønne landsted på, Gunderstedvej 27. Her er vi tæt på naturen, 
de himmerlandske heder, bor på landet, men samtidig er vi tæt på en lille landsby 

som er kendt for sit gode lokalsamfund og foreningsliv. 
Vi frygter nu at med forslaget om de 4/6 nye kæmpe vindmøller, vil tynde ud i det 
lokalsamfund vi forelskede os i og at de vil ødelægge den ro og natur vi elsker ved 

området. Vi går på jagt og vi ved fra andre områder hvor der er blevet sat kæmpe 
vindmøller op, at det har påvirket det vilde dyreliv negativt. 

Vi har i forvejen 3 vindmøller i baghaven, som generer med skyggekast ind i vores 
stue om aften. Vi blev informeret ved købet, at de ville blive taget ned inden for 10 år, 
og vurderede at med de mange år vi har i hensigt at bo her, godt kunne leve med den 

støj de giver i en kort periode. Men med udsigt til 30 nye år med støj og skyggekast, 
er vi blevet i tvivl om vi har placeres os det rigtige sted, til at skabe et barndomshjem 

for vores børn og som vi skal blive gamle i.  
Vi har mange flere bekymringer end beskrevet ovenfor og vi håber derfor inderligt at 
Vesthimmerlands kommunens byråd frafalder tankerne om at etablere flere nye 

vindmøller, og i stedet lader lokalsamfundet og det gode foreningsliv vokse. 
 

Med venlig hilsen  
Katrine og Jakob Cæsar Kragh 

Gunderstedvej 27, 9240 Nibe 
 

 

 

53) Allan Jensen 

 

Navn: Allan Jensen  

Addresse: Evaholmvej 9  

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Hej jeg er modstander af vindmøller i bjørnstrup. 

 

vi vil være ked af og se de store vindmøller komme op i naturen ved bjørnstrup/ gundersted 

da Min familie og jeg tit går ture i det område. Vi nyder stilheden og roen ved og gå der ude. 

Jeg/vi har som ikke noget imod vindmøller hvis de stod et samlet sted og kørte når der var 

vind. Det tit jeg desværre ser vindmøller stå stille selv om der er vind. Men så er strømmen 

billigere i udlandet og det kan jo ikke være rigtig. Hvad med miljø hvad sker der med de Møller 

når de skal pilles ned. Hvad med de folk i blære og gundersted der bliver berørt af dem på 

negativ vis. Vi vil blive Kede af her i huset hvis ikke vi ville kunne gå i den dejlige og fredlige 

natur med det rige fugle og dyreliv som vi kan i dag. 
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54) Inger Frey 

 

Navn: Inger Frey 

 

Indhold:  

Kære alle, 

 

Jeg kan forstå, det er nødvendigt at indsende sin indsigelse igen, selvom man har gjort det 

allerede til tidsfristen i efteråret 2020. Det gjorde jeg også dengang. 

 

Med henvisning til min ovenstående indsigelse ønsker jeg hermed at gøre denne gældende i 

sagen igen. 

Jeg vil ligeledes hermed gøre alle indsigelserne fra efteråret gældende igen.  

 

Desuden: 

Jeg forstår, at VVM-redegørelsen bygger på et alt for uoplyst og mangelfuldt grundlag. (En blot 

lille ting jeg selv oplever: jeg har fx flagermus hos mig. Hvor godt er det undersøgt, hvordan 

de påvirkes af møllerne?) 

 

Møllerne placeres op ad Natura2000-beskyttet område, ganske tæt på de fredede 

himmerlandske heder, og ditto Halkær Ådal. Og møllerne vil med garanti tårne sig op, så man 

ustandseligt vil bliver konfronteret med synet og muligvis lyden af dem, og muligvis skyggerne 

fra dem, når man færdes i disse beskyttede områder. Det er ikke ønskeligt. 

Ej heller er det ønskeligt, at møllerne placeres nærmest midt i kommunen, så de ses fra alle 

steder.  

Oven i købet bliver der monteret lys på toppen af dem, så den smukke nattehimmel nu også 

skal forstyrres af af yderligere røde lamper - Vores kommune kommer til at ligne “Red Light 

District” lige om lidt - en lidt attraktiv tanke... 

De røde lamper skyldes jo hensynet til Aars Flyveplads tæt ved møllerne, så det vil da i den 

grad også chikanere vores, for især erhvervslivets, så vigtig flyveplads. Der er vel også 

svævefly og faldskærmsudspringere, hvis hobby vil blive stærkt påvirket i negativ retning af 

møllerne. Så vidt jeg forstår er netop Aars Flyveplads en ikke ubetydelig flyveplads på 

sidstnævnte 2 interessegrupper. 

Således er det ikke kun borgere, som gerne vil bo på landet, og flyvepladsen der chikaneres af 

møllerne. Indirekte er det også erhvervslivet, som er så vigtigt for vores kommune. 

 

Endnu en stor bekymring er støj. Der måles udelukkende støj ved 6-8 m/sek. Fra så store 

møller må forventes en del støj, som også rækker langt væk - OGSÅ når der er mindre end 

eller mere end de 6-8 m/sek. Det kan kun undre, hvordan vindmølleindustrien er kommet 

igennem med at få vedtaget lovgivning, der ikke kræver andre målinger. Jeg sætter min lid til, 

at vores politikere i Vesthimmerland er klogere end lovgivningen og at de forstår, at rigtig 

mange mennesker vil blive ramt af de betydelige støjgener.  

 

Vi ved også allerede nu, at elnettet, som skal transportere den strøm møllerne er beregnet til 

at producere, ikke har kapacitet nok. Det bliver os forbrugere i Vesthimmerland, der kommer 

til at betale for det - ikke HOFOR, som er den egentlige årsag til udvidelsen. Det går jo heller 

ikke, at vores kommune accepterer en forretningsmodel, det pålægger sine egne borgere den 

regning! 

 

Vindmølleprojektet i Malle blev forkastet pga. at den fornødne lokale opbakning ikke var 

tilstede. Det må siges, at det samme gør sig gældende med Bjørnstrup, hvorfor jeg forventer, 

at sagen totalt skrinlægges. 

 

Desuden synes at være mangelfuld lovgivning omkring opsætning og drift af møllerne. 

Thorupslettens Møller er et glimrende og meget friskt eksempel på dette. Vi hørte om det på 
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borgermøde i Blære i august. 

 

Det har bekymret mig meget, at når jeg som borger har stillet spørgsmål til mølleprojektet i 

Bjørnstrup, er det en projektleder fra HOFOR, der har besvaret dem. Det er bestemt ikke 

uvildig rådgivning, og jeg føler mig direkte vildledt i spørgsmål omkring visualisering. Det 

billede, jeg fik tilsendt er ikke, hvad projektlederen mente, og efter borgermødet i Blære i 

august kunne jeg også frygte, at det er manipuleret. 

Desuden stillede jeg spørgsmål, som blev indsendt umiddelbart efter det virtuelle borgermøde i 

efteråret, som ikke blev ikke besvaret. Det er ikke i orden, at processen ikke er fulgt. 

 

På et tidspunkt er det kommet frem, at lokalplanen for området til de nye kæmpevindmøller 

pludselig havde sneget sig langt større, end oprindeligt fremlagt. Altså er der begrundet frygt 

for, at der pludselig står mange flere vindmøller i Bjørnstrup-projektet, end oprindeligt 

tiltænkt. Dette er en stor bekymring for mig. 

 

Kæmpevindmøller hører ganske enkelt ikke til på landjorden. 

 

Jeg ønsker og håber af hele mit hjerte, at projektet med kæmpevindmøller i Bjørnstrup bliver 

taget af bordet igen. For vores dejlige Vesthimmerlands skyld. Vi har så mange skønne 

natursteder - de skal de ikke smudses til af udsigten til endnu flere vindmøller! Vi må værne 

om udsynet! I forvejen må vores kommunes bidrag til vindmølle energi være ret stort - 

ihvertfald fald synes jeg, vi har (for) mange vindmøller. 

 

Mvh Inger 

 

 

55) Kristine Sørensen 

 

Navn: Kristine Sørensen 

Addresse: Evaholmvej 9 

Postnr: 9600  

By: Aars 

 

Kategori: Kommentar 

Indhold:  

Hej jeg er forsat meget modstander af vindmøller i bjørnstrup området. Håber ikke i vil 

ødelægge denne skønne natur med disse store vindmøller Mvh Kristine 

 

 

 

56) Diana A. Stephansen 

Navn:DianaA. Stephansen 

Addresse: Bjerghedevej 2 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup 
Jeg retter henvendelse til Vesthimmerlands Kommune igen i forhold til Vindmølleprojektet i 

Bjørnstrup, fordi jeg stadig er utilfreds og utryg ved projektet, og jeg ønsker derfor ikke, at det 

bliver gennemført. Jeg har følgende kritikpunkter og bekymringer, som jeg forventer at 

lokalpolitikerne forholder sig til: 
FUGLELIV: Jeg har siden sidste høringssvar deltaget i borgermødet arrangeret af HOFOR, og 

jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke var imponeret over VVM-redegørelsen og Urlands 

præsentation af denne. Jeg synes, at det er underligt, at Urland har vurderet, at 
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fugleaktiviteten fra Navnsø til Halkær sø (ind over det mulige vindmølleområde) ikke har 

nogen nævneværdig betydning. Jeg har boet herude i 3 år, og om efteråret har vi dagligt haft 

flokke af gæs, ænder og svaner ind over vores ejendom, hvilket må betyde, at de fortsætter 

ind over det udpegede vindmølleområde. Hvorfor er dette ikke undersøgt nærmere? 

RØD GLENTE: Jeg forstår heller ikke, hvorfor Urland ikke har forholdt sig til den røde glente, 

der dagligt ses i området? På borgermødet sagde Urland, at det var de ikke bekendt med, men 

jeg ved fra samtaler med naboerne, at en del af os har skrevet om vores bekymringen for 

denne art i vores foregående høringsvar. Hvorfor er det ikke blevet taget alvorligt og blevet 

undersøgt i VVM-redegørelsen? 

SKYGGEKAST: I forhold til skyggekast er jeg desværre blevet mere oplyst, men ikke mindre 

bekymret. Min situation i dag (uden de store vindmøller) er, at jeg allerede har skyggekast i 

perioder fra de små vindmøller, der står ved Bjørnstrup på nuværende tidspunkt. Hvis 

vindmøllerne bliver højere vil skyggekastet være endnu tydeligere, og i et længere tidsrum, 

end det er nu. Kombinationen imellem lav sol om foråret og efteråret, hvor der ikke er 

bladvegetation på træerne, vil det formodentlig betyde flere minutter med skyggekast til 

morgenkaffen, da vores spiseplads er placeret foran et østvendt vinduesparti. Tager Urlands 

model for beregning af skyggekast højde for årstid, vegetation og terræn? Jeg kan i hvert fald 

kun sige, at jeg ikke ønsker skyggekast i min stue til morgenkaffen! Det bliver et nej tak 

herfra! 

STØJGENER: Mulige støjgener bekymrer mig også stadig! Det har været en dejlig sommer, 

som jeg har nydt i min have. På de varme dage med mild østenvind har støjen fra de 

nuværende vindmøller været tydelig, og jeg frygter stadig, at støjen fra vindmøller, der vil 

være dobbelt så høje, vil være meget generende. Jeg er nervøs for, at jeg vil føle mig 

begrænset i min færden i min egen have, såfremt jeg ikke kan holde støjen ud. Jeg er et 

udpræget havemennesket, og jeg valgte at flytte til dette området for at dyrke og nyde min 

have, men også stilheden, som jeg blev hovedkulds forelsket i, da vi købte vores landsted for 

3 år siden. Jeg må indrømme, at jeg er hundeangst for, at det bliver ulideligt at være her, især 

fordi jeg frygter, at den lavfrekvente støj kan være skadeligt for kroppen og psyken!    

VÆRDITAB: I sidste høringssvar udtrykte jeg min bekymring for, om dette område vil blive 

påvirket af værditab. Denne bekymring er jeg kun blevet styrket i! På et borgermøde er vi 

blevet oplyst om, at banker og kreditforeninger kan vurdere områder op til vindmøllerområder 

som risikozoner i op til 2 km fra de pågældende vindmøller, hvor de vil være mere tilbøjelig til 

at afvise ansøgninger om lån. Vi vil få 1,2 km til nærmeste mulige vindmølle i Bjørnstrup, 

hvilket kan betyde, at vi ikke kan låne til husforbedringer, og vi muligvis ikke kan få solgt 

vores ejendom uden tab, hvis vi skulle få brug for det om nogle år. Det kan give mig søvnløse 

nætter, når jeg ved, hvor meget vi gerne vil have lavet på vores hus. Vi ville kunne aktivere 

mange lokale håndværkere i tidens løb, men det er desværre ikke sikkert, at vi har banken 

med os! Og hvad med alt det som vi allerede har gjort? Kan vi overhovedet holde pengene 

hjemme på det, hvis vindmøllerne kommer!?! 

BOSÆTNING, FORENINGSLIV OG FRISKOLE: Jeg synes stadig, at vores aktive og fantastiske 

lokalsamfund kommer til at betale en afsindig høj pris for den grønne omstilling i kommunen. 

Og jeg synes, at den fond som HOFOR har stillet de lokale i udsigt er helt til grin. Beløbene er 

meget små, og jeg synes, at det er decideret afpresning, at puljen halveres, såfremt bare én 

vindmølle tages ud af projektet, og yderligere halveres, såfremt der kun kommer 4 vindmøller. 

Bottomline er, at vi ikke behøver fonden, da vi sagtens kan skaffe penge til vores 

foreningsprojekter selv. OG vi vil ikke have vindmøllerne! Vi vil have børnefamilier til området, 

der kan støtte op om vores foreninger, vores friskole og vores lokalsamfund. Hvad skal vi med 

fondspenge, hvis vi ikke har nogle borgere at bruge dem på! Jeg er med på, at det er et forsøg 

på at skabe lokal forankring, men jeg synes egentlig bare, at det er at gøre grin af os. Vi ved 

da godt, hvad de vindmøller kommer til at tjene hjem, og vi ved da godt, hvor høj prisen er for 

vores lokalsamfund. Det samlede beløb i fonden er peanuts i det regnestykket. Det er bare 

ikke godt nok!!! Vi kommer ikke til at kunne skabe noget med de penge, som kan tiltrække 

tilflyttere, når de efterfølgende skal forholde sig til store støjende og skyggekastende 

vindmøller i baghaven og usikkerhed omkring banklån og værditab. Nej tak til fond, og nej tak 

til vindmøller! 
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For at gøre budskabet helt tydeligt herfra, så ønsker jeg på ingen måde, at vindmølleprojektet 

stemmes igennem i byrådet. Jeg håber, at de lokale politikere tænker sig om en ekstra gang, 

og at de vælger os borgere fremfor HOFOR! 

Tak for jeres tid. 
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Høringssvar vedrørende Vindmølleprojekt Bjørnstrup. 

 

Som de nærmeste naboer til det forestående vindmølleprojekt i Bjørnstrup, har vi i de seneste 3 år været i 

dialog med Hofor. Vi har igennem denne periode følt os godt behandlet og forstået. Hofor har været gode 

til at tage sig tid, til at høre på vores bekymringer og spørgsmål vedrørende projektet.  

Vi synes, det er en rigtig flot gestus af Hofor at lave fire yderligere fonde til foreningerne i de 

omkringliggende landsbyer. Til sammenligning er, hverken naboer eller lokale foreninger, blevet tilgodeset 

ved tidligere projekter i lokalområdet.  

Vi er alle flyttet til Nr. Blærevej, mens de eksisterende vindmøller har været her. Hertil skal det tilføjes, at vi 

alle bor øst for vindmøller og dermed er eksponeret for både støj og skyggekast. Vi har ikke oplevet gener 

fra lyde eller skygger fra vindmøllerne, og vi har på ingen måde følt at vores livskvalitet er forringet heraf.  

Igennem de seneste tre år har vi stået i en situation, hvor vores tilværelse har været uafklaret i forhold til 

om vindmølleprojektet bliver igangsat. 

Vi håber, at byrådet vil imødekomme Hofors ønske om at opsætte vindmøllerne i Bjørnstrup, da det kan 

give os en afklaring på vores fremtidige boligsituation. Vores frygt er, at byrådet stemmer imod 

vindmølleprojektet, men bibeholder området som vindmølleområde i kommende kommuneplaner, hvilket 

vil fastholde os i uvished angående vores fremtidige boligsituation. 

 

Med venlig hilsen 

Beboerne på Nr. Blærevej 

57)
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58) Mette Myrup 

 

Navn: Mette Myrup 

Addresse: Stenildhøjdalen 4 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg ønsker med dette høringssvar at give min holdning ang. vindmølleprojektet i Bjørnstrup til 

kende, og jeg er klart FOR vindmølleprojektet i Bjørnstrup.  

 

Jeg går stærkt ind for grøn energi, og jeg håber, at både borgere og politikere forstår, at vi 

alle har et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. For os selv nu og her, men så 

sandelig også for generationerne efter os. 

 

 

59) Jens Morten Søgaard Rasmussen 

 

Navn: Jens Morten Søgaard Rasmussen 

Addresse: Stenildhøjdalen 4 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg ønsker med dette høringssvar at give min holdning til kende ift. vindmølleprojektet ved 

Bjørnstrup, og jeg er klart tilhænger af det nye vindmølleprojekt i Bjørnstrup.  

 

Når jeg læser redegørelsen for projektet, kan jeg ikke finde én eneste grund til at kunne være 

imod dette forslag, og jeg hæfter mig også ved, at dette forslag er stillet som resultat af, at vi 

alle skal bidrage til den grønne omstilling. Dette projekt kan netop dét; bidrage kraftigt til den 

grønne omstilling, og det er et ansvar, vi skal være fælles om at løfte. Derfor kan jeg kun 

være tilhænger af forslaget om nye vindmøller i Bjørnstrup. 

 

 

60) Mette & Jan Baade Poulsen 

 

Navn: Mette & Jan Baade Poulsen 

Addresse: Kelddalvej 52 

Postnr: 9600 

By: Blære 

 

Indhold:  

Vi i Blære og omegn er blevet præsenteret for endnu en vindmølle park, man kan diskutere 

hvor vidt vi ikke har nok af disse i vores nærområde ? Hører disse kæmper ikke nærmere 

hjemme ude i havet, hvor dyreliv og mennesker ikke vil opleve samme problematikker i form 

af skyggekast, lysgener og ikke mindst lavfrekvent støj - ikke mindst vore rige dyreliv i 

området vil lide stor overlast af disse, her kan vi nævne at både ræven, haren og rådyrene 

kommer i vores have - skal vi undvære disse ? For så kunne vi snart ligeså godt flytte til byen 

!  

 

Bare tanken bliver man træt af som aktiv i foreningslivet, hvor timer og kræfter ligges med 

stor omhu sådan andre kan nyde godt af det nu som senere - de timer vi bruger på disse 

vindmølleprojekter, vil vi kategorisere som spild af tid og energi der kunne have været brugt 

meget bedre lokalt. Apropros lokalt, så støtter vi hinanden her i Blære som bølger i vandet, så 

bekymringen blandt vores naboer og venner gør alle utrygge. Vores utryghed her, ligger især i 
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vores drømmebolig, som vi endnu ikke kender den nye værdi på - den værdi bliver først sat 

når vindmøllerne er opsat. Derfor vil vi gerne være fri for disse kæmper som nabo, tak ! Vi 

håber i kan forsvare jeres valg på placering, ved ankomst på adressen.  

 

Familien Baade Poulsen - Kelddalvej 52 9600. 

 

 

61) Jette og Morten Nielsen 

 

Navn: Jette og Morten Nielsen 

Addresse: Gammel Blærevej 43 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Hvorfor vindmøller i et lille lokalt område som Bjørnstrup, hvor borgerne ikke ønsker det? 

Hvorfor tages der hensyn til dyr og ikke mennesker i en sådan sag? 

Hvorfor vil kommunen være bekendt, at et velfungerende landsbyområde kan blive udsat for 

affolkning? 

Hvorfor? - ja, det kan man spørge sig selv om i uendelighed.... 

Det bliver et STORT NEJ TAK til vindmøller i Bjørnstrup!! 

Grøn energi er er helt sikkert vejen frem (vi benytter selv både jordvarme og solceller) men en 

langsigtet velovervejet samlet energiplan for hele Vesthimmerlands Kommune vil være en 

gevinst for både borgere og kommunen. 

Der må i vores landbrugskommune kunne findes dét ene perfekte område til disse vindmøller, 

så ellers attraktive små samfund ikke går i opløsning. 

 

 

62) Mona Andersen 

 

Navn: Mona Andersen 

Addresse: Holmevej 63 

Postnr: 9640 

By: Farsø 

 

Indhold:  

Som ejer af aggersundvej 102C, har jeg følgende bemærkninger til planen. 

Ødelæg nu ikke muligheden for at udvikle på Vesthimmerlands flyveplads, den var her først. Vi 

bør i Vesthimmerland være stolte af at vi har denne plads som vores erhvervsliv, rent faktisk 

har stor nytte af, det er ikke alle kommuner som har den mulighed. Det vil være synd at 

afskære pladsen for muligheden for at kunne lave gps styring til landing i mørke. 

Så vidt jeg er informeret har Års vand særlige interesser i området, der er allerede opkøbt 

skov og agerjord, som sikring for fremtidens vand. Hvis vi får de møller, og der risikere at 

forekomme vagabonderende strøm, så er de reserver ikke meget bevendt. 

Så er der det virituelle, på Holmevej hvor jeg bor har vi fået både udsigten og luften ødelagt. 

Det kunne være rart at bare en bid at ens jord, kunne nydes, uden at blive mindet om, at vi er 

med til at støtte den grønne omstilling, det gør vi allerede så rigeligt til dagligt. 

Man bør måske i sådanne planer som dette tænke en lille smule på at der faktisk bor 

mennesker i det berørte område. På mødet i Blære, var der en som fortalte om hvordan det 

var at bo tæt på vindmøller. Hun fortalte også om tilladelse som var givet, møller opført, og så 

skal man til at lave en redegørelse over truede dyrearter efterfølgende, men så er dyrene jo 

væk. Måske sker det samme på et tidspunkt for os i Holme, men så er det bare menneskene 

som er væk. Tænk på at de mennesker der bor tæt på, de har rent faktisk, på et tidspunkt i 

deres liv,har valgt at bo her, og så kommer der sådanne planer, og truer dem på deres 

eksistens.Der er endnu ingen som ved hvad møller gør ved folks helbred på længere sigt. 
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63) Michael Jensen 

 

Navn: Michael Jensen 

Addresse: Skovvænget 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Bekymrings brev fra Skovvænget 16, Gundersted. 

 

Jeg er bekymret for, at vi bliver stavns bundet som nabo til et projekt af denne størrelse. 

Alle huse i området vil bliver ramt og man vil ikke kunne sælge et hus, i hele perioden indtil 

enten projektet er afvist eller møllerne er rejst. Jeg ville i hvert fald ikke investere i et hus, 

hvor jeg vidste man indenfor en årrække, vil blive nabo til 150 m høje vindmølle, med den 

usikkerhed der ligger i det. Så ville jeg søge bolig i et andet område.  

Vi er jo ramt af affolkning på landet og i hele kommunen og vil mene dette for en negativ 

indflydelse på at tiltrække folk til området omkring vindmøllerne. 

Hvis møllerne bliver rejst vil det have en negativ indvirkning på huspriserne i området, også 

dem der ligger mere end 1200 m væk.  

 

Vi er også bekymret for den lavfrekvens støj dB(c) der max må være 20 indenfor. Jeg ved det 

er noget der kan genere meget og er svær at gøre noget ved, når først vindmøllerne er rejst.  

-Det er svært at beregne sig frem til det og det er netop det, man gør og man bruger nogle tal 

der er gunstige for vindmøllerne. 

Jeg kunne godt tænke mig, at man stillede en garanti for at man overholder de 20 dB(c) 

 

Jeg går ind for grøn energi, og mener det er nødvendigt, men man bør lave en større samlet 

plan og samle det i større parker og ikke små grupper placeret rundt omkring, Jeg undre mig 

også over, at man netop nu vil rejse yderlig vindmøller, da der er overproduktion af el fra 

vindmøllerne. Vi ser mange af de nye opsatte vindmøller der stoppes pga. overproduktion, 

yderlig bør man måske kigge på lagring af energi fra møller inden man rejser nye. 

 

Jeg har selv investeret t i luft til vand varmepumpe, samt solceller sidste år - til trods for man 

har fjernet alt tilskud og lavet reglerne for lagring på el nettet meget ringe. 

 

Dette har jeg gjort også for at fremtidssikker mit hus, den dag jeg skal sælge det.  

Jeg ved godt at selve investeringen ikke står mål med den værdiforøgelse, jeg får for mit hus - 

tror faktisk ikke den overhovedet vil øge den. 

 

Vores hus er nok et af de sværeste huse at sælge i Gundersted pga. prisen, da den ca.  

er 1,75 mill kroner (vurderet i 2016), og min umiddelbar vurdering er, at det bliver ikke 

nemmere med en vindmølle på 150 meter ca. 1200 m væk - og det vil uden tvivl gå ud over 

prisen, den dag jeg skal sælge huset. 

 

Jeg mener også man bør gøre ligesom man gjorde i Thorup Sletten vindmøllepark, der blev 

20% af vindmøllerne solgt som anparter til dem der boede inden for en radius af 4,5 km.  

Jeg vil mene, at på den måde vil man få en mere positiv tilgang til vindmøller, hvis man er en 

del af det og føler man får en del af kagen. Jeg tror at mange føler, at det er noget der bliver 

trukket ned over hovederne på os, uden at andre kommer og stille vindmøller op i vores 

baghave og de tjener på dette uden vi er en del af det.  

 

Jeg ved at der en god økonomi i at opstille vindmøller, både for lodsejere og opstiller i dette 

tilfælde HOFOR. 

Ifølge regnskabet for vindmøllepark Thorup-Sletten Park er der forventet min. overskud på ca. 

7% eller 221 mill. for et projekt på ca. 600.000.000 kroner og lodsejerne får ca. 89.000.000 
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kr. Projektet omfatter 18 vindmøller af 4,3 MW. 

 

Yderlig er det aftalt, at man laver en årlig betalings forpligtelse på 30.000 kroner pr. mølle til 

lokalområdet i hele møllens levetid. Denne pulje tilgå også lokalbefolkning inden for 4,5 km 

radius fra møllerne, hvis de bliver opstillet i Bjørnstrup syntes jeg de bør tilgå Gundersted og 

Blære og ikke Hornum som foreslået. 

 

Yderlig bør man også kigge på hvad kan man gøre for området hvis møllerne bliver rejst. 

Kunne man lave en natursti, MTB spor, fiskesø, eller andet der kunne trække folk til området, 

der ville gøre det attraktivt at bosætte sig i området. 

 

Man bør også sætte krav til lyset på møllerne, da jeg ved det virker generede. Var det muligt 

at afskærme det kraftige lys, så man ikke kunne se det fra jorden? 

 

Jeg mener heller ikke projektet bør bliver til noget grundet den beslutning man lagde til grund 

for at vindmølle projektet i Malle ikke blev til noget - det var er der ikke var lokal opbagning til 

vindmølle projekt og det må man da i den grad sige der heller ikke er i det her tilfælde 

 

Håber virkelig vesthimmerlands kommune vil overveje dette meget grundigt! 

 

Med venlig hilsen 

Skovvænget 16, Gundersted 
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Til  

Vesthimmerlands kommune 

Ll. Ajstrup, d. 6. september 2021 

Høringssvar vedr. Vindmølle projekt Bjørnstrup 

Først og fremmest vil jeg tilkendegive at jeg er en af blot 2 lodsejere til ”vindmølleprojekt Bjørnstrup”. 

Projektet 

Kort efter lokalplanens vedtagelse i 2017 blev vi lodsejere kontaktet af en opstiller. En seriøs opstiller. Men 

vi kunne ikke nå til enighed om vores værdier. Derfor søgte vi lodsejere en anden samarbejdspartner. Det 

fandt vi i Hofor. Vi havde ikke mange krav. Men et af dem var at de skulle behandle naboer respektfuldt og 

ordentlig. Og det mener vi de har gjort. Derfor har der ikke været mange klager over projektet fra de 

nærmeste beboere.  

Det er i øvrigt heller ikke Hofor’s målsætning at sælge projektet videre til højstbydende som vi af og til ser i 

branchen. Det har været vigtig for os lodsejere at lave et langsigtet samarbejde til gavn for, selvfølgelig os 

selv, men også lokalområdet og kommunen. 

En mulighed for udvikling af lokalsamfundet 

Der er efterhånden solgt flere ejendomme i både Gundersted og Blære her mens behandlingen af projektet 

har gået sin gang. Men bestemt også efter at lokalplanen var vedtaget. I øvrigt en lokalplan som jeg mener 

man altid har ”pligt” til at kigge igennem inden man investerer i noget så betydeligt som fast ejendom. Det 

er blot for at konstatere at omsætningen af boliger i området omkring de ansøgte vindmøller fortsætter 

uhindret. Det til trods for at man bør forvente at det er i netop denne periode med usikkerheder og omtale 

af projektet burde være størst nervøsitet blandt køberne. Men det er jo så bevist at det IKKE er tilfældet. 

De 8 boliger som med sikkerhed nedlægges, er ikke alle bevaringsværdige. Ud af de 3 som undertegnede 

råder over er ingen af dem pt. beboet. Og kun den ene bolig er beboelig. I dag er kun 4 ud af de 8 huse 

beboet. I min optik vil det så absolut være en forskønnelse af området at få fjernet nogle af boligerne.  

Jeg kan forstå at man i Gundersted af og til føler sig generet af de vindmøller som står der i dag. Derfor vil 

dette projekt, uden tvivl, være en hjælp til byen når den mølle nærmest kirken bliver nedtaget. Dette 

fremgår også af støjberegninger i miljøkonsekvensrapporten. Derfor undrer det mig meget at borgerne i 

Gundersted ikke ytrer større opbakning til dette projekt. Måske fordi man ikke er helt klar over de positive 

konsekvenser af projektet, da der oftest kun fokuseres på de negative. 

Foruden disse fysiske forbedringer for området vil der også blive afsat i nærheden af 8 mio. kr. til lokale 

tiltag. Dels de lovpligtige 125.000, - pr. opstillet MW, men også de op til 4,5 mio. kr. som os lodsejere 

sammen med Hofor, ekstraordinært og af egen lomme, har valgt at tilbyde lokalområdet i form af 4 fonde. 

Kun fantasien sætter begrænsningerne for, hvordan disse penge kan styrke området og de lokale 

landsbyer. 

 

  

64)
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Er der alternativer til vindmøller? 

Ja bestemt. Men hvilken løsning er den ideelle? Eller skulle man måske spørge sig selv om hvordan laver 

man den mest alsidige løsning. Ja, det er nok ikke ved at sætte alle pengene på en ”hest”. Mit bud er, som i 

mange andre sammenhænge, en sund blanding af forskellige løsninger. Det være sig havvindmøller, biogas, 

solcelleparker, men også landvindmøller. Er det hele så spildt når koden til lagring af el er løst? Nej 

selvfølgelig ikke. Så er vi blot endnu bedre stillet. De løsninger der snakkes om er jo stadigvæk mange år 

ude i fremtiden inden de har en kommerciel udbredelse. Og nej, vi løser ikke den grønne omstilling ved at 

sætte solceller på tagene. Tagene er som udgangspunkt ikke dimensioneret til det og det er et alt for lille 

areal og dermed alt for dyrt.  

Som erhvervsdrivende i Vesthimmerlands kommune kan jeg kun opfordre byrådet til at stemme dette 

projekt igennem.  

• En investering der vel samlet beløber sig til ca. 250 mio. kr.  

• Bidrager positivt til lokalområdet og den lokale udvikling 

• Er en nødvendighed i forhold til en grøn omstilling i Vesthimmerland, Danmark og resten af verden 

• Hjælper Vesthimmerlands kommune med at producere nok grøn el til det fremtidige behov 

Det har været en lang proces. Ofte har modstanden været båret af følelser. Fake News som ikke er faktuelt 

korrekt. Jeg forholder mig til fakta om netop dette projekt. Herunder miljørapporten som er lavet af 

professionelle. (Og nej. Den kan ikke laves af Hofor efter behov) Et lavere støjniveau i Gundersted. Masser 

af penge til lokalområdet. Stadig omsættelige ejendomme som hidtil. En lokalplan hvor der politisk er 

vedtaget plads til Vindmøller i området.  

Der kommer løbende mange politiske ideer omkring et fremtidig grønt Vesthimmerland. Og mange af disse 

er fine ønsker og planer. Men vi og I ved også at der går mange år inden man er klar med planlægningen af 

disse planer. Og dertil selve processen i et konkret projekt. Realistisk er vi på den anden side af 2030 inden 

man i givet fald kan indvie sådanne projekter. Det tror jeg ikke man hverken kan eller bør vente på, uden at 

iværksætte de fremtidsplaner man havde og vedtog år tilbage og som står foran en realisering nu og her. 

Ja, det ville jo i så fald være det tætteste man kommer på at være handlingslammet. 

Kort sagt. Et godt projekt for både området, miljøet og Vesthimmerlands kommune. 

 

 

 

Per Sørensen 

Borupvej 14  

9600 Aars 
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65) Ole Vestergaard 

 

Navn: Ole Vestergaard 

Addresse: Lendrupvej 60 

Postnr: 9670 

By: Løgstør 

 

Indhold:  

Undertegnede er i mod opsætning af kæmpevindmøller ved Bjørnstrup. Ønsker på ingen måde 

de mange gener(naturmæssigt, støjmæssigt, visuelt, negativ indvirkning på bosætning i 

kommunen) der er forbundet med opsætning af Vindmøller ved Bjørnstrup. 

 

 

66) Kristina B. Haldrup 

 

Navn: Kristina B. Haldrup 

Addresse: Gl. Blærevej 81 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Ønsker ikke møllerne opsat. 

 

 

67) Mogens Himmerland Camping 

 

Navn: Mogens 

Addresse: Bjørnstrupvej 45 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Vi har nu gennem de sidste godt 2 år drevet en stabil, stille og rolig Campingplads, hvilket vi 

får gennem turisterne uanset nationalitet mange roser for. 

 

Spørgsmålet vi skal stille os selv er at, kan vi bibeholde den turisme i Vest Himmerland med 

opstilling af de nye møller, kan vi her på Himmerland Camping stadig med god samvittighed 

kunne sende vores besøgende til en rolig Golftur, en dejlig bade dag til øje eller navn sø, eller 

blot nyde naturen her på Himmerland Camping?. 

Der er ingen tvivl om at vi skal have meget mere grøn energi, så selve idéen med møller er 

uden tvivl en god løsning, men nok ikke den ideelle løsning placeringsmæssig for os, hvor 

meget udsyn, og om der bliver nogen form for støj, ja det ved vi naturligvis ikke, vi vil blot 

opfordre til at man gennemtænker dette projekt og om man kunne finde en placering der ville 

være optimal for alle. 

Med venlig hilsen 

Mette & Mogens 

Himmerland Camping 

Bjørnstrup 45 

9600 Aars 
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68) Christian Larsen 

 

Vesthimmerlands Kommune 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

Maskinfabrikken REKA A/S 
Vestvej 7 
DK- 9600  Aars (Denmark) 

Telefon:  (+45) 98 62 40 

11 
Telefax:  (+45) 98 62 40 71 
E-mail:      reka@reka.com 
Website:   www.reka.com 
 
 

Att: Kommuneplan@Vesthimmerland.dk Aars, den  06/09  2021 

 

  

 
 
 
Høringssvar vedr.: Vindmølle projekt Bjørnstrup. 
 
Tidligere fremsendte høringssvar af 22/11 20 er stadig gældende, selv 
om vi ikke har modtaget det mindste svar eller information fra 
Vesthimmerlands Kommune (meget utilfredsstillende). 
 
Ved det nye indkaldte borgermøde den 24/6 21 kl. 1900 i Blære 
Multicenter, hvor Hofor, Urland og Vesthimmerlands Kommune var til 
stede for at give information og besvare spørgsmål. 
Som vi måske kunne forvendte, var svarene på spørgsmålene 
meget begrænset – ikke eksisterende. 
 
Eksempelvis kan nævnes: 
Vagabonderende strøm 
Krybestrøm 
Galvanisk strøm  
Elektrificeret vand 
Frekvensomformer støj 
EMC – strøm 
Elektriske felter ved jordledninger 
 
NB: Alle disse elektriske spændinger er bevist meget skadelige  
       for mennesker og alle dyr. 
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Miljøkonsekvensrapporten / WM-rapport. 
Mangler følgende oplysninger m.m. 
Vindmølle fabrikat, typegodkendelse – certifikat – støjniveau m.m. 
 
NB: Målt støj? 
 
Rød glente – yngler og opholder sig i området. 
Fiske - ørne flyver i området. 
Hav – ørne flyver i området. 
 
 
 
Vedr.: Lufttrafik – Aars flyveplads. 
 
Urland beskriver ikke flyvepladsen seriøst. 
 
Som tidligere nævnt er Bestemmelserne om luftfart EB 3-10 ikke 
overholdt. 
 
Vi har i Aars en fantastisk flyveplads som bruges til faldskærms-
udspring – svæveflyvning – motorflyvning – forretningsflyvning og 
endelig er der også militær- og helikopter flyvning. 
 
Denne flyveplads skal nu generes, gøres meget mindre anvendelig på 
grund af store/høje vindmøller. 
Ved visuel anflyvning i diset vejr, vil en hvid vindmølle være umulig at 
se (stor risiko for havari) ligeledes vil radardækning fra Aalborg bliver 
usikker, forstyrret, måske uanvendelig. 
 
Hertil kommer at en kommende GPS – automatisk – landing måske 
ikke kan bruges (være sikker nok). 
 
Vi kan f.eks. Også oplyse at Aalborg lufthavn har påtaleret i en radius 
på 13 km i omkreds for byggehøjder på mere end 25 meters højde. (Det 
er der vel en grund til?) 
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Endelig vil vores standard landings runder til græs- og asfalt bane ikke 
kunne udføres. 
 
Kopi vedlagt. 
 
 
Da det ikke har været muligt at få noget svar – dialog fra 
Vesthimmerlands Kommune må vi desværre gøre følgende: 
 
Vi beder høfligst om agtindsigt i ALT kommunikation mellem 
Kommunen og Trafik – Bygge – og Boligstyrelsen måske eksterne 
parter, hvor emnet er vindmøller – vi forventer at modtage alt materiale 
også mail, SMS, telefon notater m.m. – i øvrigt i henhold til Århus 
konventionen. 
 
Til almindelig orientering bliver vi formegentlig også nødt til at indsende 
klage til Planklagenævnet, og de europæiske luftfartsmyndigheder 
ICAO og EASA. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Maskinfabrikken REKA A/S 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Chr. C. Larsen 
 

 

 

1405



1406



69) Mikkel Bøgelund 

 

Navn: Mikkel Bøgelund 

Addresse: Blærevej 60 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg er imod dette projekt, grundet støjgener og glimt fra vingerne. 

Jeg har levet med Møller i baghaven før og ønsker det ikke igen. 

 

 

70) Sjaak Bosma 

 

Navn: Sjaak Bosma 

Addresse: Holmevej 91  

Postnr: 9640 

By: Farsø 

 

Indhold:  

Som ejer af jord der ligger hel op til flyvepladsen er jeg bekymret for flyvepladsen muligheder 

for udvikling. Jeg er også bekymret for at vi kan ikke kan nyde roen på vores marker i 

hvorvarp længere, det blev meget vigtigt for os efter der er bygget et biogasanlæg ved siden 

af vores stuehus. jeg håber på at de nærmeste naboer ikke bliver så meget generet af de 

vindmøller som biogassen generer os.  

 

mvh Sjaak Bosma 

 

 

71) Claus Bagger 

 

Navn: Claus Bagger 

Addresse: Saltgårdvej 1 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg er som sidst der var høring imod kæmpevindmøller i Bjørnstrup. Vi er så godt og grundig 

allerede i grøn omstilling via solcellepark i Bjørnstrup. Vi skal ikke ødelægge mere natur i dette 

lille område, kommunen burde tage mere hensyn til natur og borgerne som bor i det berørte 

område. 

 

 

72) Ane-Marie Bagger 

 

Navn: Ane-Marie Bagger 

Addresse: Saltgårdvej1/Jernbanegade 1B 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Selvfølgelig skal vi i Danmark lave grøn strøm, men Vesthimmerlands Kommune bidrager jo i 

forvejen med solcelleparken i Bjørnstrup. Den har en skræmmende størrelse, der, sammen 

med råstofudvindingen også i Bjørnstrupi , i den grad skæmmer den fantastiske naturperle 

Navnsø og de omkringliggende arealer. 

Det kan ikke være rigtigt, at vi i det stærkt begrænsede område, skal bidrage med tre tiltag, 
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der både sammen og hver for sig er meget dominerende i landskabet. 

 

Venlig hilsen 

Ane-Marie og Erland Bagger 

Saltgårdvej 1, 9600 Aars 

 

 

73) Jørgen Rise Pedersen 

 

Navn: Jørgen Rise Pedersen  

Addresse: Skovvænget 42  

Postnr: 9240 

By: Gundersted  

 

Indhold:  

Til Vesthimmerlands kommune “vindmølle projekt bjørnstrup” er fortsat en varm kartoffel. 

 

Der er fra mig flere forskellig bekymringer imod projektet jeg ser det derfor gerne nedlagt og 

fjernet af lokalplanen.  

 

Punkt 1.  

Jeg mangler MEGET der bliver belyst i det omtalte projekt “bjørnstrup”eller en direkte 

henvisning til,hvor jeg i vindmøllebekendtgørlsen kan finde hvordan jeg og min familie/ naboer 

er beskyttet? Dette fremgår ingen steder ej heller i jeres materiale!jeg vil gerne have en 

garanti fra kommunen at skulle der opstå sygdom ved mig eller min familie grundet opsætning 

af de omtalte vindmøller, vil jeg og min familie blive tilkendt en erstatning af kommunen hvis 

det bevises at det er grundet opsætning eller følgevirkninger af disse vindmøller.  

 

Punkt 2.  

Jeg oplever det som værende en ligegyldighed, at man i det berørte område ikke på nogen 

måde har undersøget det tilstrækklig ift: den omtalte røde glente, jeg ved den er i området, og 

den har sin yngleplads her. Det kan ikke komme som en overraskelse for Urland - omvendt 

kan man stille sig spørgsmålet om det er en bevist handling bag denne ligegyldighed. Der er 

fremlagt materiale til Urland for min påstand.  

 

Punkt 3.  

Fiskeørnen & Havørn er heller ikke undersøgt i materialet, der må være en forklaring på de 

mangler?Der er tiderliger i processen gjordt opmærksom på dem også, ligeledes de mange 

andre stand og træk fugle! Vi ligger i en direkte trækrute imellem Halkærsø-Navnsø-Vilstedsø. 

For rigtig mange enda også fredet fuglearter- 

 

( kirkeuglen er der heller ikke undersøgt for i området hvad er forklaring på det)? 

 

Punkt 4. 

Det er tankevækkende at man i det berørte området, allerede har fjernet nogle gammel 

eksisterende læ hegn, når man ved at netop dette er et oplagt yngle og levested for de mange 

omtalte flagermus. Man vil sener i processen lave en fyldesgørende undersøgelse i 

miljørapopten. Er det så først når man har fjernet alle levesteder for flagermusen?det kan ikke 

være rigtig at kommunen kan være tilfreds med sådan en konklusion i en undersøgelse! Det 

bliver sagen om Thorup sletten om igen, her er vi dog heldig vi ikke har sagt ja, men stadig 

kan nå at sige NEJ tak inden sagen overgår til planklagenævnet.  

 

Flagermus er fredede og omfattet af habitatdirektivet 

Efter dansk lovgivning (artsfredningsbekendtgørelsen) er alle flagermus totalfredede. At 

flagermus er fredede betyder, at flagermus ikke må fanges eller slås ihjel. Man må heller ikke 
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ødelægge eller beskadige deres ynglesteder og de områder, de vender jævnligt tilbage til for 

finder føde. 

Flagermus er også beskyttet af habitatdirektivets bilag 'Bilag IV', som omfatter dyre- og 

plantearter, som kræver streng beskyttelse. 

Det omfatter bl.a. forbud mod: 

1. Alle former for forsætlig indfangning eller drab 

2. af enheder af disse arter i naturen. 

3. Forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser 

4. yngelpleje, overvintrer eller vandrer. 

5. Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller 

6. rasteområder 

 

Punkt 7. 

Jeg har igennem hele processen været forundret over den måden man i kommunen behandler 

sine borger på. Der er efter min mening lavet utrolig mange fejl/mangler i Måden man har 

behandlet sagen på lige fra afstemmning til høringer iblandt befolkning - hvilket også fra min 

side blev givet udtryk for til borgermødet. 

At man fra byrådets side vælger at komme med et udspil med 4-5-6 vindmøller er bestemt 

ikke en nemmer situation at sætte borgerne i, når man skal søge værditab af sin bolig. Taber 

en bolig så i værdi i Gundersted ved at der kommer kæmpe vindmøller? En lokal 

ejendomsmægler siger NEJ for den kan ikke sælges efterfølgende! Vi er i forvejen et sårbar 

område i Vesthimmerland, i vil gerne folk også bosætter sig i udkanten af kommune men i 

vanskeliggøre det bare for befolkning at “sælge” vores område til resurse stærke familier.  

 

Punkt 8.  

Jeg har flere gange i den her vindmølle kamp, stillet mig selv spørgsmålet hvad et byråd et 

valgt til og for!?Jeg er hver gang kommet frem til samme svar, at det må være for at varetage 

borgernes ønsker og interesser på kryds og tværs af meninger og holdninger. Det er vel derfor 

vi har et demokrati. I må jo her i denne høring indrømme at borgernes interesse er IKKE at få 

et vindmølle område, vi har i Bjørnstrup et solcelle projekt der er i fuld gang. Der er blevet 

brugt ord som “politisk mod” lad sig rive med stemningen” vi kan godt unde dem sådan et 

projekt “ - det er vel ikke det projektet handler om? Man kunne fristes til at tro der er sidder 

folk i byrådet der har egen interesse i den grønne omstilling for egen vindings skyld jeg forstår 

ikke man så ikke forholder sig inhabil i disse sager!når alt kommer til alt, må i alle jo 

respektere de mange folks opråb, om et NEJ tak til et vindmølle projekt i Bjørnstrup og lade 

demokratiet sejre.  

 

Punkt 9.  

Hvad gør man for at bevare de små landsbyer? Hvordan vil man øge bosætning herude i de 

små samfund Hvordan vil I have, at vi skal sælge vores lokalområde når i vanskeliggøre det 

efterfølgende. 

 

Punkt 10. 

Hvad gør man for at sikre sig, at folk kan låne i deres hus/ ejendomme, fx til energiforbedring? 

Det er svært nok i forvejen. Vi er oplyst fra banker og kreditforeninger at et vindmølle område 

ikke vil øge muligheden.kan folk ikke få en belåning hjem til formålet,opvejer det så opsætning 

af vindmøller Er der regnet på det ift : CO2 udledning.  

 

 

Punkt 11. 

Hvad gør man for at opretholde den dejlige natur i Vesthimmerland. Her tænkes der jo særligt 

på vores dejlige lokalområde! Udtager man landbrugsjord og Planter man mere skov,eller vil 

man bare opsætte kæmpvindmøller og lave solcelle anlæg her ude?. 

 

Punkt 12. 
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Hvilken hensyn tager man til padder i området? Jeg er ikke korrekt oplyst i miljørapopten 

herom! Eller er det helt uden betydning,man har i det berørte område allerede fortaget 

dræning af en større mose. 

 

Punkt 13. 

Hvilken hensyn tager man i projektet til Rørhøgen og Kærhøgen, der yngler i området? De 

mange trækfugle der kommer ind over det berørte område Tænker man over, at det faktisk er 

her ude på landet at dyrelivet er og leves-Tænkes der over biodiversiteten.  

 

Punkt 14. 

Tænker man på lokalbefolkningen i området. Det er et industrianlæg, der vil står her de næste 

30 år - burde man ikke se hvad der sker de næste par år i planlægning fra regeringen af i den 

grønne omstilling. Vi er i Vesthimmerlands Kommune langt  fremme i den grønne omstilling ift: 

andre større kommuner. 

 

Punkt15. 

Hvem betaler skatten i kommunen Er det HOFOR? Vil der komme nogle penge til kommunen 

ud over de lovpligtige midler?  

 

Punkt16. 

Hvem gavner CO2 regnskabet? Er det Vesthimmerlands Kommune eller laver man blot 

talgymnastik, og trækker det fra i flere kommuner Jeg kan ikke se fornuften i det og vil sige 

det er direkte manipulation.  

 

Punkt 17. 

Det omtales oftes som grøn omstilling af tilhænger af projektet,men faktisk handler det mest 

af alt om en god forretning for lodsejerne. 

 

Punkt 18. 

Har man tænkt over hvilken omkostninger det vil have for vores flyveplads. Vil den 

nødvendige  sikkerhed være der ved ind-og udflytning Er der taget højde for elever der er ved 

at erhverve sig flycertifikat? Vil Bjørnstrup området ikke blive et farlig område for fly og 

svævefly. Vil det begrænse flytrafikken, og skabe stor risiko for kollision ved en eventuel 

nødsituation særlig for de mange svævefly — har man i kommunen tænkt over hvor meget 

man faktisk udvider i Gatten Golf center — det publikum man ønsker at tiltrække her til,er 

måske folk der på sigt vil ankomme i privat fly til Vesthimmerland.det skal vi passe på vi ikke 

vanskeliggøre.  

 

Punkt 19. 

Hvor meget tænker byrådet over i dette projekt, at I er folkevalgte af borgerne i 

Vesthimmerlands kommune, til at varetage vores interesser og ligeledes skabe vækst og 

tryghed for borgerne Der er mange der er bekymret ved det omtalte projekt.  

 

Punkt 20. 

Har man med i sine overvejelser, hvad det vil betyde for vores  nærtliggende campingplads? 

Tænker man i byrådet at det vil øge besøgende af turister, som vil komme til at camperer i et 

område med kæmpe vindmøller Campingpladsen ligger placeret imellem Krogstrup vindmøller 

og det omtalte Bjørnstrup projekt.  

 

Punkt 21. 

Jeg tror, vi i Vesthimmerland skal prøve at arbejde noget mere målrettet på et projekt, som 

faktisk vil gavne vores kommune, og ikke mindst borgerne og skatteyderne. Det aktuelle 

projekt vil i min overbevisning ødelægger det for lokalområdet, hvor ildsjæle dagligt kæmper 

for en fælles indsats til gavn for udvikling og bosætning i området og i kommunens dejlige 

yderområder generelt.  
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Punkt 22. Jeg mangler en uddybelse i projektet omkring grundvandsækning,og ligeledes også 

om vagabonderende strøm og konsekvensen af dette i forhold til mennesker og vores helbred?  

 

Punkt 23. 

Man sætter ikke sådan noget op i et område hvor der bor mennesker, så finder man er område 

der er egnet og allerede affolket til sådan et projekt, hvis man nu er blevet SÅ overbevist om 

det er den rette vej.  TÆNK jer nu godt om inden i bider på krogen, der er ingen 

fortrydelsesret! Det er en beslutning der for mange og ikke mindst Vesthimmerland der vil 

betyde rigtig meget de næste 30-40 år...  

 

Der skal her fra fortsat lyde et stort NEJ tak til projektet.  

 

Med venlig hilsen.  

Jørgen Rise Pedersen  

Skovvænget 42-9240 Nibe. 

 

“Gundersted city”en dejlig eksisterende landsby i Vesthimmerland. 

 

 

 

74) Steffen Verlin 

 

Navn: Steffen Verlin  

Addresse: Skolevænget 8 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

NEJ TAK TIL VINDMØLLEPROJEKT BJØRNSTRUP 

 

Der er vist høringssvar på kommunens hjemmeside, hvor man via kort og høringssvar nr. har 

kunne finde frem til de enkelte der har indsendt høringssvar, og dermed brud på 

Databeskyttelsesforordningen. 

 

Flere gange har aktindsigter ikke blevet udleveret til tiden. 

 

Påvirkninger af flagermus som et særligt fokusområde i miljøundersøgelserne for 

projektforslaget. Den gennemførte lytteundersøgelse efter flagermus er ikke fortaget i 

tilstrækkelig grad, ang. perioden og tiden for hvornår undersøgelsen er begyndt, for at 

klarlægge områdets lokale forekomster af disse. 

 

Rørhøg (Circus aeruginosus) ses dagligt i området, og kommunen har ikke i tilstrækkelig grad 

undersøgt området for ynglende rørhøg. 

 

De visualiseringer af projektet der er blevet bedt om, er ikke efterkommet fra ansøger og 

kommunens side. 

Der ikke blevet vist visualiseringen med påsatte lys ligesom det er påtænkt om natten. 

Derudover vil en visualiseringen om sommer og om vinteren, give en meget bredere billede af 

projektet. Da læhegn en del stedet vil dække for vindmøllerne om sommeren, vil jeg gerne se 

læhegnene om vinteren når de mister bladene. 

 

 

Jf. kommuneplanen er landskabet ikke tilstrækkeligt robust til, at der kan opstilles 150 meter 

høje vindmøller. 
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75) Morten Skak Raunkjær 

 

Navn: Morten Skak Raunkjær  

Addresse: Reberbanegade 5  

Postnr: 9600  

By: Hornum  

 

Indhold:  

Jeg er bange for flere lydgener, og så er ville jeg også være træt af at se møller i alle retninger 

af hornum, nej ryk dem ud på havet, eller så ryk dem til København 

 

 

76) Birgit Christensen 

 

Navn: Birgit Christensen 

Addresse: Skovvænget 11, Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Jeg kan virkelig ikke se hvorfor vi skal have kæmpevindmøller lige udenfor vore vinduer, især 

ikke, når det ikke er noget der kommer os til gavn, kun gene... Vi vil blive så plaget af 

skyggekast og støj, at det bliver uudholdeligt at opholde os på matriklen. Det er efter min 

mening heller ikke det bedste for vores små hyggelige lokalsamfund, som vil blive mere og 

mere affolket. Så derfor NEJ TAK til Vindmøller i Bjørnstrup. 

 

 

77) Mikkel Hansen 

 

Navn: Mikkel Hansen  

Addresse: Trælborgvadvej 2 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Kære byråd. 

Håber I tænker jer ekstra gang på os borgere som vælger at bo, herude hvor der er ro og højt 

til himlen. 

Vi har valgt at bosætte herude pga den fantastiske natur og rolige omgivelser. 

Jeg taler på vejne af min familie, kone og to børn. 

Hvis de kæmpe havvindmøller kommer op så tæt på vores skønne landsted. Frygter jeg at det 

vil påvirke min familie og jeg, med deres skyggekast og lavfrekvent støj. 

Og hvordan det vil påvirke os mere lavpraktisk, med dårligere kreditvurdering mm. 

Så jeg håber inderligt at I vil stemme nej til vindmøllerne og ja til en glad familie 

Mvh Mikkel 
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78) Gritt Rosenkilde 

 

Navn: Gritt Rosenkilde 

Addresse: Lyngholmvej, 8 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er stærkt 

bekymrede over, at man politisk vil udsætte os for ulemperne ved endnu flere vindmøller i 

området for at tjene billige klimapoint uden reel handling fra egen kommunes side. Herunder 

tænkes særligt på, at Vesthimmerlands Kommune herved ikke selv gør nogen forskel i forhold 

til den grønne omstilling, men udelukkende muliggør, at hovedstadens kommuner kan gøre 

noget, uden selv at lægge jord til.  

 

Opsætning af vindmøllerne vil med sikkerhed betyde, at området vil blive fravalgt som 

bosætningssted, hvilket helt naturligt vil få stor betydning for byen - herunder skole, 

børnehave, vuggestue, hal mv. 

 

Støjgenerne fra så store vindmøller er - fortsat - ikke undersøgt tilstrækkeligt og afhænger 

desuden enormt af de konkrete møller samt af vindretningen.  

 

Vindretningen er ofte direkte mod vores bopæl og mod Blære, hvorfor hele byen vil blive 

påvirket af møllerne.  

 

Personligt bekymrer vi os dels, da vi forudser faldende huspriser; og da vi har dyr. Der er 

adskillige eksempler på store følgevirkninger hos dyr, når der er vindmøller i nærheden. 

 

Vi er desuden blevet bekendt med tilstedeværelsen af flere truede dyrearter i nærheden af 

opstillingområdet for vindmøllerne, hvilket ligeledes burde vække politikernes interesse i 

forhold til et "nej tak" til at huse flere havvindmøller på land. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Gritt Rosenkilde og Kenneth Laursen, Lyngholmvej 8, 9600 Aars 

 

 

79) Søren Andersen 

 

Navn: Søren Andersen 

Addresse: Soldugvej 10 

Postnr: 9600 

By: års 

 

Indhold:  

Jeg mener ikke man kan stemme for lokalplanforslaget ,på grund af en meget mangel fuld 

vvm rapport.Der er ikke undersøgt ordentlig for dyr der rødlistet af eu så som 

flagermus,rødglente og kærhøg.I følge vvm rapport vil man fjerne læhegn hvor flagermus 

fouragerer ,for at få den til at ændre træk rute ,det er direkte ulovligt i følge naturbeskyttelses 

loven. 

Ifølge vvm rapport skal der også foretages grundvandsænkning i forbindelse med op sætning 

af møller det vil skade det nært ligende moseområde . 

Der er ikke undersøgt vedr. lavfrekvent støj og hvilken skade det kan gøre , der er ingen 

undersøgelser der beviser lavfrekvent støj ikke er skadeligt.Jeg har læst 
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vindmøllebekendtgørelsen i den står der intet om beskyttelse af mennesker ved op stilling 

vindmøller. 

Jeg mener 150m høje møller ikke hører til på landjorden, man rejser da heller ikke et 20 

etagers hus på barmark. 

Jeg vil håbe at politikerne ikke godtager det narrativ at co2 reduktionen kan tilskrives 2 steder 

.Vesthimmerlandskomune er en fagtig kommune som de mere velstillede 

kommuner,energiselskaber udnytter til at huse deres ve anlæg, med lokalplanforslaget kan 

reelt om danne 30 % af kommunens areal til vindmølle område. 

 

 

80) Lisa Maria Balto 

 

Navn: Lisa Maria Balto  

Addresse: Gunderstedvej 35 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Nej tak til kæmpevindmøller i Gundersted, ikke ødelægge vores skønne område, sæt dem op 

ude i vandet.. 
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Vedr. vindmølleprojekt Bjørnstrup 
 

I forbindelse med kommuneplantillæg for Vindmøller ved Bjørnstrup vil jeg gerne at byrådet tager følgende 

synspunkter med i deres overvejelser. 

 

Som borger i Vesthimmerlands kommune viljegi gerne bakke op om de tiltag, Vesthimmerland træffer for 

at fremtidssikre og forbedre den grønne energiproduktion i kommunen, herunder vindmøller. For mig er 

det vigtigt, at Vesthimmerland kommune tager aktiv del i den grønne omstilling. Min bekymring går på, når 

man som borger har investeret i varmepumpe og elbil – hvilken nytte er det til, hvis de skal trække på 

fossile brændstoffer i stedet for grønne alternative?  

 

I den seneste tid har der været et stort fokus på Vindmølleprojekt Bjørnstrup, både i lokalsamfundet og i 

medierne. Jeg synes, det er ærgerligt, at det billede, der er blevet tegnet af projektet, overvejende 

beskriver modstand over for projektet. Jeg kan godt være bekymrede for, at det ikke afspejler det egentlige 

billede af borgernes holdninger.  

Dette ses bland andet i den undersøgelse, forvaltningen havde fået gennemført på tværs af hele 

kommunen, der viste opbakning til den grønne omstilling. 

 

Helt overordnet synes jeg at det er vigtigt at huske, hvorfor det er vigtigt med investeringer i den grønne 

omstilling. Der er blevet skrevet mangt og meget om, hvorledes ens livskvalitet bliver forringet her og nu af 

vindmøller.  

Men hvad med livskvaliteten i fremtiden? For vores børn og børnebørn?  

Hvem husker ikke oversvømmelserne i Tyskland, Holland og Belgien denne sommer? Hvilken livskvalitet 

stod de berørte tilbage med?  

Den globale opvarmning lader sig ikke begrænse af kommunegrænser og landegrænser, og derfor er det 

særlig vigtigt, alle støtter op om kampen for at vende kurven. 

 

Men håb om en grønnere fremtid.  

Martin Rosenberg Thomsen 

Nr. Blærevej 4 

9600 Aars 

 
 
 
 

81)
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82) Morten normann Laustsen 

 

Navn: Morten normann Laustsen 

Addresse: bjerghedevej 6 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

er stærkt bekymret for hvad det ville gøre for huspriserne i området. Vindmøller er jo ikke lige 

frem kendt for gøre noget positiv. området har jo en lang lægge tid når huse er til slag i 

området. 

kan ikke se hvorfor vi skal betale en så stor pris, for at HOFOR kan kan lave strøm. 

borgernes økonomiske kompensation og rettigheder er alt for dårlige. 

 

 

83) Torben Matzen 

 

Navn: Torben Matzen 

Addresse: Nykirkevej 4 

Postnr: 9520 

By: Skørping 

  

Indhold:  

1) Hindringsfladerne for Græsbanen er ikke nævnt i konsekvensrapportem 

2) Hvilken indflydelse vil vindmøller have for på en fremtidig GPS approach procedure til 

flyvepladsen. Proceduren vil kunne gavne særligt erhvervslivets udnyttelse af flyvepladsen.  

3) Møllerne er sat lige udenfor hindringsfladernes afslutning hvor grænsen er 100m i højden, 

hvis man fortsatte hindringsfladens hældning skulle man noget længere væk fra flyvepladsen 

før en højde på 150m er muligt. 
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85) Jette Nielsen 

 

Navn: Jette Nielsen 

Adresse: Vester Søttrupvej 38 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg er fuld af anerkendelse i forhold til, at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig 

regeringens klimamål og dermed gerne vil være en grøn kommune, hvilket intentionen om 

Bjørnstrupmøllerne vidner om. Men er det fair, at beboere i Bjørnstrup skal flytte fra deres 

hjem, så man kan fortsætte ”legen” på flyvepladsen og endda gå med tanker om udvidelse af 

bane, GPS o.s.v. ? 

 

Min skuffelse er derfor stor, når den grønne hensigt ikke i øvrigt er at finde som aftryk i 

kommuneplanen. Vi er alle blevet belært om, at flydrift er den største kilde til co2 udledning og 

anden forurening. Vesthimmerlands Kommune driver og ejer en flyveplads, der i den grad er 

med til at forøge kommunens klimabelastning. Karl Sperling, forsker og PHD i Energy Planning 

ved Aalborg Universitet, udtaler til medierne, at et lille privatfly udleder 7 gange så mange kul-

emissioner som et stort rutefly – altså forurener 7 gange så meget. Det synes jeg bør lede til 

eftertanke, da Vesthimmerlands Flyveplads i overvejende grad benyttes af f ritidsflyvere og 

faldskærmsspringere til leg i små privatfly. Er I klar over, at et lille faldskærmsfly på en 

eftermiddag tilbagelægger 600 – 700+ km i snævre cirkler over et mindre lokalområde. 

Erhvervsflyvning foregår i begrænset omfang og trods alt kun ved take off og landing efter at 

have udført et samfundsnyttigt formål. Det sidste kan jeg fint se som noget attraktivt for 

kommunen. Det andet, der foregår på Vesthimmerlands Flyveplads, er der ikke meget grønt 

eller skønt over. 

 

Hvis man virkelig ønsker at være en grøn kommune, synes jeg, at det er oplagt, at kommunen 

griber i egen barm, starter ved egen virksomhed og begrænser forureningen herfra med co2, 

kul-emissioner, bly og ikke mindst en infernalsk støj, der præger et i øvrigt smukt 

naturområde, som gerne både skulle tiltrække ny bosætning og fastholde eksisterende 

beboere. Teknisk udvalgsformand skriver i den lokale avis, at han er mand for at træffe de 

svære beslutninger for at sikre klimaet i fremtiden for vores børn og børnebørn. En ædel 

tanke, men den er nu ikke så ædel, når man så ikke træffer de svære beslutninger i sit eget 

regi.  

 

Som borger bliver vi bedt om indgreb og ændringer i vores privatliv såsom at affaldssortere, 

køre med bus i stedet for bil, skift af bil til el-bil, tage toget i stedet for at flyve, brændeovne 

skal udskiftes, oliefyr ligeså o.s.v., vi skal ændre madvaner. Landmændene får restriktioner i 

forhold til, hvordan de skal drive deres virksomhed o.s.v. Alt sammen gener, som vi skal 

udholde for at sikre en fremtid, hvor vi kun kan håbe på at undgå frygtelige følger, som vi så i 

Tyskland og andre lande i sommeren 2021. Derfor er det svært at leve med, at på 

flyvepladsen har folk fra alle mulige steder i landet lov til at forurene for fuld støjudblæsning til 

stor gene for både klima og borgere. I andre kommuner gør man meget for at støjreducere for 

at sikre borgervelfærd og trivsel med viden om den forskning, der viser, at støjbelastning er 

sygdomsfremkaldende.  

 

Det er mit håb, at I vil gøre Vesthimmerlands Flyveplads til en ren og grøn flyveplads 

forbeholdt Vesthimmerlands Kommunes erhvervsliv. 
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86) Julie Søder Nielsen 

 

Navn: Julie Søder Nielsen 

Adresse: Vester Søttrupvej 38 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Mener Vesthimmerlands Kommune klimakampen alvorligt og vil politikerne virkelig gøre 

Vesthimmerland til en grøn kommune? Jeg kommer faktisk i dyb tvivl, når kommunen i samme 

omgang, som man planlægger at nedlægge Bjørnstrup med 6 kæmpe vindmøller nu påtænker 

at udvide Vesthimmerlands Flyveplads (igen igen).  

 

Hvordan hænger ønsket om udvidelse af Vesthimmerlands Flyveplads sammen med, at 

kommunen har tilsluttet sig regeringens klimamål? Og hvordan hænger udvidelsen af 

Flyvepladsen sammen med, at man i kommunen arbejder med planer om at nedlægge 

adskillige private hjem i Bjørnstrup i kommunens bestræbelser på at reducere CO2 udledning 

for at understøtte, at vi når regeringens klimamål?  

 

Planlægger man at oprette kæmpe vindmøller bare for at kunne øge CO2 udledningen på 

Flyvepladsen? I så fald, hvor mange vindmøller planlægger I som politikere, at vi som borgere 

i Vesthimmerlands Kommune skal forberede os på, skal stilles op rundt omkring for, at f.eks. 

faldskærmsspringere, som ikke bor i kommunen, kan komme langvejs fra og bruge 

Vesthimmerlands Flyveplads som fri legeplads?  

 

Hvad skal forlængelsen af banen bruges til? Hvem er udvidelsen egentlig for og hvad/hvem 

skal den gavne? 

 

Hvilken betydning får udvidelsen for øgningen af CO2 udledning fra Vesthimmerlands 

Kommune? Hvor meget CO2 udledes der fra flyvepladsen fordelt på fritidsflyvning og 

erhvervsflyvning nu? Og hvor meget CO2 udledning på leg, tant og fjas på flyvepladsen vil I 

som ”grøn kommune” acceptere i fremtiden? 

 

Jeg oplever nemlig en flyveplads, som hovedsageligt bruges til fri leg og hobbyflyvning, hvor 

erhvervsflyvningen er trådt usynligt i baggrunden. Og det er jeg ikke den eneste, der oplever. 

Den opfattelse deles bl.a. af Aars Avis’ redaktør Thorkil Christensen d. 7. oktober 2020 i hans 

artikel ”Flyve- eller legeplads”, hvor han skriver, at den oprindelige vision for flyvepladsen var 

erhvervsflyvning, men nu er blevet til ren leg og hobbyflyvning. Dertil kommer, at AAU forsker 

Karl Sperling i sin forskning påpeger, at små fly forurener 7 gange mere end store fyldte 

rutefly (Kilde: https://www.bt.dk/royale/prins-harry-faar-voldsom-kritik-efter-tur-i-privatfly-

det-er-en-eklatant-dumhed). 

 

Hvordan ser byrådspolitikerne på, at fritidsflyvningen på Vesthimmerlands Flyveplads 

hovedsageligt foregår med små personfly, der cirkler rundt i området uden andet formål end 

leg eller træning til mere leg?  

 

D. 22. august 2021 cirklede faldskærmsklubben f.eks. 756 km i vores lille område på bare en 

registreret flyvning fra kl. 13.04-18.56 (se vedhæftet eksempel: bilag A og B). I kan her se, 

hvordan der på nuværende tidspunkt flyves i lokalområdet, hvilket leder videre til et andet 

bekymringspunkt. Nemlig de konsekvenser, som de muligt planlagte kæmpe vindmøller ved 

Bjørnstrup får for aktiviteterne på flyvepladsen. Jeg kan forstå på repræsentanter for 

flyvepladsen, at vindmøllerne får betydning for fritidsflyvningens flyveveje. Det vil sige, at det 

begrænser hobbyflyvningens og faldskærmsklubbens mulighed for, hvor meget de kan flyve i 

spiral og cirkle rundt i lokalområdet. Jeg kan derfor kun frygte, at en udvidelse af 

flyvepladsens landingsbane plus etablering af kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup vil øge 
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hobbyfly og leg over de omkringliggende landområder, og dermed også presset på bl.a. 

Søttrup, som i forvejen er dybt plaget af støj fra fritidsflyvning, når der er flyvevejr. Den 

yderst begrænsede erhvervsflyvning, som kun har ind- og udflyvning generer os ikke 

støjmæssigt. 

 

Et er flystøj, men vi må heller ikke glemme den unødvendige blyforurening og CO2 udledning. 

Plus om det er rimeligt, at vi som borgere kan se frem til at betale både for udvidelse af 

flyvepladsen og så (formodentligt) en ny miljøgodkendelse samtidig med, at vi må erfare, at vi 

ingen indflydelse har på vilkårene, som flyvepladsen drives på, hvilke vi tidligere er blevet 

lovet.  

 

Måske I kan hjælpe Teknisk Udvalg som samlet byråd? Hvordan kan man som kommune bare 

give los og i Teknisk Udvalg i december 2019 tillade en fordobling af fritidsflyvning og CO2 

forurenende leg, imens man i den øvrige del af kommunen tilslutter sig klimakampen og en 

reduktion af CO2 udledning på 70%?  

 

Som del af en gruppe på flere, der både er bekymret for klimaet, men også er voldsomt plaget 

af flystøj fra fritidsflyvning, så håber jeg, at I som politikere vil tage med i jeres revurdering af 

kommunalplanen, hvad Vesthimmerlands Kommune skal bruge sin flyveplads til. Har vi som 

kommune råd til at støtte op om rendyrket CO2 udledende leg i en tid, hvor klimaet har brug 

for al den CO2 reduktion, som vi kan finde lige nu og her? En tid, hvor man lægger CO2 afgift 

på alt, pålægger virksomheder at føre C02 regnskab og arbejde på at blive CO2 neutrale, 

beder borgere om at tage tog i stedet for fly og bus i stedet for bil, afskaffe vores oliefyr og 

pejse, affaldssortere, genanvende og spare på ressourcer, nedlægge landbrugsjord, fraflytte 

vores hjem i områder tiltænkt vindenergi etc. 

 

I er som politikere ikke bange for at række ind i vores private hjem med indgreb, 

ekspropriering, restriktioner og påbud, som skal hjælpe i kampen for klimaet og jordens 

fremtid (læs f.eks. Anders Kjærs læserbrev i Aars Avis 10.03.2021: Bilag C). I har en lavt 

hængende frugt i kommunens eget CO2 regnskab, som I som politikere i Vesthimmerlands 

Kommune har fuld eneret og bestemmelse af anvendelsen over som både ejer og myndighed. 

Jeg håber derfor, at I vil vise samme mod i forhold til at se kritisk på, hvad vi som kommune 

kan acceptere, at vores flyveplads bruges til. 

 

Og så kunne Kommunen, som ejer af flyvepladsen, også vælge at være det gode eksempel på, 

hvordan man som ejer af en tung CO2 udledende og blyforurenende virksomhed tager både 

klimaet og borgerne alvorligt. Det kunne være en start at reducere fritidsflyvningen og den frie 

leg med 70% fra det niveau, som det var på, før man i december 2019 gav tilladelse til at 

fordoble aktiviteterne (se vedhæftede aftale om kommunalt miljøtillæg: Bilag D).  

 

Lad Bjørnstrup gå fri for kæmpe vindmøller. Start med flyvepladsen i stedet. Det vil bringe 

glæde i langt flere vælgerhjem, end I lige tror. Hvis I virkelig vil grøn omstilling og tænke 

alternativt, så kan I anlægge et solcelleanlæg på flyvepladsen i stedet. I har jorden til det.  

 

På forhånd tak. 
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87) Jane Kærsgaard Nielsen 

 

Navn: Jane Kærsgaard Nielsen 

Adresse: Borupvej 18 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Indsigelse mod Kæmpevindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære. 

 

Vi kommer til at bo tæt på Kæmpevindmøllerne, og hvad gør det ved vores dejlige område - 

by - sammenhold - dyreliv? Splittelse. 

Vi har altid fået fortalt af Byrådspolitikerne, at vi skal øge bosætningen ude i de små samfund 

og brande vores by og område, så flere får lyst til at bosætte sig her. Det er der faktisk også 

mange der har valgt i de seneste mange år. 

Men nu, hvor der så planlægges at opsætte Kæmpevindmøller i området, bliver familier med 

store, så vel som små børn sat i et stort dilemma. Skal de flytte fra det, de blev forelsket i, og 

hvor de har set fremtiden sammen i mange år pludselig blive knust. Eller blive og få støj, 

skyggekast samt værdinedsættelse af ejendommen pga. kæmpevindmøllerne. Og hvem ved, 

hvad der ellers kan følge med af senfølger for ens helbred. Andre skal købes ud. Et stort 

område rydes for folk og dyreliv. 

Vi nyder synet af dyre- og fuglelivet ved vores lille skov og specielt når den røde glente svæver 

højt over os, og flagermusens færden lige uden for vores dør. 
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I VVM undersøgelserne synes vi, at der mangler redegørelse for de fredede flagermus samt 

den røde glente og kærhøg. 

Vi er slet ikke i tvivl om, at vi i vinterhalvåret vil få skyggekast ind i hele huset og støj hver 

dag året rundt de næste mange år. 

Bare tanken om de gener, gør os bange for fremtiden. 

Vi håber virkelig, at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur uden 

kæmpevindmøller lige uden for vores gård. 

 

På vegne af Borupvej 18 

Jane K Nielsen 

 

 

88) Birthe Odgaard 

 

Navn: Birthe Odgaard 

Adresse: Hvorvarpvej 34 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Vi er betænkelige, for hvis der bliver opsat vindmøller ved Bjørnstrup, så vil vi få mange flere 

overflyvninger fra flyvepladsen. Som det er i dag, har vi allerede rigeligt med fly i luften over 

vores ejendom. Det er ikke kun folk fra Vesthimmerlands Kommune, der øver fra flyvepladsen. 

Folk kommer fra hele Danmark. Dette vil få stor betydning for vores dyr, der bliver oprevne og 

bange, hver gang der er et fly over vores ejendom. Alt det CO2, der bliver udledt må også 

have betydning for hele miljøet i kommunen. Derfor stemmer jeg klart nej tak til vindmøller 

ved Bjørnstrup, og nej tak til en udvidelse af flyvepladsen. 

 

 

89) Margrethe Carstensen 

 

Navn: Margrethe Carstensen 

Adresse: Søttrupvej 39 

Postnr: 9600 

By: Års 

 

Indhold:  

Vesthimmerlands kommune vil gerne være en grøn kommune. Samtidig med at man vil opføre 

vindmøller, giver man i dec. 2019 NFK ( Nordjyllands Faldskærms Klub) tilladelse til at de kan 

øge deres flyaktiviteter. Disse fritidsaktiviteter medfører større udledning af CO2, mere 

blyforurening samt forhøjet støjplage for bl.a. beboerne i Søttrup. 

Vindmøllerne i Bjørnstrup vil påvirke fritidsflyenes flyveretning, således vi i det i forvejen 

plagede område, vil opleve endnu mere vedvarende flystøj. 

I stedet for at rejse vindmøller ved Bjørnstrup og øge aktiviteterne i forbindelse med 

fritidsflyvning, så lyt til borgernes ønsker. 

 

 

90) Asger Nielsen 

 

 

Høringssvar 

i forbindelse med vindmøller i Bjørnstrup. 

 

 

Vindmøller er under mistanke for at generere strøm til jorden og blive vagabonderende 
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strømme samt ”strømstøj” til atmosfæren til skade for mennesker og dyr.  

 

Ved søgning på Nettet om vagabonderende strømme ses følgende beskrivelser, herunder 

udtalelse fra en repræsentant for SEGES – landbrugets videnscenter: 

 

• ”Vagabonderende strøm er elektrisk strøm, der følger andre veje end regulære ledninger, fx 

gennem fugtig jord” 

• ”Vagabonderende strøm er udefrakommende strøm, der kan opstå periodevist, fx når 

overskud af produceret strøm ledes fra elnettet i jorden” 

• Vi sender langt mere strøm rundt i dag end tidligere fra fx vindmøller, solceller og så videre, 

og det er helt klart et område vindindustrien bør forske noget mere i. 

 

Det fremgår ligeledes af Nettet, at EnergiNet for flere år siden har nedsat en arbejdsgruppe 

med navnet ”Forum for vagabonderende strømme”. Der foreligger ikke noget tilgængeligt 

materiale om resultater af arbejdsgruppens nu flerårige arbejde. 

 

Der foreligger målinger udført af en forsker fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ved en 

svinefarm i Dronninglund, hvor der ved en målerbrønd ved gårdens bygninger blev målt 10 

volt, og ved en efterfølgende måling 7 – 9 volt. De målte elspændinger medførte periodiske 

høje skrig fra grisene i stalden. 

 

Aalborg Universitet/Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ved lyd og videoovervågning af 

svinebesætningen konstateret en hidtil uset unormal adfærd med periodiske høje skrig og 

forsøg på at flygte fra stien. 

Der foreligger dyrelægeerklæringer, som beskriver grisenes helt igennem unormale og 

dyrevelfærdsmæssigt belastende adfærd, som ikke kan tilskrives nogen kendt sygdom. 

 

Det samme er tilfældet ved en malkekvægbesætning på Sjælland, hvor kommunens 

forvaltning har skrevet, at kommunens miljøafdeling ikke er i tvivl om, at gårdens besætning 

er påvirket af væsentlig forurening i form af strøm fra ukendt kilde. 

 

Her har Københavns Universitet, det sundhedsfaglige Fakultet ”Universitetshospitalet for store 

husdyr” lavet forsøg med køer, hvor det viste sig gennem flere forsøg, at køerne ikke ville 

drikke vandet fra gården og opførte sig mærkeligt, indtil de fik tilbudt universitetets eget vand.  

Universitetet lavede også blindtest på studerende, der ved at stikke deres hænder i 

henholdsvis vand fra gården og vand fra universitetet, kunne udpege vandet fra gården, som 

føltes, citat: ”anderledes og ligesom summer i fingrene” og ”føles mærkeligt i munden, især på 

tungen”. 

 

Sjællandske medier har bragt et interview med gårdens naboer, som også har problemer med 

strøm i vandet, og som grundet ansættelse i DTU har mulighed for ved hjælp af 

måleinstrumenter at måle elektriske signaler i vandet fra deres egen hane. Disse elektriske 

signaler ses ikke i det vand, de er begyndt at købe. De drikker ikke deres eget vand, men 

børster tænder i det, hvorefter de mærker en snurren i læberne i cirka 20 minutter efter.  

Forholdet er af Slagelse Kommune anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Fra dagspressen vides at omkring 200 landmænd på landsplan med besætninger af svin og 

køer har haft søgt hjælp hos en aktør tilknyttet en landboforening for at få hjælp til deres 

besætningers unormale adfærd, der giver sig udslag i: 

 

• Periodiske høje skrig fra grise som forsøger at flygte fra stien 

• Køer der vægrer sig ved at gå ind i malkerobot  

• Køer der ikke drikker nok vand og i stedet drikker egen urin i løsdriftsstalden 

• Dyr der slikker en anden for at fremkalde urinering for at drikke det 
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Det til trods for at alle gårdens elinstallationer mv. er gennemgået og udskiftet for at løse 

problemerne. 

 

SEGES har givet udtryk for, at der findes op mod 500 landbrug med dyrehold, som har 

problemer med strømstøj. Nogle er allerede gået konkurs. 

 

På grund af manglende resultater af EnergiNets undersøgelser og hvor der tilsyneladende ikke 

vises interesse eller tages ansvar fra andre offentlige organisationer eller statslige styrelser 

(DTU og Energistyrelsen), er der nu flere private aktører, der med råd fra amerikanske og 

canadiske eksperter søger at fremskaffe den fornødne dokumentation af skadevirkningen af de 

målte spændinger i jorden og den luftbårne strømstøj til brug for anlæggelse af en retssag.  

 

De igangværende undersøgelser retter sig mod: 

• Højspændingsledninger i både luft- og jordledninger – især ved fremføring som jævnstrøm. 

• Vindmøller – her kan private aktører ikke få adgang til at foretage målinger for jording. 

• Solcelleanlæg – hvor produceret strøm fremføres som jævnstrøm. 

• Stærkstrømsledninger liggende tæt på vandledninger – i samme side af vejen. 

 

Det internationalt anerkendte FORCE Technology har ved gården i Dronninglund i 2019 ved tre 

målinger over en periode målt væsentligt forhøjet elektrisk felt ved 30-80 Mhz, medens al 

strøm fra gården var slået fra. Uddybende målinger (igen med hovedafbryderen slukket) viste, 

at det elektriske felt ikke havde ændret sig. 

Dette beviser, at den konstaterede strømstøj er udefra kommende. 

 

Sammen med Energistyrelsen konkluderede FORCE Technologys repræsentant, at den 

luftbårne strømstøj stammer fra de nærliggende vindmøller” (Citat fra Konklusion af 26. marts 

2019 v/ FORCE Technology) 

Vindmøllerne ligger 1100 meter fra gården. 

 

Problemerne for dyrenes sundhed og velfærd og for beboernes helbred er øget og ved 

målinger er konstateret, at det er vagabonderende strømme i jorden og strømstøj i 

atmosfæren, der trænger ind i gårdens bygninger. 

 

Ung forsker har den 3. maj 2019 fået Spar Nord Fondens forskningspris på 250.000 kr. til bl.a. 

at forske i elektrisk støj, som han allerede har påvist findes fra solcellepaneler. 

 

Vi må kræve, at Hofor kan fremlægge klar dokumentation for, at disse anlæg ikke genererer 

vagabonderende strømme til jorden og strømstøj i atmosfæren til skade for mennesker og dyr.  

 

Vi kan anbefale Vesthimmerlands Kommunes politikere og forvaltning at gøre sig bekendt 

med: Lovbekendtgørelse nr. 277 af 27/03/2017 – Miljøskadeloven.  

 

Denne lov gør producerende virksomheder ansvarlige for skader, og loven gælder også for 

offentlige og statslige producerende virksomheder. 

 

 

Da jeg er landmand og arbejder med dyr hver dag, tænker jeg det er vigtigt område at have 

stor opmærksomhed på, hvis der skal sættes vindmøller op.  

 

 

 

 

Venlig hilsen  

Asger Nielsen 
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91) Sophie Andersen 

 

Navn: Sophie Andersen 

Adresse: Kjellerupsgade 25 st. tv. 

Postnr: 9000 

By: aalborg 

 

Indhold:  

Høringssvar vedr. opsætning af kæmpevindmøller i Bjørnstrup og gundersted omregn.  

 

Mit navn er Sophie Andersen. Jeg er en 22-årig pige, som fornyligt er flyttet hjemmefra for at 

studere. Dette ændre dog ikke på min holdning til projektet om opstilling af kæmpe vindmøller 

i nærheden af min hjemby Gundersted.  

 

Jeg er vokset op på et lille landbrug, som ligger inden for de skelsættende 900 meter. Jeg 

holder utrolig meget af mit fødehjem og det vil gøre utrolig ondt at se, hvad opsætningen af 

vindmøllerne vil gøre ved det lokalsamfund, som jeg holder så meget af. Gundersted er en lille 

landsby med et godt sammenhold. Et sammenhold, som vil blive udfordret og muligvis gå i 

opløsning, hvis projektet føres ud i livet. Boligerne mister værdi og folk vil søge mod andre 

landsbyer, hvor de ikke bliver generet af skyggekast og støj fra møllerne.  

 

Vindmøllerne har også en indvirkning på det lokale dyreliv, som vi holder så meget af. Min far 

ejer en lille skov i nærheden af vores gård, hvor min familie og jeg nyder at gå ture. I 

dagslyset kan vi være heldige at få et glimt af den røde glente og ved aftentid flagermusene 

som som flyver forbi. Disse arter vil ikke trives med gener fra vindmøllerne, og det fantastiske 

dyreliv vi har i baghaven, vil blive to unikke arter fat tigere.  

 

Jeg er som sagt fraflyttet Vesthimmerlands kommune fornyligt, men forhåbenligt ikke for altid. 

Jeg har altid elsket mit lokale nærområde og har allerede fra barnsben lært vigtigheden i at 

støtte op om lokale tiltag. Jeg ønsker selv at give mine fremtidige børn en opvækst som min 

egen fyldt med den nærvær og det fælleskab, som man kun finder i landbysamfundet. Jeg 

ønsker, at de skal vokse op i det område og sammen med den natur, som jeg altid har elsket 

og værnet om. Dog ser jeg ikke det som en mulighed, hvis projektet bliver gennemført. 

Området vil blive affolket og øde. Et ingenmandsland uden en fremtid, hvilket vil være et 

kæmpe tab for Vesthimmerlands kommune.  

 

Dette var mine få ord. Jeg håber i tager den rette beslutning. 

 

Venlig hilsen  

 

Sophie Andersen 
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I forbindelse med Lokalplan 1112 – Vindmøller ved Bjørnstrup indsendes hermed vores indsigelse ud fra 

observationer foretaget gennem årene, og ønsker disse vil blive inddraget og vurderet i forhold til opførelse 

af vindmøllerne. 

Det lyder meget positivt, at Vesthimmerlands Kommune har besluttet sig for at gennemføre en grøn 

omstilling. Men hvordan hænger det sammen med, at kommunen nu vil ødelægge et landsbymiljø i 

Bjørnstrup ved at sætte 6 vindmøller op samtidig med, at man bevarer og udvider en kommunalt ejet 

virksomhed – nemlig Vesthimmerlands Flyveplads. Hvilken betydning får vindmøllerne for aktiviteter og 

flyveje for de lokalt beliggende beboelser? Hvilken betydning får det for støjbilledet og CO2 udledning?        

Ved en opførelse af vindmøller i Bjørnstrup er vi bekymrede for en øget belastning, i form af flere 

overflyvninger af ejendommen vil blive en realitet, hvilket vi ikke er interesserede i. Vi vil derfor gøre 

indsigelse mod opstilling af vindmøllerne i Bjørnstrup. Vi mener, at der er et aktivitetsområde, som i stedet 

bør undersøges nærmere, et område som har stor indflydelse på kvaliteten af levevilkårene for vi som er 

nabo – nemlig Vesthimmerlands flyveplads.  

Vi har igennem flere år været udsat for støjbelastning, og deraf stresssymptomer, fra fritids-flyaktiviteter 

fra Vesthimmerlands flyveplads, fra henholdsvis Faldskærmsklub og Motorflyveklub, til tider i et så stort 

omfang at det har været nødvendigt at rejse hjemmefra for at få den konstante støj på afstand. Vi kan 

desværre ikke gå med høreværn på det meste af døgnets vågne timer – som ellers er anbefalingen fra 

lægen – men det kan vel heller ikke være meningen med at bo i et samfund hvor der skal være plads til 

også at kunne restituere efter en travl hverdag. 

Vi føler os netop noget til grin, i forbindelse med Faldskærmsklubben, som har fået tilladelse til dobbelt så 

meget flyvning i weekender, plus 2 valgfrie aftener - hvor der må flyves til kl. 22:00 eller til solnedgang -

enten tirsdage, onsdage eller torsdage. Tidligere skulle flyvninger stoppe kl. 19. Hvordan kan denne øgning 

af aktiviteter harmonere med en grøn omstilling hvor alle skal bidrage til fx reduktion af Co2?. 

Vi må ligeledes konkludere at denne udvidelse af tilladelse forårsager meget mere CO2 udledning ifm. 

flyvning fra Vesthimmerlands flyveplads, og denne ikke har været i tråd med den grønne omstilling som 

kommunen har tilsluttet sig – men forhåbentlig kan vi se frem til en fremtidig reduktion på dette område.  

Det skal ligeledes nævnes at der ved flyvninger anvendes blyholdigt benzin, hvilket er en belastning både 

miljømæssigt og helbredsmæssigt, og når flyaktiviteterne fra Faldskærmsklub og Motorflyveklub, er 

koncentrerede flyvninger og cirkulering af fly – i lav højde – ca. hvert 5 minut i op til 2 timer i træk, 

hvorefter der kan holdes pause og gentagelse af flyvninger startes atter derefter – og dette forekommer 

flere dage i træk – så det belaster således et lille areal hvilket må betragtes at udgøre helbredsmæssige 

risici på sigt for beboere i området.  

Dette håber vi bliver analyseret og miljøvurderet, i forbindelse med Kommuneplanen, da der hér må være 

en betragtelig mængde CO2 mm. at reducere – til gavn for borgere bosiddende i området – og ikke mindst 

for miljøet. 

 

92) Lilian Hoff Pedersen

1431



1) Anitta Hornbjerg 

 

Navn: Anitta Hornbjerg 

Addresse: Doverhøjvej 16 

Postnr: 9600 

 

 

Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup 

Kategori: Kommentar 

Indhold: 

Jeg vil hermed give min mening. Det er da fuldstændigt tåbeligt at opstille vindmøller ved 

Bjørnstrup når der findes et sted, hvor de ikke genere nogen. Brug arealerne tilhørende 

Brusåvej 28 matrikel nr. 1v gunderstedgård hgd.mfl. Der vil de stå rigtig godt uden det går ud 

over. mvh Anitta Hornbjerg 

 

 

2) Hans Peder Hornbjerg 

 

Navn: Hans Peder Hornbjerg 

Addresse: Doverhøjvej 15 

Postnr: 9600 

 

 

Emne: Vedr. vindmøller ved Bjørnstrup 

Kategori: Kommentar 

Indhold: 

Jeg har meget imod vindmøllerne hvor der er så mange mennesker der bliver berørt både i 

byen og på landet. Desuden er jeg skeptisk over for en placering så tæt på mange produktions 

landbrug da jeg ikke ved hvordan møllerne vil påvirke vores dyr både omkring sygdom og 

reproduktion da vi ved dyrene er meget følsomme for strøm, der mangler vi en undersøgelse 

på hvad påvirkningerne er. 

Jeg undrer mig også over at navnsø for år tilbage ikke kunne tåle at børne familier kørte ud til 

den med deres børn om sommeren for at bade, men nu kan den så åbenbart tåle at der bliver 

sat kæmpe møller op med den dertil hørende trafik og gravearbejde dette medfører. 

Venlig Hilsen 

Hans Peder Hornbjerg 

 

 

3) Henrik Andersen 

 

Navn: Henrik Andersen 

Addresse: Bjørnstrupvej 28c 

Postnr: 9600 

 

 

Emne: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup 

Kategori: Kommentar 

Indhold: 

Jeg skal på det kraftigste modsætte mig opførelsen af vindmøller i Bjørnstrup og samtidig 

opfordre til, at Kommunen får styr på støjgener fra allerede opstillede vindmøller mellem 

Hornum og Vester Hornum. 

Med venlig hilsen 

Henrik Andersen 

Bjørnstrupvej 28c, Hornum 

9600 Aars 
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4) Thomas Olesen 

 

Navn: Thomas Olesen 

Addresse: Brusåvej 6 

Postnr: 9240 

 

 

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup 

Kategori: Kommentar 

Indhold: 

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP !!! 

 

I har ingen opbakning i lokal samfundet til kæmpe vindmøller Så lyt dog til os ! NEJ TAK ! 

 

 

5) Kenneth Støvring 

 

Navn: Kenneth Støvring 

Addresse: Gunderstedvej 

Postnr: 9600 

 

 

Emne: Positiv 

Kategori: Kommentar 

Indhold:  

Med tanke på både kommunens og regeringens klima ambitioner og i særdeles de nyeste 

klimarapporter fra FN synes jeg i den grad at der skal handling til og dette projekt synes jeg vil 

være et skridt i den rigtige retning, og vil vise at Vesthimmerlands kommune er fremsynet og 

sætter handling bag deres ord og ambitioner 
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Til Vesthimmerlands kommune 

Vindmølleprojekt Bjørnstrup 

   Ll. Ajstrup, d. 13. august 2021 

 

Høringssvar vedr. Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 

Først og fremmest vil vi gerne kvittere Hofor for en god dialog og konstruktiv tilgang til hele vores situation 

og ønsker, som en af de nærmeste naboer til vindmøllerne. De har været finke både når de har været forbi 

men også når jeg har ringet til dem på telefonen. 

Tanken om grøn energi er jo nødvendig. Og vi kan jo ikke alle sige vi ikke vil have dem i baghaven. Vi var 

meget skeptiske da der i sin tid blev sat møller op i både Bjørnstrup og Gundersted og ønskede dem 

faktiske ikke. Efter de blev sat op, har det dog vist sige at de ikke genere os det fjerneste. Og i dag ligger vi 

faktisk ikke mærke til dem. Dermed ikke sagt at de aldrig kan høres, men ikke noget der på nogen måde 

genere. 

Min datter bor i Flejsborg mellem møllerne i Krogstrup og Overlade. Hun føler sig på ingen måde generet af 

dem og derfor tænker jeg heller ikke at møllerne i Bjørnstrup vil genre hverken i Gundersted eller Blære.  

Der er mange der snakker om at lodsejerne kun tænker på penge. Selvfølgelige får de sikkert også noget ud 

af det men de får jo også generne af at have dem og veje mm. Til at stå midt på markerne. Og de kommer 

jo selv til at bo allertættest på møllerne efterfølgende. Jeg syntes i øvrigt at det er flot at Hofor, Torben og 

Per har afsat så mange penge til lokalområdet. Jeg syntes nemlig ikke der er ”småpenge” som der er nogen 

der gør. 

Der har i mange år stået møller her i området. Og det er jo ikke tanken at der kommer flere møller men kun 

nye og mere moderne. 

Jeg tror ikke at de nye møller vil gøre skade på hverken flagermus og andet vildt. Og heller ikke naturen. 

Der er i hvert fald masser af både flagermus og andet vildt omkring andre vindmølleområder. 

 

Venlig hilsen 

Irma Bach Lykkegaard 

Borupvej 16, Ll. Ajstrup 

9240 Nibe 

6) Irma Lykkegaard
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7 Torben Myrup 

 

Navn: Torben Myrup 

Addresse: gunderstedvej 

Postnr: 9600 

 

Emne: vindmøller 

Kategori: Kommentar 

Indhold:  

jeg mener det er vigtigt at Vesthimmerland også tager del i den grønne omstilling. Jeg har haft 

4 møller som nærmeste nabo i 25 år. De har aldrig generet os, og jeg ejer ikke nogen af dem. 

Jeg bliver også nærmeste nabo til de nye møller. Jeg køber i dag grøn strøm til hele mit 

landbrug, det er på høje tid vi tager ansvar, og sætter fart på den grønne omstilling 
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Til Vesthimmerlands kommune 
Blære, d. 17. august 2021 

 
Høringssvar vedr. Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 
 
FN’s nyeste klimarapport viser jo med al tydelighed at der er behov for at sætte mere skub i den 
grønne omstilling. El-biler bliver stadig mere udbredt og der går ikke længe inden at de for alvor 
overtager billedet i trafikken. Både fordi de er ved at være veludviklet men også pga. et politisk 
krav. Vi er på ingen måde klimafanatikere men når man tænker at Bjørn Lomborg siger at FN’s 
klimapanel er det mest troværdige, bliver man nødt til at anderkende behovet for grøn energi. 
Samtidig må klimaproblematikken jo have et gran af sandhed. 
 
Frygt for mangel på bæredygtig el er faktisk en af de ting vi godt kunne forestille os i fremtiden, 
hvis ikke den grønne omstilling får fart. Vi KAN ikke blive ved med at udskyde det og sige vi ikke vil 
have møller i vores baghave 
 
Vi går ind for projektet. Der er vindmøller i området i forvejen. De har aldrig generet os og vi har 
boet her i 22 år. Møllerne er ved at være gamle. Og vi kan se at der tit er reparationer på dem. 
Derfor trænger de til at blive skiftet ud. Nøjagtig som enhver anden bil bliver skiftet ud til en nyere 
og mere miljørigtig bil. 
 
Dyrelivet er blevet beriget. Flere ræve, rådyr, kronvildt, harer, mv. kan vi hverdag se. Flere 
trækfugle, trods eksisterende møller, som svaner og ænder. Naturen tilpasser sig og har gjort det 
siden de nuværende møller blev sat op. Vi er derfor helt overbevist om at vindmøllerne skaber 
plads til dyrelivet og ikke fjerne eller skader det. Det er faktisk vores oplevelse gennem nu mange 
år. 
 
Vi vil opfordre jer til at lytte til os der bor og har boet i området gennem så mange år. Vi har 
nemlig aldrig følt sig generet af de nuværende møller. Heller ikke selv om vi aldrig har haft 
økonomisk interesse i dem. 
 
De afledte effekter af mølleprojektet som nedtagning af ældre boliger vil, efter vores opfattelse, 
medvirke til en stor forskønnelse af området.  
 
En ting vi gerne vil opfordre politikerne til, er at prioritere byen Vegger, når projektet forhåbentligt 
bliver en realitet. Vi syntes det er flot at Hofor og lodsejerne at lave de 4 fonde udover den 
lovpligtige pulje. Det er faktisk rigtig mange penge. Vi syntes dog at Vegger også burde tilgodeses 
og derfor håber vi at politikerne vil imødekomme eventuelle ønsker fra Vegger.  
 
Der er kommet mange nye børnefamilier til i området til trods for både den eksisterende lokalplan 
og den megen omtale at dette projekt. Så når folk siger det påvirker bosætningen negativt er det 
jo bevist at det ikke sker. Vores indtryk er at dem der sælger deres boliger vil blive i nærområdet. 
 

8) Jesper & Marianne Pedersen
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Hofor har behandlet os ordentlig og rigtigt godt. Lyttet og absolut ikke trukket noget ned over 
hovedet på os. De har taget sig tid. Vi har fået den tid vi har haft brug for. Derfor stiller vi gerne 
vores ejendom til rådighed. 
 
De bedste hilsner 
 
 
Marianne og Jesper Pedersen 
Nr. Blærevej 3 
9600 Aars 
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9) Anette og Michael Rydahl 

Navn: Anette og Michael Rydahl 

Addresse: Blærevej 115 

Postnr: 9600 

 

Hørringssvar vedr. KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup 

Hvilken værdi har vindmølleprojektet for Vesthimmerland kommune i forhold til Co2 

og økonomisk? i fordebat videoen fra 19-11-2020 udtaler Hans Jakob Martinsen fra 

Hofor til spørgsmålet tid 1:16:25 om hvem der får gevinst af co2 reduktionen tid 

1:18:25 at der kan foregå en dobbelt kontering, der er da ingen steder en dobbelt 

kontering er lovlig?  

 

Hvis dette projekt gennemføres vil det blive uden omtanke for naboerne, det syntes 

jeg ærlig talt udviser en stor arrogance og disrespekt over for naboerne, fordi man i 

kommunen vil tækkes nogle få lodsejere, så de kan forpeste et kæmpe område i det 

åbne landskab, med et projekt af denne størrelse, vindmøller hører til på havet, hvor 

de ikke generer mennesker. 

 

I øvrigt er der massivt modstand mod projekter fra naboerne jfr. Mødet i multihallen i 

Blære torsdag d. 24-06-2021, som selv borgmesteren måtte konstatere, jeg håber så 

sandelig at kommunalbestyrelsen tager den modstand seriøst og afviser projektet. 

 

For os handler det ikke om erstatninger eller eventuelle tilskud i kr. og øre men 

udelukkende om trivsel i hverdagen, men det er os naboer der bliver sorteper hvis 

projektet gennemføres, og det er vi bestemt ikke interesseret i. 

 

Da vi i forvejen har fuldt udsyn til 3 stk. eksisterende vindmøller markeret med blå 

krydser, vil området komme til at fremstå som en massiv vindmøllepark, hvis 

opsætning af yderligere 6 stk. vindmøller i op til en højde af optil 150 meter 

gennemføres, i øvrigt har Vesthimmerland kommune besluttet at vindmøller skal 

opstilles på række og ikke på kryds og tværs, de eksisterende 3 vindmøller står øst 

vest og de påtænkte vindmøller nord syd, så den beslutning kan ikke overholdes.  
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Det vil yderligere betyde en affolkning af området da der ikke er nogle der er 

interesseret i at bosætte sig i eller videreudvikle et område med et sådan et 

mastodontanlæg det vil betyde færre skatteindtægter til kommunen, samtidig vil det 

betyde at ejendommene i området vil blive usælgelige. 

 

Vi efterlyser en plan for afvikling af møllerne når de er aftjent om ca. 30 år, så 

Vesthimmerland kommune ikke kommer til at stå som sorteper, eller er det en gave / 

opgave til den fremtidige generation? 

 

Efter vores mening bør der løbende indbetales til en skrotningsordning for så stort et 

projekt så der er klarhed over hvem der skal betale for en oprydning, og i vores optik 

kan det kun være vindmølleejerne der skal stå for den udgift. 

 

Vi har tidligere forespurgt om hvor langt man kan se de røde advarselslys på 

møllerne, og har to gange, først på fordebat d. 19-11-2020 i videoen og siden på 

mødte i multihallen d. 24-06-2021, fået at vide at de kun skulle kunne ses på en 

afstand af op til 1500m, men at det i øvrigt er trafikstyrelsen der bestemmer hvordan 

de lys skal være, det kan godt være at det er trafikstyrelsen der er myndighed for de 

lys, men det er projektets ansvar at de ikke overstiger den afstand hvis de monteres, 

og at de ikke kan ses ud over de 1500 m, så hvis de overskrider synslængden på 

1500m vil vindmøllerne være opsat på falske forudsætninger.   

I øvrigt er vi også bekymret for hvilke indvirkning den usynlige el, samt svingninger 

gennem jord og luft har på os og andre naboer i området, da dette område er langtfra 

belyst. 
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Kommunalbestyrelsen skal være klar over at der ikke er den fornødne lokale 

opbakning til vindmølleprojektet, og at det derfor skal afvises, andre 

vindmølleprojekter i kommunen er blevet afvist med denne begrundelse.   

Link til Fordebat: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vsU7jBZrto0&feature=youtu.be 

 

Venlig hilsen 

Anette og Michael Rydahl Blærevej 115 9600 Aars 

 

10) Peter Bjerregaard 

 

Navn: Peter Bjerregaard  

Addresse: Skovvænget 14 

Postnr: 9240 

 

Indhold:  

Vindmøller på denne placering er en afvikling af Gundetsted som by! 

Det bliver umuligt at sælge sin ejendom og af tiltrække nye borgere til den del af 

kommunen. Det er en afvikling af Vesthimmerlands kommunen ikke en gevinst.. 

 

11) Hanne og Carsten Rasmussen 

 

Navn: Hanne og Carsten Rasmussen 

Addresse: Gunderstedvej 24 

Postnr: 9240 

 

Indhold:  

Vi er beliggende indenfor 900 m. zonen fra de nye vindmøller og er samtidig plaget af 

støjgener fra de eksisterende vindmøller, som ikke vil blive fjernet. Vi frygter at blive 

lukket inde i en støjzone stort set uanset, hvordan vindretningen er. 

Dette vil naturligvis sammen med den nære beliggenhed til 2 vindmølleanlæg medføre 

en væsentlig forringelse af værdien på alle ejendomme, der er beliggende i området. 

Eventuelle lysindfald fra de nye møller vil muligvis også være et problem. 

 

12) Malene og Mathias Husum Nielsen 

 

Til  
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Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 

  

  

       

     Borup d. 8 august 2021 

  

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup oplæg 2 

  

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er meget bekymret for forslaget om, at vi skal 

have sat 4, 5 eller 6 kæmpe vindmøller op i vores ellers rigtig skønne naturområde, som både indeholder Navnsø, Hede mv. 

Derudover er der ingen tvivl om, at noget, der rager 150 meter over jorden vil kunne ses og høres fra rigtig mange af de 

omkringliggende ejendomme heriblandt vores. Vi har besøgt møllerne ved Hornum/Vester Hornum for med egne øjne og øre 

hører sådanne store møller – og hold da op. Ville du selv have dem stående i baghaven, hvis du havde købt dit drømmehus, 

bor på landet fordi her er der fred og ro, og fordi her troede du, at du kunne leve i idylliske rammer resten af dine dage? 

Vesthimmerlands Kommune forsøger ustandseligt at få unge borgere til kommunen for at sikre fremtiden. Her er vi så, vi 

kom hertil som hhv. 24 og 21 årige, og os ned; her ville vi skabe os en familie, her var ro, her var smukt! 

Men……….. Så kom Hofor, så kom Vesthimmerlands Kommune.  

Vi skrev i vores seneste høringssvar af 20/11-20 ”Med de oplysninger vi har været i stand til at finde er det ikke en reel DB 

måling af støjniveauet men en teoretisk beregning, der i øvrigt er lavet ud fra at det skulle blæse hhv. 6 & 8m/s. Vi er da rigtig 

interesseret i at vide hvor generet vi skal regne med at blive når det blæser mere?” Dette er der stadig ikke oplyst fra Hofors 

side, faktisk virker hverken Hofor eller Kommunen interesseret i at tale til de borgere der bor lige uden for ”det 

indrammede/påvirkede område”. Fordi vi bliver også påvirket!  

Ud fra visualiseringerne kan vi se dem så ganske tydeligt fra hele den sydvendte del af huset inklusiv vores dejlige, store 

terrasse som vi byggede, da vi virkelig nød udsigten denne vej på. 

Når vi så snakker om hvordan det vil se ud, så er vi rigtig bange for at få skygger over vores hus hver gang et vingeblad går 

forbi solen, når den står i syd. Vi vil bestemt ikke bryde os om at skulle sidde for nedrullede gardiner en flot vinterdag fra 

middag fordi der skal stå vindmøller i ´´vores baghave´´. Vi er klar over at ved mere end 10 timers skyggefald årligt er der 

kompensation at hente, men er du klar over, hvor meget 10 timer er? Hvis det er 15 minutter om dagen, så er det 40 dage om 

året dette vil genere os. Det lyder ikke af meget, men det er det, når man står i det! 

Vi er her i huset fortalere for grøn energi, og er helt med på, at det er godt for vores miljø, men når vi så kører forbi nogle 

vindmøller, der i perfekt møllevejr står stille fordi der er nogle tyskere, der har købt sig ind på dem, bliver vi da også bange 

for at alt dette påstyr ender med at vi kan se på nogle møller der af og til står stille fordi det er bedre betalt end det strøm det 

måtte lave ved at køre. Hvis vi skal gøre hvad vi kan med den grønne omstilling, synes vi, at vi skal starte med at holde de 

møller i gang, der allerede er rejst, hvilket også er blevet rejst af kommunalbestyrelsen på flere online møder samt på 

borgermøderne i Blære.  

Når vi taler om borgermøder i Blære, blev der på det seneste møde (hvor 5 lokal polikere mødte op – tak til jer 5 for at vise 

jeres engagement!) blev der holdt et oplæg om vagabonderende strøm. Et meget interessant oplæg, hvor der er beviser for 

hvordan vindmølle energi kan gå i grundvandet. Her sidder vi med egen boring, og endnu en knude i maven over hvordan 

dette så vil påvirke os. Hvis du ikke var på borgermødet i Blære, så håber jeg du vil slå ”vagabonderende strøm” op, og også 

overveje, om DU ville ønske denne ricisi i dit lokalområde.  

Vores næste bekymring er alle de huse og ejendomme Hofor vil opkøbe i forbindelse med projektet. Som vi ser det, kan der 

kun ske 2 ting med dem.  
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Scenarie 1 er de væltes med jorden, hvilket bestemt ikke vil gavne lokalsamfundet. Vi gør hvad vi kan og mange ildsjæle 

kæmper en brag kamp for at holde gang i vores lokalsamfund og få flere unge mennesker til at flytte her ud for at sikre sig en 

ny generation uden for de større byer. 

Scenarie 2 er de på så dårlig en geografisk placering i forhold til møllerne, at de kun kan sælges eller lejes ud for et symbolsk 

beløb, og statistikkerne siger at denne type huse og ejendomme tit ender med at blive bosat af socialt belastede familier, som 

hverken vil gavne vores lokalsamfund eller Vesthimmerlands pengekasse.  

Vores sidste bekymring går på vores ejendoms værdi- Vi købte selv stedet grundet det skønne lokalsamfund og den 

fantastiske natur, vi har omkring os. Hvis det bliver en realitet med møllerne er vi bange for, at begge dele vil lide under 

projektet og derfor vil vores ejendoms værdi unægtelig falde, og det har vi selvfølgelig ingen interesse i. 

 Sidst men ikke mindst, hvorfor er der forskel på borgere ved Bjørnstrup og borgere ved Malle? I malle blev forslaget stemt 

ned, da ”der ikke var den fornødne lokale opbakning”? Synes du, der er lokal opbakning ved Bjørnstrup? På det seneste 

borgermøde var vi ca. 90 mennesker, der kom +80 hørignsssvar ind sidst? Jeg synes det er forkasteligt, at man overvejer at 

forskelsbehandle på den måde. Det er ganske enkelt uacceptabelt!  

Jeg håber, at DU som er stemmer for eller ”ved ikke” virkelig tænker dig om en ekstra gang. Sæt dig selv i vores sted og 

overvej så, om du ville ønske dette i dit nærområde. Det vil du med garanti ikke – hvorfor skal vi så? 

 

Med venlig hilsen 

Malene Nørlem Kruse 

Mathias Husum Nielsen 

Borupvej 26 9240 Nibe 

 

13) Lisbeth K. Nielsen 

 

Navn: Lisbeth Kærsgaard Nielsen 

Addresse: Skovvænget 30 

Postnr: 9240 

 

 

Indhold:  

Som nabo til Bjørnstrup møllerne på 150 m og seks stk. i alt har vi i husstanden 

deltaget i møder i Blære multihus med Hovedstadens forsyning ( Hofor ) med ekspert 

hjælp fra Urland. 

Det føltes ikke særligt betryggende for Bjørnstrup projektet, for det virkede ikke som 

om tidligere høringssvar var blevet læst, 

flere af spørgsmålene blev besvaret med henvisning til biologernes undersøgelser - 

hvor der ingen svar var ?? 

Vi sad tilbage med en følelse af hjælpeløshed. Skal politikere tage beslutning om 

projektet ud fra de såkaldte ekspert udsagn. 

Så kan man frygte projektet er besluttet på forhånd - nu der er blevet brugt en masse 

penge på det. 

Nogle politikere mener møllerne er smukke, og forstår ikke vores modstand. 

DET er overhovedet ikke et spørgsmål om skønhed vi snakker om - det er vores 

område der bliver affolket. Hvad med de mennesker der bliver i området ? 
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Man burde måske læse - Landsforeningen naboer til kæmpevindmøller - under et slør 

af godhed. Så vil I måske forstå hvilken situation vi er bange for at ende i, er møllerne 

først en realitet, bliver de jo ikke fjernet igen. 

Vi bor selv i nærheden af tre vindmøller som er meget mindre, vi kender både til støj 

og solens stråler når vingerne roterer, 

så møller der bliver dobbelt så høje afskrækker i den grad. 

HVORFOR skal vi nordjyder være de indbyggere der skal have flest kæmpevindmøller i 

Danmark - for det er vi. 

Læs helsides artikel i Nordjyske fornylig. 

HVORFOR virker det som et kapløb om at klistre flest møller og solcelle anlæg op ? 

HVORFOR spørger man ikke uvildige eksperter ? 

Der er så mange ting som vi ikke føler er velovervejet, eksempelvis alt det strøm der 

laves - hvordan føres det væk eller lagres 

Vi har i Bjørnstrup et større solcelle anlæg på vej, er det ikke nok i vores dejlige 

område med heder, Navnsø og et godt foreningsliv og sammenhold, hvorfor skal det 

ødelægges i klimaets navn, som altid får skylden, når det vel i bund og grund er ussel 

mammon det drejer sig om. Det tyder det på, eftersom sidste krampetrækning er at " 

købe " foreninger i området med penge. Det er ikke penge vi ønsker, men vort 

lokalområde. 

Lisbeth K .Nielsen 

 

14) Janne Jørgensen 

Navn: Janne jørgensen 

Addresse: Borupvej 8 

Postnr: 9600 

 

Indhold:  

Jeg bor Borupvej 8,og har pt 3 vindmøller stående øst for min egendom,den 

nærmeste 300m væk,de står i en anden kommune.jeg er generet af skyggekast og 

støj,og ved derfor kun alt for godt,hvad det vil sige at være nabo til vindmøller. 

Udsigten til at få yderligere 6 kæmpevindmøller vest for min egendom,gør mig derfor 

meget bekymret,da jeg derved også vil være generet af skyggekast om 

eftermiddagen/aften,hvilket jeg i forvejen er om morgenen fra de eksisterende 

3møller. 

I miljøkonsekvensrapporten kan jeg yderligere læse mig til, at min egendom er 

beregnet til et af de højeste antal skyggekast timer pr år 

Jeg er også bekymret for lydgener,som jeg vil få når jeg opholder mig udenfor,enten i 

form af lavfrekvent støj,eller den konstante susen. 

Alt dette taget i betragtning forventer jeg ikke at ejendommen vil være særlig 

attraktiv at erhverve ,og frygter at være tvunget til at blive boende,med alle de gener 

det medføre. 

Jeg kan derfor kun sige kæmpe nej tak til det kommende projekt. 
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Til Vesthimmerlands kommune
 
Se venligst vedlagte indsigelser mod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.
 
Med venlig hilsen
 
Anne Brøndum Breinhild
Jurist
 

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Direkte tlf: 8726 2171
 
www.viborgstift.dk
 
 
OBS - Vi behandler personoplysninger om dig
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Viborg, den 19. august 2021 
Akt nr. 1499843 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Til Vesthimmerlands kommune 
 
 
Indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed fremsætte indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved 
Bjørnstrup, udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
 
Indsigelsen fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 3 med opsættende virkning. 
Lokalplanen kan således ikke vedtages endeligt, førend der er opnået enighed med 
Stiftsøvrigheden om de nødvendige ændringer jf. planlovens § 28.  
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, en 
lokalplan ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse er begrundet i følgende forhold: 
 

 Lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, herunder 
at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk 
pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af forslag til lokalplan 1112, Vindmøller 
ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted 
menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
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Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse 
i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale 
interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt 
kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde, ligesom det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med 
stifternes kirker og kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 1172 af 19. 
september 2016. 
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Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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Viborg Stift 
Domkirkestræde 1 
8800 Viborg 
Att.: Anne Brøndum Breinhild 
 
 

  

Gundersted, Blære og Ejdrup Kirker 
Vesthimmerlands Provsti 
Viborg Stift 

  

Deres ref.: STPR F2: 1453473  Aarhus den 5. juli 2021 
 
 
 

  

Vedr. Opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 
 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for lokalplan nr. 1112 samt 
miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås placeret på en 
ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 
2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal omkring Gundersted Kirke er 
omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne 
arealer indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 
 
Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine uforstyrrede kig til kirken, som 
vil blive væsentligt berørt af forslaget om opstilling af vindmøller. I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, 
Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken.  
 
Vindmøllevingerne vil komme til at stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, 
hvilket er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil vindmøllerne jf. 
visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod syd og således forstyrre oplevelsen af ro og 
visuel forbindelse med det omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården.   
 
Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende:  
”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne omkringkirken, ikke opføres 
bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i 
landskabet og (lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 
 
Følgende konkluderes:  
”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt påvirke oplevelsen af kirken og 
lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at have noget med placering af vindmøller inden for 
fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 
 
Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og derfor forekommer 
konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af 
fjernbeskyttelseszonen. Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone.  
 
Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller indenfor fjernbeskyttelseszonen, 
og det kan på baggrund af de fremsendte visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret 
udenfor for fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør opføres som foreslået.   
 
Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor det ikke forventes at 
vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få 
væsentlig indvirkning på kirken. Men som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget 
synlige set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de nuværende vindmøller, 
hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener.  
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Skrivelsen er fremsendt pr. mail til: 
Viborg Stift, kmvib@km.dk 
 

 

INT MVL / KBI 0288-01 2/2 
 
 

 
Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke noget at bemærke hertil.  
 
På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg på baggrund af ovenstående 
bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til 
opretholdes af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S 
 
 
 
Mette Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør 
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16) Susie Svoldgaard 

 

Navn: Susie Svoldgaard 

Addresse: Gunderstedvej 52 

Postnr: 9240 

 

 

Indhold:  

Nordjylland har en fjerdedel af landets vindmøller. I Nordjylland er der opstillet 1000 

vindmøller. I hele landet er der opstillet 4000 vindmøller på land og 500 på vand. I Nordjylland 

er 78 vindmøller over 150 meter i højden. I 2019 blev knap halvdelen af al strøm i Danmark 

produceret af vindmøller. Jeg er bekymret for miljøpåvirkninger fra kæmpe-vindmøllerne. 

Mangler dokumentation for, hvordan de påvirker miljøet. Er det skøn, ønsker eller realitet, der 

ligger til grund for opførelsen af kæmpe-vindmøllerne ved Gundersted? 

Miljøstyrelsen sagde i 1994, at der skulle være mindst være 10 gange vindmøllehøjden i 

afstand til naboerne. Vindmølleindustriens interesseorganisation, Viden om vind, fik 

gennemtrumfet en væsentlig reduktion i 1999. Afstandskravet har siden 1999 sagt, at 

afstanden fra vindmøllen til nabo skal være mindst fire gange vindmøllens højde. Således kan 

en mølle med et tårn på 75 meter placeres i en afstand på 300 meter fra nærmeste nabo. 

Møllerne er nu langt større, hvordan udregnes afstanden i dag? Er der taget højde for den 

meget større kapacitet, som vindmøllerne har. Synes Vesthimmerlands Kommune, at det er i 

orden, at der kan bo mennesker blot 600 meter fra kæmpe vindmøllerne? Jeg ønsker uvildig 

dokumentation for, at der ikke er uønskede påvirkninger af miljøet i projekter ved Gundersted. 

Jeg er bekymret for gener fra vagabonderende strøm, som fx opstår, når der transporteres 

overskudsstrøm. Jeg ønsker udredning, der viser, hvad vagabonderende strøm er, og 

dokumentation for, hvordan det påvirker miljøet. Hvilke undersøgelser er der lavet på 

området. I hvilke afstand fra vindmøller er der påvist vagabonderende strøm.  

Jeg er bekymret for den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. Lyset og reflekserne vil påvirke 

miljøet. Jeg ønsker en udredning af lyspåvirkningen fra min adresse.  

Det kan høres, når vindmøllerne arbejder. Pt. er mennesker beskyttet mod vindmøllestøj ved 6 

og 8 m/s ifølge bekendtgørelsen. Jeg ønsker dokumentation for, at mennesker også er 

beskyttet ved vindstyrker på fx 5, 7, 10 m/s osv.. Jeg ønsker en uvildig 

undersøgelse/beregning af den støj, herunder lavfrekvent støj, der vil være på min adresse.  

Jeg ønsker en visualisering af det planlagte projekt fra min adresse.  

Jeg er interesseret i at finde ud af, hvem der får fordele af mølleprojektet i Gundersted. Hvad 

tjener kommunen på det planlagte vindmølleprojekt, hvad tjener initiativtagerne/udlejerne på 

projektet? 

Vesthimmerlands Flyveplads er et gode for egnen, og den bør styrkes og ikke begrænset. Jeg 

er blevet gjort bekendt med, at flyvepladsen ser vindmøllerne som noget, der hæmmer 

flyvningen og den fremtidige udvikling. Fx GPS flyvning i dårligt vejr, og der er fare for 

ulykker. Jeg synes, at det vil være vigtigt, at kommunen sørger for, at Vesthimmerlands 

Flyveplads har mulighed for fremtidig udvikling og udvidelse.  

Gundersted Kirke fra 1100-tallet ligger smukt og synligt som byens vartegn. Den kan ses fra 

de fleste indfaldsveje. Kirkens tårn er 16 meter højt, og vindmøllerne bliver 150 meter høje. 

Altså, cirka 10 gange så høje som kirken. Skal billedet af kirken domineres af 6 kæmpe 

vindmøller, skal Gundersteds vartegn fremover være 6 kæmpe vindmøller? 

Kreditforeninger og pengeinstitutter betegner området i 2 km. afstand fra vindmøllerne som 

risikoområde. Det betyder foreksempel maks 60 % belåning og kort løbetid på lån. Skal 

Vesthimmerlands Kommunens åbne landskab og landbymiljøet styrkes eller begrænset. Vil 

kæmpevindmøllerne få flere til at flytte til Vesthimmerlands Kommune?  

Vesthimmerlands Kommune gav et løfte! 

I referatet fra da vindmølleprojektet i Malle blev taget af bordet stod der, at der ikke bliver 

rejst nye vindmøller i kommunen, hvis der ikke er den fornødne lokale opbakning. Vil 

Vesthimmerlands Kommune holde dette løfte? 
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17) Gertrud Charlotte Jensen 

 

Navn: Gertrud Charlotte Jensen 

Addresse: Skovvænget 36 

Postnr: 9240  

 

 

Indhold:  

Jeg er meget imod de vindmøller, vi har boet lige klods op af tre i næsten 25 år og vi har 

oplevet støj og lyskast i alle årene, det har jeg ikke lyst til at høre på og så er vi så heldig at vi 

fik solgt vores hus og flyttede væk fra møllerne og fandme ikke om vi står i samme situation 

igen og nu kommer vi så til at kunne se dem fra vores stue og køkken igen 24 timer i døgnet, 

ikke nok med det så kan vi høre dem som står oppe ved kirken i Gundersted hele døgnet, 

hvornår bliver der så ro på landet?  

Hvor skal man flytte hen hvis man ikke skal se el høre vindmøller 24 timer i døgnet?  

Jeg syntes også at processen i dette forløb ikke har været til borgernes fordel, med at vi skulle 

høres og alligevel så blev vi jo ikke ordentlig hørt på, det hele var jo en salgstale fra horfor og 

jeres side, og nogen gange så smilede i bare af at vi kom med vores argumenter.  

Og så det med at fugle og andre dyr kan gøre sådan at møllerne ikke kommer op, men vi som 

bor her og betaler vores skat ikke kan få møllerne stoppet. 

 

Hvad med grundvandssænkningen: kommer det til at gå ud over vores lille vandværk?.  

Hvorfor skal vi som bliver påduttet Møllerne betale penge for at søge om værdiforringelse af 

vores boliger, som ligger inde for 1200 meter, det er sku da ikke os der vil have møllerne op, 

det burde være lodsejerne el horfor el kommunen, når de så gerne vil have de Møller.  

Hvorfor skal vi betale for noget, når vi ikke ved om der kommer 4.5 el 6 møller op. 

Og får vi egentlig de penge retur, hvis der kun kommer 4 el 5 Møller, så ligger vi jo længere 

væk??  

 

Hvorfor kan lodsejerne tillade sig og køre rundt til nogle borgere og spørge dem om at sælge 

deres huse, og de vil få det godt betalt,????  

Hvad ret har de til det ???  

 

Og alle de holdkæft penge de sender ud til de små byer i området, vi borgere har jo ikke råd til 

at gøre det samme og sige i kan få så mange penge for at stemme nej tak til vindmøller.  

 

Hilsen skovvænget 36 gundersted 

 

 

18) Per Bøgh Jørgensen 

 

Navn: Per Bøgh Jørgensen 

Addresse: Skovvænget 36 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Hørringssvar nr 2 bjørnstrup 

HOFOR og lodsejere lover guld og grønne skove…kommunen ligeså!!! 

 

For godt 25 år siden, havde vi købt vores dengang drømme ejendom på nr, blærevej – troede 

vi!! 

Der var kun to meget små vindmøller vest for ejendommen, her skulle vi bo for altid – troede 

vi!! 

Så var der nogle driftige landmænd som tænkte at nu skulle de vise vejen for grøn energi, og 
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det skulle så være lige i vores og de andre beboere på nr-blærevejens baghave stort set, vi 

protesterede på det kraftigste og det var som om , det var det , opstillerne var forberedte på , 

og så blev der lovet guld og grønne skove, lod vi nu dengang kommende vindmøller opstille 

,ville de kunne lade møllerne blive noget højre en først antaget, så ville der slet ikke være så 

meget støj og lyskast fra møllerne, da de fik for det første en større radius på vingerne ,som 

så ville kunne køre en del langsommere, og derfor ikke frembringe en brøkdel af det støj ,som 

de først antaget møller og slet ikke berør os, men go daw do 

Vores oplevelse var klart , at der stadig var en kraftig susen konstant alle 24 timer i døgnet, 

ved solnedgang, især, der var hver dag en kraftig blinken fra møllerne som stod på en halv 

time daglig. 

Kort efter møllerne var opført solgte den ene lodsejer sin gård og flyttede i naturskønne 

omgivelser, 

Fri for møllernes susen dag og nat. 

Er det det samme som måske kunne ske her med opstilling af 6 nye 150m høje møller i nr-

blære Gundersted området, de moderne landbrug som drives nu om dage kan helt sikkert 

sagtens drives med base fra en dejlig villa i Aars, som skrevet , det er jo set før lodsejere selv 

fordufter, men stadig ejer det lille matrikel som møllerne står på. 

Vi levede selvfølgelig med møllerne i mange år, sagen var jo tabt på forhånd og nu stod de jo 

der  

Men for cirka 6 år siden, solgte vi vores fine nedlagte ejendom til et ungt par med mod på livet 

og klar til at stifte familie, der ønskede det frie liv på landet med udsigt til de ca. 4 små møller 

der nu engang står der, møllernes levetid var jo snart overstået 

Nu bliver deres tilværelse, familie og fremtid totalt tilintetgjort med cirka kun 6 år i dejlige 

landlige omgivelser, sammen med flere i nr-Blære og Gundersted området der har købt deres 

drømme ejendomme inden for få år, de har måske også renoveret deres ejendomme for 

mange hundrede tusinde kroner for at gøre deres steder unikke , nogle tør simpelthen ikke at 

begynde at renovere på deres ejendomme de ved ikke om de er købt eller solgt 

Deres drømme for fremtiden er totalt slået itu med de planlagte kæmpe vindmøller i området, 

nogle med udsigt i lige linje til hele rækken, lige fra syd til nord og med rødt lys. 

Det PEST ELLER KOLERA for de der er tilbage i området, som gerne vil blive, og har etableret 

sig og stiftet familie ,der arbejder og betaler skat til kommunen og som har børn i den meget 

roste og særdeles skønne blære friskole og børnehus ,samt deltager i det lokale foreningsliv 

både i Gundersted og Blære, fraflytter de ;ja så ,så kommer der jo heller ingen penge i 

kommunekassen –er det virkelig det man ønsker fra ”vores” politikkers side ?? 

Jeg skal selvfølgelig her også nævne Gundersted købmandsgård, hvor jeg og min kone sidder i 

bestyrelsen sammen med et hold lokale borgere som har kæmpet inderligt for at holde gang i 

dette lille projekt, det drives som et beskæftigelses tilbud til fysisk og psykiske udfordret 

voksne i Vesthimmerlands kommune, vi har sågar lige bygget en kæmpe hal med fantastiske 

faciliteter til disse borgere, og de driver til daglig vores lille købmands butik til UG, hvis der 

bliver affolket i Gundersted og omegn falder dette livgivende og rørende lille projekt til grund, 

kan man være dette bekendt. 

Kan det virkelig passe at over 130 underskrifter skrevet under i protest fra lokale borgere der 

bor tæt på og i området ikke har nogen relevans, for byrådet, det er jo også folk fra selv 

samme område der har stemt nogle fra byrådet ind samt vores borgmester, og da især 

lodsejerne må da også tænke på folk i deres ejet område . 

Det hører så absolut overhoved ingen steder hjemme at den grønne omstilling skal betales af 

et lille lokal samfund som Gundersted og blære, alt for mange steder i vest Himmerlands 

kommune bliver der i disse år opstillet kæmpevindmøller hvor energi selskaber og lodsejere 

kan tjene stort på nedlæggelse af de små samfund, og hvis møllerne kommer op er det helt 

klart at hus priserne falder ,friværdien samme vej.  

Syntes også det usmageligt at HOFOR og opstillerne forsøger at købe folk ud ved at love et 

mindre beløb årligt i lommen på folk hvis de bliver, eller lader sig opkøbe , folk der ikke ved 

om de er købt eller solgt i forvejen, og som er helt rådvilde, og foreninger i området får også 

en lille skærv ,foreningerne skal nok klare sig uden tilskud fra HOFOR, er jeg sikker på. jeg 

betragter det som et ” HOLD KÆFT” bolsje… 
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Selvfølgelig har lodsejerne selv budt HOFOR velkommen fordi de er bedst til at løfte, og sikkert 

også den der har kunne levere det bedste afkast for fremtiden, lodsejerne lovpriser jo bare 

HOFOR ,og fortæller rigtigt om hvor gode de vil være for lokalsamfundet. MEN HVAD FOR ET 

LOKALSAMFUND???. er det de små ejendomme som ikke er der mere, og som lodsejerne stille 

,og roligt igennem de sidste mange år ,har opkøbt og affolket, til trods for man har haft sin 

arbejdskraft til at bo på disse ,med stor mislighold til følge, og som flere folk i området syntes 

burde være på grænsen til bevarings værdig. 

Man har helt sikker hele tiden haft i tankerne , at når de mindre vindmøller havde aftjent deres 

pligt og skulle udskiftes, så ville de næste møller være større ,med mere profit og indtjening, 

ja så kan man jo også lige så godt begynde at lave den fornødne plads, det er særdeles 

usmageligt at man fra lodsejerne og HOFORs side prøver at affolke et lille område som nr-

Blære og Bjørnstrup ,og ja nu måske større ved at tage Gundersted og yderkanten af Blære 

med. 

 

Lodsejerne stiller sig også selv det spørgsmål: 

hvis nu at os to lodsejere, selv havde forsøgt at lave et projekt, ville det så have gjort en 

forskel på holdningen i lokalsamfundet? 

 

”NEJ” det er jo bevist fra underskrifter og protester lokalsamfundet at der ikke er behov for 

flere kæmpe vindmøller i området, heller ikke hvis antal blev reduceret til 3 stk  

det kunne passende være hvis man er så mølle liderlig, at man ønsker så store møller kunne 

man måske bruge sine kræfter og resurser på at investere i møllerne der allerede er sat op 

ved Aggersund/Fjerritslev, eller ved det planlagte projekt med havvindmøllerne ved Øresund  

Vi er selv flyttet til Gundersted og troede her skal vi vel ikke døje med møller så tæt, men igen 

go daw do !!! 

Ud fra de tegninger der er lavet på mølle projektet kommer jeg og min familie, til at bo KUN 

ca. 1100 meter fra den sidste mølle mod nord, det er altså kun 7 gange møllernes højde hvis 

de faktisk kun bliver 150m høje! Efter min overbevisning, hvis navhøjden skal følges i lige linje 

fra første mølle i syd til sidste mølle i nord , vil den nordligste helt sikkert blive noget højre  

 

Jeg håber inderligt at byrådet lytter til de læsebreve,hørringssvar og underskrifter fra den 

bekymrede lokalbefolkning i og omkring Blære, nr-Blære, og Gundersted og forkaster projektet 

om de 6 store kæmpe vindmøller 

Der må kunne findes bedre løsninger, end at ødelægge det gode liv ,natur og stærke 

sammenhold i de små lokale samfund. 

 

Ang. ,vvm redegørrelsen er der desuden fundet mange fejl og mangler 

Hvorfor er der ikke nævnt det store fugle liv i området der er en bestand af røde glenter der 

dagligt flyver rundt rørhøge deslige ,vi har mange billeder og videor der kan bekræfte dette 

 

Hvorfor kom palle Jensen på at der skulle stemmes igen når der faktisk var bred enighed om 

at projektet ikke skulle blive til noget,det møde i havde den dag til at beslutte at projektet 

skulle gå videre var noget rod 

 

Ang. Den nye hørrings periode er det med vilje at det er lagt over borgerens ferie så det 

måske bliver glemt 

Samtidligt er det forkasteligt at den måde det er lavet på at man skal sende hørringssvar ind 

på ,det er ikke alle der kan håntere jeres snirklede hjemmeside ,der er faktisk mange der 

mener det er lavet med vilje så der ikke er så mange der har lyst og mod til at sende 

hørringssvar ind og betrakter det som en findte fra kommunens side for at kunne være med til 

den grønne omstilling 

 

Hvorfor skal vi som bor tæt til møllerne indsende 4000kr for at komme i betraktning til 

erstatning og ve-midler og hvor bliver vores penge af . 
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Hvorfor er det det samme firma der laver vvm som havde med nørrekær enge at gøre når selv 

det samme firma havde så mange fejl i rapport 

 

Hvorfor lytter kommunal politikkerne ikke til deres egne vælgere ,der er holdt møder flere 

gange i blære og hver gang er der blevet sagt på det kraftigste at der er ingen der vil have 

jeres holdkæft bolsjer i form af en meget lille pengesum fordelt til de små lokale samfund,der 

er rigtigt mange der slet ikke forstår at ejdrup og hornum skal have del i pengene,men det 

ligger helt klart hverken blære eller gundersted ønsker nogen form for holdkæft penge 

 

Der er desuden rigtigt mange der stiller spørgsmål ved visualiseringer ,hvorfor er der ikke 

taget højde for de spørgsmål folk er kommet med i deres hørringssvar ,hvor folk vil have 

billeder fra deres egne ejendomme ,desuden er billeder taget med kraftigt vægst ,altså blade 

på trær ,det i sig selv snedigt fra kommunens side 

 

Hvad med grundsvandssænkningen i området er der taget højde for evt påvirkninger i 

lokalområdet og for de tætliggende ejendomme,blære og gundersted vandværk. 

 

Hvad ret har lodsejerne til at køre rundt i området og fortælle vidt og bredt om at folk nok skal 

få solgt deres ejendomme det er der flere beviser på ,enda opkøb inden projektet var sent ud 

til hørring 

Det er særdeles usmageligt.lodsejerne har også skrevet i avisen,at de vil imødekomme og 

komme i dialog med lokalsamfundet 

Hvorfor bliver de så væk fra vores borgermøder 

 

Hilsen skovvænget 36 gundersted 

 

 

19) Kurt Bøgh Jørgensen 

 

Navn: Kurt Bøgh Jørgensen 

Addresse: Kelddalvej 72 

Postnr: 9600  

By: Aars 

 

Indhold:  

Til 

Vesthimmerlands kommunes byråd 

Vindmøller ved Bjørnstrup 

 

Jeg kan kun opfordre jer til at nedstemme projektet med større vindmøller i området ved 

Bjørnstrup.  

Jeg er sikker på at hvis der kommer 6 store vindmøller vil det blive dårligt for vores område og 

gøre at folk vil flytte væk fra både Gundersted og Blære. 

Det vil betyde at der med tiden ikke vil være nogen til at købe vare hos købmanden i 

Gundersted og på sigt heller ikke i den nye der kommer i Vegger. Der kommer heller ikke nye 

til for hvem gider bo ved siden af sådan nogle kæmpe mastodonter i et ellers flot 

naturområde? 

Som tæt nabo til Jenle plantage, ved jeg at det bliver brugt af mange ikke blot lokale men 

også inde fra Aars ja hele kommunen.  

Hvorfor skal så dejligt et område, hvor folk tager hen for at finde ro og nyde naturen 

ødelægges med 6 kæmper lige op af?  

Når der efter nogle få år ikke bor nogen i området ja så vil det ikke være nødvendigt med en 

friskole i Blære. Det vil ikke være basis for at holde gang i alle de små foreninger. Området 

affolkes og det er nu nok ikke alle der så flytter fra Jenle, Gundersted, Bjørnstrup og Blære 

som bliver boende i kommunen. For hvorfor dog det, når man kan komme ud for at det næste 
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sted man køber eller bare flytter til også bliver udlagt til vindmøllerprojekter. Har i 

overhovedet lavet en overordnet plan der gælder langt ud i fremtiden ?  

Helt ærlig kære politikkerer, er det virkelig det i ønsker for kommunen, at blive husket for at 

være dem der nedlagde de små landsbyer ??? 

Har i tænkt over at dem der ligger jord til møllerne også tjener på de ejendomme de allerede 

har købt og dermed får frigivet kæmpe summer til at købe noget helt nyt - en anden kommune 

måske?  

Jeg synes helt klart at i som et ansvarligt byråd skal stemme nej til vindmøllerne i Bjørnstrup 

og så heller invitere i projekter på havet hvor sådan store vindmøller høre til! 

 

Venlig hilsen 

Kurt Bøgh 

Kjeldalvej  

9600 Aars 

 

 

20) Claus Carlsen 

 

Navn: Claus Carlsen 

Addresse: Gunderstedvej 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Jeg vil udtrykke min modstand mod vindmøllerne i Bjørnstrup med følgende begrundelser.  

Jeg frygter for skyggekast, da min ejendom ligger næsten Nord for møllerne.  

Jeg bekymrer mig for støj, herunder den lavfrekvente støj.  

Under anlægsfasen frygter jeg for vandstanden i mine søer. (I forbindelse med grundvands 

sænkning) 

Jeg frygter for ejendomsværdien, bla. herlighedsværdi, den gennerelle prisudvikling i 

lokalområdet, i negativ retning.  

 

Derfor anmoder jeg byrådet om at stemme NEJ, til projektet.  

 

Vh. Claus Carlsen 

 

 

21) Gundersted Borgerforening 

Gundersted d. 30/8  2021 

Til Vesthimmerlands kommune.  

Indsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære  

  

Bestyrelsen for Gundersted Borgerforening ønsker hermed at udtrykke vores bekymring for 

vores lille landsbysamfund i Gundersted.  

  

Vi er meget bekymret for at boligernes værdi herude forringes og bosætning vanskeliggøres. Vi 

så hellere at Vesthimmerlands kommune arbejdede mere for at øge bosætningen ude i de små 

lokalsamfund. Vi er ligeledes bange for tomme boliger og for hvad det er for mennesker der 

flytter hertil og hvem der bliver placeret herude i de billige huse.  
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Vi er en lille forening med et stort aktivitetsniveau og med stor opbakning til vores aktiviteter, 

hvilket mange i byrådet også har oplevet ved selvsyn. Vi mener vores arbejde med at sikre 

sociale aktiviteter er til gavn for området og sikre bosætningen og lysten til at blive boende 

herude. Vi bliver indkaldt hvert år sammen med andre små landsbyer til Landsbyernes 

årsmøde. Der får vi at vide at vi skal brande vores samfund – lave små film som Meet the 

Locals for at skabe opmærksomhed om området både for for nye tilflyttere og turister. Som 

borgerforening er det vores bekymring, at vindmøllerne vil spænde ben for udvikling i 

Gundersted og omegn, og vi ender med en spøgelses by.   

  

Skulle det mod vores forhåbninger ske at projektet bliver stemt videre til næste fase, vil vi 

gerne sikre os at VE- midlerne der følger med 6 kæmpe vindmøller vil tilfalde de berørte lokal 

områder.  

  

Vi mener også at puljen bør være meget større end det vi har hørt rygter om, da vi netop er 

mange foreninger herude i både Gundersted og Blære.   

Vi henstiller til at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur herude uden 

store energianlæg og i stedet fortsat kan danne rammen om sociale aktiviteter og foreningsliv i 

Gundersted og omegn.  

  

Borgerforeningens Bestyrelse i Gundersted  

Liselotte Østergaard – Katrine Kragh- Jane Nielsen /Lisa Maria Balto – Nils Warming – Ulrik 

Mark Jensen 

Sup. Mogens Træholdt – Morten Lindblad 

 

 

22) Gitte Brændstrup 

 

Navn: Gitte Brændstrup 

Addresse: Steensvej 4, Blære 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg er bekymret for de konsekvenser vindmøllerne vil få for vores lokalsamfund. Bekymret for 

at møllerne vil lægge et område øde. Et område hvor der kunne bo børnefamilier som kunne 

være et aktiv for vores skole, idrætsforening og vores lokalsamfund generelt. Jeg har et håb 

om at vi forsat kan tiltrække nye børnefamilier til vores lokalsamfund og jeg er stærkt 

bekymret for at vindmøllerne vil ødelægge dette. Jeg håber Byrådet vil tage vores bekymringer 

alvorligt og stemme Nej Tak til de vindmøller. Jeg troede at vi havde et fælles projekt med at 

skabe øget bosætning i Vesthimmerlands Kommune, men der er måske noget jeg har 

misforstået. Jeg håber Byrådet vurderer at den fornødne lokale opbakning ikke er til stede og 

stemmer Nej tak til vindmøller. Hjælp os, så vi stadig kan være et attraktivt område som kan 

tiltrække nye familier til Vesthimmerlands Kommune. TAK 
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23) Niels Villadsen 

 

Navn: Niels Villadsen 

Addresse: Bjerghedevej 9 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

 

Vi opfordrer på det kraftigste byrådsmedlemmerne i Vesthimmerlands Kommune til at 

nedstemme forslaget om ændring af lokalplanen. 

 

- Vi frygter faldende værdi af boliger og yderligere affolkning, hvis naturen maltrakteres. 

Iflg. flere kreditforeninger påvirkes huspriser negativt inden for 2 km fra vindmøller. 

Vi ser problemer som f.eks.: 

Visuel beskæmmelse af landskabet, lavfrekvent støj som kan være nedbrydende for 

menneskers almene velbefindende og nattesøvn, skyggekast, vagabonderende strøm som gør 

at husdyr ikke vil drikke og køer ikke vil malkes. Dette udgør et anerkendt problem. 

 

- Udvidelsen berører Natura 2000-området ved Navnsø. 

Der findes rørhøg, glente og flagermus ved Saltgårdvej, Bjerghedevej og Vidkær - dvs. i 

umiddelbar nærhed af den projekterede udvidelse. Vi så en glente i går. Og vi har fisket en 

flagermus op af vores regnvandstønde. 

I miljøkonsekvensrapporten fra Urland forsøges argumenteret, at der ikke findes mange 

damflagermus. Men netop derfor skal udsatte arter beskyttes! EU-direktiver gælder også i 

Danmark! 

 

-Teknologisk er der stadig uløste problemer. Periodevis kan strømmen ikke aftages. Støjniveau 

måles udelukkende ved 6,0 og 8,0 m/sek. I opfordres som politikere til at forlange, at støj skal 

måles ved alle vindhastigheder. 

 

- Det er miljømæssigt katastrofalt, at der endnu ikke er udviklet løsning på affaldsproblemet 

med glasfiberet fra udtjente møllevinger. 

 

- De projekterede møller vil udgøre sikkerhedsmæssig risiko for brugere af Aars Flyveplads. Ud 

i fremtiden vil erhvervsfolk få brug for, at større fly kan benytte flyvepladsen. 

 

- Megamøller vil genere indsyn og udsyn ift. Gundersted Kirke. Der henvises til folderen: 

”Fokus på kirker og vindmøller”. 

 

Som folkevalgte lokalpolitikere er det jeres pligt at varetage den lokale befolknings interesser 

og ikke lefle for vindmølleindustrien.  

Under dække af at være ”grøn” tjener opstiller og udlejer rigtig store penge! 

 

Havvindmøller på land er ikke afgørende for grøn omstilling !!! 
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24) Ingrid Marie Villadsen 

 

Navn: Ingrid Marie Villadsen 

Addresse: Bjerghedevej 9 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

 

Vi opfordrer på det kraftigste byrådsmedlemmerne i Vesthimmerlands Kommune til at 

nedstemme forslaget om ændring af lokalplanen. 

 

- Vi frygter faldende værdi af boliger og yderligere affolkning, hvis naturen maltrakteres. 

Iflg. flere kreditforeninger påvirkes huspriser negativt inden for 2 km fra vindmøller. 

Vi ser problemer som f.eks.: 

Visuel beskæmmelse af landskabet, lavfrekvent støj som kan være nedbrydende for 

menneskers almene velbefindende og nattesøvn, skyggekast, vagabonderende strøm som gør 

at husdyr ikke vil drikke og køer ikke vil malkes. Dette udgør et anerkendt problem. 

 

- Udvidelsen berører Natura 2000-området ved Navnsø. 

Der findes rørhøg, glente og flagermus ved Saltgårdvej, Bjerghedevej og Vidkær - dvs. i 

umiddelbar nærhed af den projekterede udvidelse. Vi så en glente i går. Og vi har fisket en 

flagermus op af vores regnvandstønde. 

I miljøkonsekvensrapporten fra Urland forsøges argumenteret, at der ikke findes mange 

damflagermus. Men netop derfor skal udsatte arter beskyttes! EU-direktiver gælder også i 

Danmark! 

 

-Teknologisk er der stadig uløste problemer. Periodevis kan strømmen ikke aftages. Støjniveau 

måles udelukkende ved 6,0 og 8,0 m/sek. I opfordres som politikere til at forlange, at støj skal 

måles ved alle vindhastigheder. 

 

- Det er miljømæssigt katastrofalt, at der endnu ikke er udviklet løsning på affaldsproblemet 

med glasfiberet fra udtjente møllevinger. 

 

- De projekterede møller vil udgøre sikkerhedsmæssig risiko for brugere af Aars Flyveplads. Ud 

i fremtiden vil erhvervsfolk få brug for, at større fly kan benytte flyvepladsen. 

 

- Megamøller vil genere indsyn og udsyn ift. Gundersted Kirke. Der henvises til folderen: 

”Fokus på kirker og vindmøller”. 

 

Som folkevalgte lokalpolitikere er det jeres pligt at varetage den lokale befolknings interesser 

og ikke lefle for vindmølleindustrien.  

Under dække af at være ”grøn” tjener opstiller og udlejer rigtig store penge! 

 

Havvindmøller på land er ikke afgørende for grøn omstilling !!! 
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15) Svend Erik Andersen25
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26) Blære og Omegns Beboerforening 

 

Navn: Blære og Omegns Beboerforening 

Addresse: Stensvej 4 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Til politikerne i Vesthimmerlands Kommune. 

 

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening henvender os til jer i forbindelse med 

vindmølleprojektet ved Blære - Bjørnstrup - Gundersted. 

 

Vi vil gerne starte med at citere §2 i vores vedtægter: 

 

"Foreningens formål er at bevare og styrke beboernes fællesskab, at virke for egnens trivsel 

og udvikling samt efter bedste evne at støtte enhver god sag i egnens interesse. Endvidere 

skal foreningen, så vidt muligt, søge at udbrede enhver relevant oplysning vedrørende 

lokalsamfundets og dets miljø"  

 

Vi finder det derfor uforeneligt med foreningen formål at der planlægges seks 150 meter høje 

vindmøller i lokalområdet. 

 

Både i beboerforeningens regi og andre private initiativer, arbejdes der hårdt på at øge 

besætningen i området. Det er vi kommet et godt stykke at vejen med, hvilket kommer til 

udtryk ved, at få huse til salg i blære og omegn, og de ejendomme der er handlet, bliver solgt 

efter relativt kort liggetid. Tilmed bliver de fleste solgt til ressourcestærke børnefamilier, 

hvilket er essentielt for udviklingen af et lokalområde, som råder over bl.a. friskole, 

multicenter, foreningsliv. Det anses derfor som et hårdt slag mod denne indsats, at et område 

på den størrelse som der er tale om i forbindelse med gennemførslen af dette projekt, ligges 

øde i vores opland. Her er der ikke kun tale om de husstande som direkte opkøbes eller 

nedlægges af hensyn til møllernes sikkerhedsafstand. Men i lige så høj grad de husstande som 

ligger udenfor sikkerhedszonen. Det er i forvejen vanskeligt at få en fornuftig finansiering ved 

køb af ejendomme i landdistrikterne. Dette i kombination med de støj - skygge - visuelle gener 

der uvægerligt medfølger et sådant projekt, vil medføre at disse ejendomme anses som 

væsentlig mindre attraktive af førnævnte ressourcestærke børnefamilier. Tabet af talrige 

potentielle tilflyttere vil have en særdeles negativ indflydelse på vores lokalområde. Tilmed kan 

det blive dyrt for vores kommune, hvis ejendommene i fremtiden bebos af knap så 

ressourcestærke beboer, som er modtagere af diverse offentlige ydelser. I så fald kan de 

penge kommunen stille i udsigt fra vindmølleprojektet snart få ben at gå på.  

 

Dertil er vi blevet opmærksomme på, at sådanne vindmøller og de dertilhørende jordkabler 

kan have konsekvenser for både mennesker og dyr, på grund af vagabonderende strøm.  

 

Vesthimmerlands Kommune producerer allerede et stort overskud af grøn energi, hvilket er 

meget glædeligt. Dette berettiger os til at være kritiske overfor placeringen af nye projekter af 

denne karakter.  

 

Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise om forskellen på vores 

område og området omkring Malle, hvor et liggende projekt blev skrinlagt af byrådet i 

Vesthimmerlands Kommune. Politikerne i Vesthimmerlands Kommune byråd vil dermed have 

et enormt troværdighedsproblem ved at stemme anderledes i denne sag, grundet sagens 

mange ligheder. 
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Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening 
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3. september 2021 

  

Sagsnr.:  2021-12549 
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BOLIG- OG PLANSTYRELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET 

Vesthimmerland Kommune 

Teknik og Miljø 

post@vesthimmerland.dk 

 

 

 

Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg KP17-301-023 -Vind-

møller Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 

 

Vesthimmerland Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg KP17-301-

023 i offentlig høring i perioden 21. juni til 6. september 2021. 

 

Bolig- og Planstyrelsen har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, 

stk. 1, hvis et forslag til kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med de 

nationale interesser1. 

 

Bolig- og Planstyrelsen fremsætter hermed indsigelse efter planlovens § 29, stk. 

12 , på vegne af Viborg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet mod forslag til kommu-

neplantillæg KP17-301-023. Indsigelsen er begrundet med, at tillægget vurderes 

at være i strid med følgende forhold, som uddybes i det efterfølgende:  

- Bevaring af kulturarven (punkt 3.3 i oversigten over nationale interes-

ser).   

 

Indsigelse efter planlovens § 29 har den virkning, at planforslagene først kan 

vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødven-

dige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Bolig- og Planstyrelsen skriftligt 

har frafaldet indsigelsen. 

 

Bolig- og Planstyrelsen deltager gerne i dialog med kommunen sammen med Vi-

borg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet med henblik på at uddybe baggrunden for 

indsigelsen, samt drøfte om planforslaget kan gennemføres uden at være i strid 

med de nationale interesser. Til orientering vedlægges indsigelsen fra Kirkemi-

nisteriet, samt anmodningen herom fra Viborg Stiftsøvrighed, som Bolig- og 

Planstyrelsen har modtaget. 

 

Begrundelse for indsigelsen 

 

Ifølge pkt. 3.3 i ”Oversigt over nationale interesser”, skal kommuneplanlægnin-

gen ske i overensstemmelse med kirkerne som markante kulturhistoriske ken-

dingsmærker i landskabet, og kommunerne skal sikre indsynet til og udsynet fra 

kirkerne. Kommunerne skal gennem de udpegede kirkebeskyttelsesområder bi-

drage til at sikre, at kirkerne bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet 

 
1 Erhvervsministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer 

af en kommuneplan ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsud-
vikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg 

eller regler og beslutninger efter § 3. Erhvervsministerens opgaver vedr. planloven er ved kongelig resolution 

af 21. januar 2021 overført til Indenrigs- og Boligministeriet. 
2  Indsigelsen har hjemmel i planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 af lov om 

planlægning. 
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og respekteres i den kommunale planlægning, eksempelvis når der planlægges 

for vindmøller, der er synlige på lang afstand. 

 

Baggrunden for indsigelsen er det forhold, at kommuneplantillægget KP17-301-

023 muliggør opstilling af 6 vindmøller på en ret linje i nordøst-sydvest gående 

retning, med en totalhøjde på 150 m, der vurderes at være skæmmende visuelt 

og visuelt forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke. Kommuneplantillæg-

get vurderes derfor at være i strid med den nationale interesse. Det bemærkes 

desuden, at vindmøllerne er placeret indenfor fjernbeskyttelseszonen. 

 

Det fremgår endvidere af § 1, pkt. 3, i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 

2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at Stiftsøvrigheden har 

pligt til at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyt-

tet til kirkebygninger og kirkegårde, samt af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. sep-

tember 2016 § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal søge at forhindre, at kirkens og 

kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende måde.  

 

Den kgl. Bygningsinspektør har udtalt sig i overensstemmelse med Viborg 

Stiftsøvrigheds vurdering af kommunalplantillæggets strid med hensynet til 

indsyn til Gundersted Kirke, samt i tillæg dertil tilføjet, at der for Ejdrup Kirke 

ligeledes vil være en væsentlig visuel påvirkning af vindmøllerne.  

 

Bolig- og Planstyrelsen og Viborg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet står naturlig-

vis til rådighed for drøftelse af indsigelsen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christina Aagesen  

Kontorchef 
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Kirkeministeriet anmoder herved Bolig- og Planstyrelsen om at gøre indsigelse 
efter planlovens § 29, stk. 1, mod Vesthimmerlands kommunes forslag til 
kommuneplantillæg KP17-301-023.  

Anmodningen indgives på baggrund af vedlagte brev af 6. juli 2021 fra Viborg 
stiftsøvrighed, hvori der henvises til udtalelser fra henholdsvis den kgl. 
bygningsinspektør Mette Viuf Larsen af 5. juli 2021 og Ulstrup-Gundersted 
Sogns Menighedsråd af 30. juni 2021. 

Baggrunden for indsigelsen er det forhold, at kommuneplantillægget muliggør 
opstilling af 6 stk. vindmøller på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning 
og med en totalhøjde på 150 m, der vurderes at være skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke. 

Stiftsøvrigheden bemærker: 

Viborg Stiftsøvrigheds anmodning om indsigelsen er begrundet i følgende 
forhold:  

Kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale interesse i at bevare 
kulturarven, herunder at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som 
fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  

…… 

Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har 
planlagt etablering af vindmøller ved Bjørnstrup.  

Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, 
der foreslås placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det 
planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for 
Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke.  

Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende 
og visuelt forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge 
oplevelsen af den fritliggende kirke, ligesom menighedsrådet også påpeger, at 
møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted kirke.  

Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til 
den nærliggende Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil 
forstyrre udsynet fra kirkegården.  

Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til 
udtalelsen fra den kgl. bygningsinspektør. 

……. 

Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke 
forstyrrende for oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye 
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vindmøller vil også være markant synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod 
det omgivende åbne land syd for kirken”.  

Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte 
billede, at vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i 
området, herunder i særdeleshed Gundersted Kirke.  

Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til kommunetillæg nr. 301-023 er i strid 
med den nationale interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i 
Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, og 
området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt kulturmiljø.  

Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at 
sikre, at der i henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en 
forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde. 
Ligesom det følger af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 2016 om 
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal 
søge at forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller 
bruges på skæmmende måde. 

Den kgl. bygningsinspektør bemærker: 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for 
lokalplan nr. 1112 samt miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller 
ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune. 

Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, 
der foreslås placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det 
planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for 
Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 

Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal 
omkring Gundersted Kirke er omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. 
Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne arealer 
indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 

Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine 
uforstyrrede kig til kirken, som vil blive væsentligt berørt af forslaget om 
opstilling af vindmøller.  

I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at 
de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt forstyrrende for indsynet 
til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken. Vindmøllevingerne vil komme til at 
stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, hvilket 
er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil 
vindmøllerne jf. visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod 
syd og således forstyrre oplevelsen af ro og visuel forbindelse med det 
omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården. 

Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende: 

”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne 
omkringkirken, ikke opføres bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er 
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sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og 
(lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 

Følgende konkluderes: 

”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt 
påvirke oplevelsen af kirken og lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at 
have noget med placering af vindmøller inden for fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 

Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og 
derfor forekommer konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret 
hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af fjernbeskyttelseszonen. 
Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone. 

Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller 
indenfor fjernbeskyttelseszonen, og det kan på baggrund af de fremsendte 
visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret udenfor for 
fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør 
opføres som foreslået. 

Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor 
det ikke forventes at vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 
25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få væsentlig indvirkning på kirken. Men 
som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget synlige 
set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de 
nuværende vindmøller, hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener. 

Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke 
noget at bemærke hertil. 

På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg 
på baggrund af ovenstående bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse 
mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til opretholdes af Gundersted 
Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab. 

Ulstrup-Gundersted Sogns Menighedsråd bemærker: 

Overordnet føler vi os meget usikre over for den store udvidelse af lokalplanen for 
området (oprindelige plan fra 2017), og de fremtidige konsekvenser for området. 
Det er et meget stort indgreb i et kultur/naturområde, som er en væsentlig del af 
Gundersted Kirkes nærområde og historie.  

Vi vil også påpege, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
Kirke set nord fra. I ”Miljøkonsekvensrapport – Bjørnstrup” påpeges det tydeligt 
på side 85, hvor der står at selv ved en reduktion af antallet af møller til 4 (fjerne 
de 2 der står i fjernbeskyttelseszonen) vil stadig være markant synlige bag 
kirkebygningen”. 

Det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med stifternes kirker og 
kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 
1172 af 19. september 2016. 
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Med venlig hilsen 

 

Martin Martensen-Larsen 

Fuldmægtig 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

 

Viborg stiftsøvrighed 
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VIBORG STIFTSØVRIGHED 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 6. juli 2021 
Akt nr. 1471163 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Kirkeministeriet 
 
 
 
 
Indsigelse imod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands 
kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed anmode Kirkeministeriet om at fremsætte indsigelse imod 
kommuneplantillæg KP17-301-023 udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
Indsigelse fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 1. 
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 1 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, et 
kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds anmodning om indsigelsen er begrundet i følgende forhold: 
 

 kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, 
herunder at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende 
kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af kommuneplantillæg KP17-301-023 
samt tilhørende forslag til lokalplan 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den 
kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet 
dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
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Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale 
interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over 
nationale interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et 
værdifuldt kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde. Ligesom det følger af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal søge at 
forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende 
måde. 
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Med baggrund i ovenstående skal Viborg Stiftsøvrighed anmode kirkeministeriet om at fremsende 
indsigelse til Vesthimmerlands kommune mod kommuneplantillægget. 
 
Vi kan endvidere oplyse, at Viborg Stiftsøvrighed selv sender en indsigelse til Vesthimmerlands 
kommune mod forslag til lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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28) Lisbeth Dela Myrup 

 

Navn: Lisbeth Dela Myrup 

Addresse: gunderstedvej 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg bliver nærmeste nabo til de ny vindmøller, og ser ikke noget negativt heri 

Projektet er : 

- udtaget af Vesthimmerlands kommune 

- de gamle møller heromkring bliver til nye møller, som vil producere mere strøm end de 

gamle 

- de nye møller kommer til at stå i en række og vil syne smukkere end de forrige 

- vi vil medvirke til den grønne omstilling og det er tilfredsstillende at være med til 

- placeringen vil være den mindst generende her i kommunen og som sagt bare erstatte noget 

der har været der i 25 år 

- projektet bliver en god gevinst for kommunen rent indkomstmæssigt 

- projektet vil også bidrage med en pengesum til både kommune og beboerne her omkring, 

som derved vil kunne udvide clubhus eller lave spændende initiativer for befolkningen i de 

omkringliggende byer 

Jeg vil gerne have mølleprojektet oprettet og stemmer stort herfor !!!! 

 

 

29) Brian og Joan Jakobsen 

 

Navn: Brian og Joan Jakobsen 

Addresse: Gunderstedvej 13 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Her i Bjørnstrup er vi meget bekymret for at få 4-6 store møller i vores skønne naturområder. 

Vi er bekymret for støjgenerne - hvad vil det få af konsekvenser for os mennesker for ikke at 

nævne det fantastiske dyreliv, vi har herude. 

Vi er bekymrede for skyggekast fra vingerne - hvormeget bliver vi berørt af disse. 

Vi er bekymrede for vibrationerne fra møllerne - især når vores ejendom står uden sokkel. 

Vi er flyttet herud i den uberørte natur - netop fordi den var uberørt. Nu er der kommet en hel 

solcellepark til den ene side - og så påtænkes der møllepark på den anden side. Kan ærlig talt 

ikke forstå, hvorfor Hofor skal ødelægge vores natur -istedet for at lave en stor møllepark hos 

dem selv.  

Vi er meget imod opstilling af møllerne. 

Med venlig hilsen 

Joan og Brian Jakobsen 
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30) Amalie Vikkelsø Theilgaard 

 

Navn: Amalie Vikkelsø Theilgaard 

Addresse: Borupvej 6 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg har brugt mange kræfter på at tage mig sammen til at skrive dette høringssvar.  

Denne lange proces er så trættende - ikke at vide om man er købt eller solgt. Nogle andre 

sidder og har magten til at træffe en afgørelse, der kan være fuldstændig afgørende for resten 

af vores liv. Min mand, vores datter og jeg selv vil få 1000 meter til nærmeste mølle. 900 

meter har man vurderet er så generende, at man har ret til at blive opkøbt, men 100 meter 

afgør vores skæbne, og kommer der møller aner vi ikke hvordan det vil påvirke os 

fremadrettet.  

Vi er bange for væres helbred og for om vi kan holde ud at bo i vores hus. Vi er samtidig også 

bange for om vi kan sælge vores hus, hvis vi ikke kan holde ud at bo der. Det er svært ikke at 

tænke videre i disse baner. Hvad vil det betyde for vores arbejdsevne? For vores økonomi? 

Men vigtigst af alt vores mulighed for at skabe et godt liv for vores datter og vores kommende 

børn.  

 

Vi elsker vores lokalområde. Vi passer på hinanden og bekymrer os for hinanden. Vi har ikke 

lyst til at bo nogen andre steder end her, men vi er bekymret for om dette projekt vil ende 

med at tvinge os væk herfra.  

 

Så lyt til alle os bekymrede borgere. Varetag vores interesser og stem nej til det her projekt. 

Ingen pose penge kan godtgøre dårlig trivsel i eget hjem, og vi ønsker blot at vi fortsat kan 

leve som vi gør med alle vores foreninger, vores skole og børnehus og med vores nattesøvn i 

behold.  

 

 

Amalie Theilgaard,  

Borupvej 6 

 

 

31) Dennis og Heidi Strauss 

 

Navn: Dennis og Heidi strauss 

Addresse: Nørre Blærevej 1 

Postnr: 9600 

By: Års 

 

Indhold:  

Som nabo til det påtænkte vindmølleprojekt i Bjørnstrup. Har vi et nogle tanker, vi gerne vil 

knytte til projektet.  

 

Vi ser helst, at vindmølleprojekt Bjørnstrup ikke bliver til noget og, at området tages ud af 

lokal planen. Så vi ikke risikere, at stå i et vindmølleprojekt om et par år igen.  

Men besluttes det, at vindmølleprojekt Bjørnstrup skal gennemføres, ser vi det som positivt, at 

det bliver Hofor der skal sætte vindmøller op. Da de har valgt, at oprette en fond der til gode 

ser de lokale foreninger i Gundersted, Blære, Ejdrup og Ulstrup. Selv om Hofor har valgt, at 

lave en fond. Håber vi at Vesthimmerlands kommune, hvis det besluttes, at projektet skal 

gennemføres vil bruge pengene fra den grønne pulje på området Gundersted og Blære, da det 

vil være borgerne i disse områder der vil blive mest berørt af vindmøllerne.  
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Vi er stor fortaler for, at vi skal passe på vores natur samt tænke på fremtiden. Vi forsøger, at 

tænke miljørigtigt i forhold til vores måde, at leve på. Vi har anlagt steder på vores grund, 

hvor vi har “vild med vilje” netop for, at til gode se naturen.  

Derfor er vi også fortaler for grøn energi, vi syntes desværre bare ikke, at man som kommune 

tænker på de berørte borger i forbindelse med opførelsen af nye energiparker. I 

Vesthimmerlands kommune er der allerede en del energi parker, som berøre mange 

mennesker.  

I forbindelse med de efterhånden store energi parker der er i Vesthimmerlands kommune vil 

Borger være nødsaget til, at fraflytte deres ejendomme og andre er nød til, at leve med Møller, 

solceller, biogas anlæg som nærmeste nabo. Hvilke kan have store økonomiske og 

sundhedsmæssige konsekvenser.  

 

Hvad vil det komme til, at betyde for bosætningen i området? Vi kan være bekymret for, at det 

vil blive svært, at låne til køb og renovering af boliger i området. Vi syntes selv vi bor unik 

med høj til himlen og masser af ro og natur. Dette er efterhånden svært, at finde i 

Vesthimmerlands kommune.  

 

Vi syntes, det er rigtig godt, at Vesthimmerlands kommune gerne vil gå forrest i den grønne 

omstilling. Men vi undre os over, at kunne læse i Aars avis at der er indkøbt nye benzin biler til 

hjemmeplejen, frem for el eller hybrid. Men dette handler vel om økonomi og ikke grøn 

omstilling. Så er spørgsmålet, hvor meget man vil gøre for den grønne omstilling? 

 

 

32) Brian Stephansen 

 

Navn: Brian Stephansen 

Addresse: Bjerghedevej 2 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg udtrykker hermed, igen, min store bekymring i forhold til de påtænkte vindmøller mellem 

Blære og Gundersted. 

Det gør jeg med udgangspunkt i følgende: 

 

Mangelfulde undersøgelser af fugle og flagermus  

- Af Planforslaget fremgår det, at der er foretaget ” grundige undersøgelser af alle forhold, der 

vedrører internationale naturbeskyttelsesområder og -arter”. På borgermødet den 24. juni 

erkendte Urland, at der ikke er foretaget reelle observationer af eksempelvis rød glente. Jeg 

har hørt, at der efter borgermødet skulle være foretaget undersøgelser af rød glente, og at der 

skulle være observeret 4 røde glenter tæt på vindmøllerne. Disse informationer er, mig 

bekendt, ikke viderebragt til offentligheden, og indgår ikke i det offentliggjorte materiale. Det 

fremgår heller ikke af den offentligt tilgængelige aktindsigt? 

Personligt har jeg selv observeret 4 røde glenter i og omkring vindmølleområdet. Det drejer sig 

formentlig om et glentepar med unger, men jeg ser intet sted, at der er undersøgt for fx 

redens placering. Jeg har den 21. august observeret den blå kærhøg ca. 600 meter fra 

vindmølleområdet. Jeg mener ikke, at der er foretaget tilstrækkelig grundige undersøgelser, 

hvilket åbner for klager til Planklagenævnet. Jeg har, som flere andre, i høringssvar i 

forbindelse med fordebatten gjort opmærksom på forekomsten af rød glente, så Urland har 

ikke været systematiske i deres undersøgelser. 

 

Spørgsmålet er, om miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i fakta, jf. side 91-92, hvor 

den røde glente ikke fremgår og muligvis derfor ikke er undersøgt i form af observationer? Blå 

kærhøg er fx samtidig fremført med bemærkningen ”fjernes” i parentes? 
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I forhold til flagermus bemærker jeg, at Vesthimmerlands Kommune i deres egen, interne 

høring af miljøkonsekvensrapporten skriver: ” Kommunen vurderer, at det 

ikke på det foreliggende grundlag kan afvises, at vandløb og søer i området er nøglehabitater 

og anbefaler derfor en supplerende forårsundersøgelse for flagermus”. Kommunen vurder 

samtidig, at der faktisk ved observationen i 2019 blev fundet mange flagermus, men jeg synes 

miljøkonsekvensrapporten noget tendentiøst mest beskriver forekomsterne som ”enkelte 

strejfere”.  

 

Det er alarmerende, at kommunen ser mangler i miljøkonsekvensrapporten i lyset af Nørrekær 

Enge og Planklagenævnets afgørelse. Jeg kan heller ikke umiddelbart se, at Urland efter 

kommunens bemærkninger har ændret i deres rapport, når det gælder fugle og flagermus? 

Her bør det bemærkes, at det også i Nørrekær Enge var Urland, der stod for rapporten. Jeg er 

ikke vidende om, om der er foretaget en ”forårsundersøgelse”, men jeg kan konstatere, at den 

ikke umiddelbart er lagt frem for offentligheden. Jeg observerer desuden en koloni af 

flagermus ved min ejendom, hvor der ikke har været foretaget flagermusundersøgelser. 

 

Igen synes jeg, at miljøkonsekvensrapporten negligerer faktiske observationer. Der 

argumenteres for, at det nærmest kun er en vingespids, der går ind over de udpegende, 

økologiske forbindelser. Jeg observerer blot, at der særligt i vinterhalvåret kommer meget 

store træk af svaner og gæs fra Navnsø til Halkær direkte tværs igennem vindmølleområdet.  

 

 

Manglende politisk vurdering 

 

- Jeg fastholder fortsat, at der politisk i Vesthimmerlands Kommune ikke er taget stilling til 

konsekvenserne af ”Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi”, der åbner for 

salgsoptioner inden for 900 meters zonen. Loven har, efter min opfattelse, en betydning for 

hvilke områder, der egner sig til vindmøller - hvis kommunerne samtidig vil fastholde 

bosætning og dæmme op for befolkningsnedgangen. Er vindmølleområdet mellem Blære og 

Gundersted (som blev udpeget i 2017) reelt et velegnet område efter den nye lov fra 2020, 

når det sætter 19 ejendomme i spil - plus de ejendomme, som ligger inden for 600 meter? 

Borgerne inden for 900 meter kan vælge at takke ja eller nej til en salgsoption, men det sker 

først, når vindmøller er opført. I politikere ved reelt ikke, om I med et ja til vindmøllerne også 

siger ja til, at 5, 10 eller 19 familier skal fraflytte området. I påtager jer et stort ansvar her, og 

lokalområdets grundlag for foreninger m.m. kommer under pres. Var det, hvad I forventede i 

2017, da området blev udpeget? 

Hofor skriver til Teknik og Miljø den 8. februar 2021: 

For ejendomme mellem 600-900 meter, som bygherre skal opkøbe gennem salgsoptionen 

gælder tilsvarende, at de som udgangspunkt vil blive kondemneret og arealerne reetableret til 

landbrugsjord. I det tilfælde, at nogle af de blivende naboer har kendskab til venner/bekendte, 

der kunne have interesse i at opkøbe en bolig, så vil HOFOR af hensyn til lokalområdets 

sammenhængskraft være positiv over for en dialog herom. 

 

Der er ikke opnået lokal opbakning 

Byrådet bad Hofor om at sikre en større lokal opbakning, og Hofor valgte den klassiske løsning 

og har tilbudt en fond. Hofor har været i dialog med Gundersted Borgerforening og Blære 

Beboerforening, og hvad jeg lytter mig til, så er det blevet afvist i døren. Hvis det er 

meningen, at I politikere vil opsætte vindmøller tæt på beboelser og landsbyer, så er det på 

tide, at der skabes noget reelt værdiskabende for de omkringliggende borgere. Jeg mener, at 

pengene er langt bedre brugt på målrettede grønne tilskud til de huse, der ligger i en radius af 

op 2 km.. Det vil øge ejendommenes værdi, og der vil komme mere mening og sammenhæng i 

projekterne. Det giver ikke mening, at vi skal producere hovedstadens grønne strøm, hvis 

kompensationen er et ”springvand på torvet” i Hornum. Hvorfor stiller Vesthimmerlands 

Kommune ikke i en meget tidlig fase af et vindmølleprojekt krav om en helt anden form for 
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inddragelse, så sådanne projekter kan vokse frem nede fra også. 

 

Flere politikere har efterspurgt udtalelser fra kreditforeninger og banker om deres syn på 

boliger i nærheden af kæmpevindmøller. Det ved jeg Borgergruppen har gjort, og de har 

tilvejebragt viden om, at et område på omkring 2 km. rundt om vindmøllerne kan blive 

kategoriseret som ”risikoområde”. 

 

Hofor er i denne sammenhæng ikke bedre end andre, store vindmølleopstillere. De har ikke 

mestret at gå i dialog med os borgere i området. For der har ingen initiativer været! Samtidig 

mener jeg ikke, at Hofor rydder op i landskabet, hvilket ellers er en af argumenterne for 

større, men færre vindmøller. I meget kort afstand både nord, øst og vest for 

kæmpevindmøllerne vil der også fremover stå gamle vindmøller. 

 

Debatten om større energianlæg 

På byrådsmødet den 28. august blev der luftet tanker om større energianlæg i kommunen og 

med GreenLab som forbillede. Undervejs i debatten blev der bl.a. talt om, at udgangspunktet 

for disse områder kunne være allerede eksisterende vindmølleområder. Mit spørgsmål er nu, 

om området snart vil kandidere til at blive sted for flere solceller og biogas, hvis først 

vindmøllerne kommer op? Hvad er det for en ”salami-metode”? Vesthimmerlands Kommune er 

i en uafklaret situation i forhold til Thorup Sletten og Nørrekær Enge, og det er utrygt, at det 

ikke får jer politikere til at stoppe op og klappe hesten – og få lavet en anden planlægning  

 

Kumulative effekter 

 

Jeg kan ikke i min gennemlæsning se, at der tages højde for de kumulative effekter på fugle 

og natur. Det bemærkes også i kommunens egen høring af rapporten. Urlands rapport 

forholder sig umiddelbart kun til de kumulative påvirkninger, når det gælder de visuelle 

forhold. Der bliver i disse måneder opført et solcelleanlæg på 46 ha. i kort afstand til 

vindmølleprojekter, der ligger en grusgrav i nærheden, og der står andre vindmøller i området. 

De kumulative påvirkninger er underbelyst taget i betragtning af, at vindmølleområdet ligger i 

tæt forbindelse til et Natura2000 og i forbindelse med de grønne korridorer.  

 

Mennesker  

- Nu må projektet have en ende. I halvandet har der i lokalområdet ligget en mørk skygge 

over manges tilværelse, og det har for mange været utrolig opslidende. Jeg synes, at der 

undervejs har været en fin dialog med politikerne, men jeg vil alligevel ikke undlade at sige, at 

man som borger godt kan opleve, at det er andre hensyn end borgernes og lokalområdets ve 

og vel, der står øverst. Der er så mange interesser på spil. I mit høringssvar ved fordebatten 

argumentere jeg også med udgangspunkt i min families sundhed, at Vesthimmerlands 

Kommune allerede bidrager stort til den grønne omstilling, at bosætningen kommer under 

pres. Jeg må desværre bare konstatere, at det ikke er sådanne kommunale hensyn, der tæller 

højst mere. Vindmøllebekendtgørelsen beskytter ikke reelt mennesker, og der er kun støjkrav 

ved 6 og 8 m/s.  

Hvordan vil du som LOKALpolitiker beskytte mig, min familie, mine naboer, mit lokalsamfund? 
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33) Kim Christensen 

 

Navn: Kim Christensen 

Addresse: Borupvej 5 

Postnr: 9600 

By: AARS 

 

 

Hvorfor jeg er imod vindmøller ved Bjørnstrup. 

Mit hus er anbragt sådan at det vender siden til de planlagte vindmøller (lidt over 1200 meter 

øst for de sydligste møller). På denne side ligger stue, køkken, 3 værelser, terrasse og have. 

Jeg vil blive generet af skygge kast fra aftensolen og støj (jeg kan høre dem der står der nu og 

det bliver ikke bedre af at møllerne bliver større og flere). 

Jeg er ikke i tvivl om at huset vil falde i værdi og blive meget svært at sælge. 

Jeg er også bekymret for de nærliggende landsbyer (Gundersted og Blære), med sådan en 

række møller vil der ikke komme nye tilflyttere og landsbyerne vil langsomt dø ud.  

Der er også andre bekymringer, hvad med dyrelivet, der er en del fugle og flagermus i 

området. 

Er der ikke andre alternativer for grøn energi end at plante kæmpe vindmøller tilfældigt rundt i 

kommunen, det pynter ikke i landskabet. Har kommunen tænkt på at lave kombineret parker 

(vindmøller, solceller, biogas og brint). 

 

Hilsen Kim. 

 

 

34) Lonnie Andersen 

 

Navn: Lonnie Andersen 

Addresse: Brusåvej 7 Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Hej. 

Vi ønsker IKKE vindmølleprojektetet i Bjørnstrup gennemført. 

Vi er bekymrede for hvad det kan gøre ved vores lokalsamfund i Gundersted bla. vedr. fra-/ 

tilflytning til byen. 

Vi ved heller ikke nok om gener fra lavfrekvent støj samt gener fra vagabonderende strøm til 

at vi kan tilslutte os dette projekt. 

Vi har flagermus samt rørhøgepar der yngler i søen på vores matrikel, gjort det de seneste 3 

år incl. i år, og er da også bekymret for om det vil fortsætte. 

Med venlig hilsen 

Ivan og Lonnie Andersen 

Brusåvej 7 Gundersted 

9240 Nibe 

matrikelnr. 1-cp Gunderstedgård Gundersted 
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35) Thomas Gregersen 

 

Navn: Thomas Gregersen 

Addresse: Reberbanegade 3a 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Et bekymret for de Møller der skal opstilles omkring blære /Gundersted,om hvor meget de vil 

genere dem der bor i området og det dyreliv der er i områder. 

 

 

36) Poul Bøgh Jørgensen 

 

Navn: Poul Bøgh Jørgensen 

Addresse: Gunderstedvej 17, Bjørnstrup, 9600 Aars 

Postnr: 9600 

 

Indhold:  

Vi har ingen bekymringer imod møller i Bjørnstrup 

Vi ønsker grøn omstilling og vil ved evt. flytning forblive i nærområdet 

 

 

37) Michael Hartmann Søgaard 

 

Navn: Michael Hartmann Søgaard 

Addresse: skovvænget 3, Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Nej tak til kæmpe vindmøller - INGEN lokal opbakning til projektet 

 

Vil I som lokal Politikkere sælge jeres lokal befolkning for, at nå ”2030 målet”? Så vil jeg da 

sige, at det er nedværdigt, at være borger i Vesthimmerlands kommune. Man skal huske på at 

I/vi lægger ca. 20-25 % højere end landsgennemsnittet i Vesthimmerland kommune mht. grøn 

omstilling. 

I ødelægger de små lokalsamfund, idet man igen udpeger områder i og omkring disse 

samfund, som egnet til kæmpe vindmøller!! Hofor opkøber 8 huse og tilbyder yderligere 17 på 

sigt, er det sådan man forsøger at få flere borgere til Vesthimmerlands kommune ??  

Det er tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for 

lokalkendskab. !! Hver gang en arbejdsgruppe stiller nogle skeptiske ting/spørgsmål på bordet 

til lokal politikkerne, bliver der sagt, at processerne kører efter lovgivningen.!!! 

 

I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, da pladsen 

er enormt og de kommer ikke til at genere nogle. Hvad mener I ?? 

 

 

Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m høje vindmøller op i en 

afstand af 1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor????  

 

 

Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid på det. Vi har 

Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af den 

skønne natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare 
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høre - ja stilheden i sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som 

er en stor del af det sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver 

drevet af et botilbud, som er et stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber 

værdier for borgere og ikke mindst kommunen. Ønsker man ikke og bevare dette.? 

 

 

 

Jeg ser helt klart forslaget om, at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost 

effektivt sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og 

bevarelse af natur da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse 

konstruktioner komme til at lide tab, som værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive 

støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og det visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så 

er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og trækfugle. Kan det være rigtig.? 

 

 

 

Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser 

HOFOR komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig 

nedskrivningsplan og derved en hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den 

sidste ende Vesthimmerlands kommune der vil blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur 

fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra vest kan i rigtig mange gange se kæmpe 

vindmøller står fuldstændig stille netop der, hvor der skulle produceres grøn energi. Det gør de 

bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i stedet kæmpe summer af 

penge for, at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en god profit på 

tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!??  

 

 

I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er 

præcis det vi gør i Gundersted. Jeg appellere til, at i gør det samme, så vi kan se, at i vil/hører 

os borgere, som bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt 

politiker om at tage aktion, og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og 

lokalsamfund. Der findes jo andre og mindre ødelæggende muligheder ved etablering af 

havvindmølleparker - tættere på storbyen hvor energien skal bruges. 

 

Mvh. 

Michael H. Søgaard 

 

 

38) Jens Kristensen 

 

Navn: Jens Kristensen 

Addresse: Gunderstedvej 19, Bjørnstrup 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg har intet imod nye møller i Bjørnstrup, selvom jeg har en mulighed for at sælge, ønsker 

jeg at blive boende her på Gunderstedvej 19 

Jeg er tilfreds med den årlige kompensation ved at blive boende 
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39) Peter Ole Myrup Hansen 

 

Navn: Peter Ole Myrup Hansen 

Addresse: HANS EGEDES VEJ 241 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Det pågældende projekt med opførelsen af 6 nye vindmøller i Bjørnstrup bør gennemrøres i sit 

fulde omfang af flere grunde. 

Den overordnede grund er medvirken og vilje til ”Den grønne omstilling”, som vi alle har en 

pligt til og interesse i. 

Dernæst vil opførelsen medføre følgende sidegevister: 

1. Nuværende mølle som står nærmest kirkegården fjernes, hvilket giver ro på kirkegården 

samt minimere gener for beboerne på Brusåvej. 

2. Nuværende mølle, som står og skæmmer naturskønt område ved Navnsø, bliver fjernet. 

3. Nuværende gruppe på 4 møller, som står i spredt uorden, bliver fjernet. 

4. Der bliver ryddet godt op i landskabet, idet der fjernes en håndfuld nedlagte og faldefærdige 

landbrug. To af dem er ubeboet og kondemneringsmodne, andre beboet af midlertidige lejere. 

Med venlig hilsen 

Peter Ole Myrup Hansen 

Regnskabsfører for Ulstrup-Gundersted sognes menighedsråd 

 

 

40) Elsebeth Skadhauge Nielsen 

 

Navn: Elsebeth Skadhauge Nielsen 

Addresse: Gl. Blærevej 3 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Høringssvar til Vindmøller i Bjørnstrup. 

 

Jeg tillader mig igen at indsende et høringssvar vedr. opsætning af 4-5 eller 6 vindmøller i 

Bjørnstrup. 

 

Jeg afgav også et høringssvar sidste gang det var mulighed for det. Mine bekymring og 

undrende over projektet, er kun blevet større jo mere oplysninger og viden jeg har fået om 

projektet. Det tænker jeg også må gælde jer politikere. 

Jeg er meget bekymret over møllernes betydning for den fremtidig bosætning mellem Blære 

og Gundersted. Vi oplever lige nu i Blære, at alle de minder ejendomme uden for ”byskiltet” 

bliver solgt til unge mennesker med små børn. Familier der kommer fra andre kommuner, og 

ønsker at bo i ud på landet, her hos os. Ved at opsætte vindmøller netop i et område med 

mange små ejendomme, frygter jeg at netop de boligtilbud som er meget eftertrækket 

forsvinder. Det mener jeg strider mod Vesthimmerlands kommune målsætning og kamp for at 

øge bosætning. Det der gør vores kommune unik, er at vi netop skal have plads til mennesker 

på landet, der kan skabe liv, udvikling og være et bindeled mellem de større byer. 

Gundersted, Vegger, Skivum og Blære er 4 landsbyer hvor Vesthimmerlands kommune 

udfordring med bosætning tages meget alvorligt. I alle 4 byer findes der masse af ildsjæle og 

frivillige der gennem mange år, har arbejdet og kæmpet for at vores område skulle være 

attraktiv, vedlige holdte og tidssvarende. Det har og kæver mange hænder og meget energi. 

Derfor er vi så afhængig af at der ikke bliver nedlagt små ejendomme, og at de der bliver 

tilbage, ikke kan sælges. Vi har brug for alle. 
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Hvorfor denne øget bekymring og modstand mod noget som skulle være så godt. 

 

- Jeg har set forskellen mellem de visuelle modeller der angiver hvordan projektet ser ud når 

det er færdigt og det reelle resultat. Her er der stor forskel og de virkelige resultater ser noget 

være ud end den visuelle model.  

 

- At lav frekvensstøj blive højre jo større vindmøllerne bliver, og kan være til stor gene for 

mennesker. Det er værst om natten. 

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/generer-vindmoller-mennesker-og-dyr 

En større undersøgelse fra 2010-11.  

 

- At når der kun tages støjprøver når vindstyrken er mellem 6-8 m/s. Ved andre vindstyrke 

måles der ikke.  

-  

- At der ikke fra officiel side er lavet regler der beskytter mennesker der bor ved siden af 

Kæmpe vindmøller.  

 

- At der er planer for to store Energi øer i havene omkring Danmark i 2030. Der ville kunne 

levere energi til 5. mil. Husstande.  

 

 

 

Derfor skal min opfordring til politikerne i Vesthimmerlands kommune være. 

 

Stop med at sætte flere vindmøller op i Vesthimmerlands kommune før der er  

- Lavet en lovgivning der beskytter mennesker der bor ved vindmøller. 

- At der stilles bindende krav til dem der ønsker at opstille vindmøllerne. Der skal være 

overensstemmelse med deres modeller og virkeligheden. 

- Lavet en plan over landdistrikterne og de små landsbyer, hvor deres potentialer bliver vægtet 

og værdsat. 

- styr på om udviklingen med at opsætning af havmøller overhaler opsætningen af landmøller. 

 

Venlig hilsen 

Elsebeth Skadhauge Nielsen. 

 

 

41) Vagn Jensen 

 

Navn: Vagn Jensen 

Addresse: Gunderstedvej 16 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg går ind for grøn energi i vores samfund. Vindmøller er en del af denne energi, derfor 

imødeser jeg der arbejdes videre med vindmølleprojektet, så der kommer til at være 6 

vindmøller, som oprindeligt foreslået. Det er en fordel, møllerne står samlet med alle 6 stk. i 

en række i stedet for, som nu, hvor der er vindmøller over et stort areal. 
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42) Dansk Brøndejerforening skriver på vegne af medlemmer 
 

Navn: Lau Theilgaard, Janne Jørgensen, Jan Bisgaard og Kim Christensen 

Addresse: Borupvej 6, Borupvej 8, Borupvej 3 og Borupvej 5 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Dansk Brøndejerforening skriver på vegne af medlemmer 
 

Dansk Brøndejerforening 
v/ formand Wisti Wistisen  sekretær Birgit Mølholm Andersen 

Hornskovvej 21  Rosenborgvej 4   
8620 Kjellerup  8620 Kjellerup 

Tlf. 29248844  tlf. 42391501 
Mail.: wistisen@post.tele.dk mail.: Andersen.ungstrup@mail.dk  

 

 
 

 
 

5. september 2021 
 

 
 

Dansk Brøndejerforenings høringssvar til 

Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 
 

på vegne af foreningens medlemmer på følgende adresser: 

 
Borupvej 6, Borupvej 8, Borupvej 3 og Borupvej 5, 9600 Aars 
 

 
Vindmøller er under mistanke for at generere strøm til jorden og blive 

vagabonderende strømme samt ”strømstøj” til atmosfæren til skade 
for mennesker og dyr. 

 
Ved søgning på Nettet om vagabonderende strømme ses følgende beskrivelser, 

herunder udtalelse fra en repræsentant for SEGES – landbrugets videnscenter: 

 
 ”Vagabonderende strøm er elektrisk strøm, der følger andre veje end 

regulære ledninger, fx gennem fugtig jord” 
 ”Vagabonderende strøm er udefrakommende strøm, der kan opstå 

periodevist, fx når overskud af produceret strøm ledes fra elnettet i 
jorden”. 
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Vi sender langt mere strøm rundt i dag end tidligere fra fx vindmøller, solceller 
og så videre, og de deraf følgende skadevirkninger er helt klart et område, vi 

som samfund ved for lidt om. 
 

Det fremgår ligeledes af Nettet, at EnergiNet for flere år siden har nedsat en 
arbejdsgruppe med navnet ”Forum for Vagabonderende Strømme”. Der 

foreligger ikke noget tilgængeligt materiale om resultater af arbejdsgruppens 
nu flerårige arbejde!! 

 

Der foreligger målinger udført af en forsker fra Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU) ved en svinefarm i Dronninglund, hvor der ved en målerbrønd ved 

gårdens bygninger blev målt 10 volt, og ved en efterfølgende måling 7 – 9 
volt. De målte elspændinger medførte periodiske høje skrig fra grisene i 

stalden. Gården var på det tidspunkt tilsluttet et alment vandværk. 
 

Aalborg Universitet/Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ved lyd og 
videoovervågning af svinebesætningen konstateret en hidtil uset unormal 

adfærd med periodiske høje skrig og forsøg på at flygte fra stien.  
Der foreligger dyrelægeerklæringer, som beskriver grisenes helt igennem 

unormale og dyrevelfærdsmæssigt belastende adfærd, som ikke kan tilskrives 
nogen kendt sygdom. 

 
Det samme er tilfældet ved en malkekvægbesætning på Sjælland, hvor 

kommunens forvaltning har skrevet, at kommunens miljøafdeling ikke er i tvivl 

om, at gårdens besætning er påvirket af væsentlig forurening i form af strøm 
fra ukendt kilde.  Gården er tilsluttet et alment vandværk og forsynes fra en 

1,2 km lang forsyningsledning, der ligger nedgravet i samme side af vejen som 
et stærkstrømskabel. 

 
Her har Københavns Universitet, det Sundhedsfaglige Fakultet 

”Universitetshospitalet for store husdyr” lavet forsøg med køer, hvor det viste 
sig gennem flere forsøg, at køerne ikke ville drikke vandet fra gården og 

opførte sig mærkeligt, indtil de fik tilbudt universitetets eget vand. 
Universitetet lavede også blindtest på studerende, der ved at stikke deres 

hænder i henholdsvis vand fra gården og vand fra universitetet kunne udpege 
vandet fra gården som føltes, citat: ”anderledes og ligesom summer i fingrene” 

og ”føles mærkeligt i munden, især på tungen”. 
 

Sjællandske medier har bragt et interview med gårdens naboer, som også har 

problemer med strøm i vandet, og som grundet ansættelse i DTU har mulighed 
for ved hjælp af måleinstrumenter at måle elektriske signaler i vandet fra 

deres egen hane. Disse elektriske signaler ses ikke i det vand, de er begyndt 
at købe. De drikker ikke deres eget vand fra det samme vandværk, men 

børster tænder i det, hvorefter de mærker en snurren i læberne i cirka 20 
minutter efter. 

Forholdet er af Slagelse Kommune anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. 
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Fra dagspressen vides at omkring 200 landmænd på landsplan med 

besætninger af svin og køer har haft søgt hjælp hos en aktør tilknyttet en 
landboforening for at få hjælp til deres besætningers unormale adfærd, der 

giver sig udslag i: 
  

 Periodiske høje skrig fra grise som forsøger at flygte fra stien  
 Køer der vægrer sig ved at gå ind i malkerobot  

 Køer der ikke drikker nok vand og i stedet drikker egen urin i 

løsdriftsstalden  
 Dyr der slikker en anden for at fremkalde urinering for at drikke det  

 
Det til trods for at alle gårdens elinstallationer mv. er gennemgået og udskiftet 

samt at der er foretaget såkaldte udligninger ved sammensvejsninger af 
bygningskonstruktioner for at løse problemerne.  

 
SEGES har givet udtryk for, at der findes op mod 500 landbrug med dyrehold, 

som har problemer med strømstøj. Nogle er allerede gået konkurs. 
 
Elektrobiologisk Selskab kan i internationalt forskningstidsskrift dokumentere, at vand ændrer 

sig, når det løber langs jordbåren vagabonderende strøm. 

 

 

På grund af manglende resultater af EnergiNets undersøgelser og hvor der 

tilsyneladende ikke vises interesse eller tages ansvar fra andre offentlige 
organisationer eller statslige styrelser (DTU og Energistyrelsen), er der nu flere 

private aktører, der med råd fra amerikanske og canadiske eksperter søger at 
fremskaffe den fornødne dokumentation af skadevirkningen af de målte 

spændinger i jorden og den luftbårne strømstøj til brug for anlæggelse af en 
retssag. 

 
De igangværende undersøgelser retter sig mod:  

 Højspændingsledninger i både luft- og jordledninger – især ved 
fremføring som jævnstrøm. 

 Vindmøller – her kan private aktører ikke få adgang til at foretage 
målinger for jording. 

 Solcelleanlæg – hvor produceret strøm fremføres som jævnstrøm.  
 Stærkstrømsledninger liggende tæt på vandledninger – i samme side af 

vejen. 

 
Det internationalt anerkendte FORCE Technology har ved gården i 

Dronninglund i 2019 ved tre målinger over en periode målt væsentligt forhøjet 
elektrisk felt ved 30-80 Mhz, medens al strøm fra gården var slået fra. 

Uddybende målinger (igen med hovedafbryderen slukket) viste, at det 
elektriske felt ikke havde ændret sig. 

Dette beviser, at den konstaterede strømstøj er udefra kommende. 
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Sammen med Energistyrelsen konkluderede FORCE Technologys 

repræsentant, at den luftbårne strømstøj stammer fra de nærliggende 
vindmøller” (Citat fra Konklusion af 26. marts 2019 v/ FORCE Technology) 

Vindmøllerne ligger 1100 meter fra gården. 
 

Problemerne for dyrenes sundhed og velfærd og for beboernes helbred er øget, 
og ved målinger er konstateret, at det er vagabonderende strømme i jorden og 

strømstøj i atmosfæren, der trænger ind i gårdens bygninger. 

 
Det har vist sig som værende et tiltagende problem for både mennesker og dyr og retter sig 

mod den stærkt øgede elektrificering, herunder vindmøller og solceller, hvor overskudsstrøm 

fra vindmøller og fra solceller, der ved omdannelsen af jævnstrøm til vekselstrøm via 

konverter leder strøm til jorden. 

 

Ung forsker har den 3. maj 2019 fået Spar Nord Fondens forskningspris på 
250.000 kr. til bl.a. at forske i elektrisk støj, som han allerede har påvist findes 

fra solcellepaneler. 
 

Dansk Brøndejerforening må kræve, at det store vindmølle- og 
solcelleprojekt ved Bjørnstrup kan fremlægge klar dokumentation for, 

at disse anlæg ikke genererer vagabonderende strømme til jorden og 
strømstøj i atmosfæren til skade for mennesker og dyr. 

 

Vi kan anbefale Vesthimmerlands Kommunes politikere og forvaltning at gøre 
sig bekendt med: Lovbekendtgørelse nr. 277 af 27/03/2017 – 

Miljøskadeloven. Se også den tilhørende Vejledning. 
 

Denne lov gør producerende virksomheder ansvarlige for skader, og loven 
gælder også for offentlige og statslige producerende virksomheder. 

 
Det er endvidere relevant at henvise til bogen med titlen: ”En skjult magt” af 

Peter Skeel Hjorth, hvor der i tilhørende ”Tidslinje” beskrives, hvordan det ved 
tilsyneladende ”skjult lobby” lykkes at hindre anvendelse af et måleudstyr 

udviklet af forskere på Aalborg Universitet til konstatering af lavfrekvent støj. 
Flere kommuner havde vist interesse for målingerne inden opstilling af vindmøller, men 

projektet blev stoppet, hvilket er påvist i bogen med udtalelsen: ”Vindmølleindustrien 

finder det ikke hensigtsmæssigt”. 

 
Det helt centrale er også det forhold, at Bekendtgørelsen om kravværdierne for udledning af 

støj fra vindmøller (lavfrekvent støj og strømstøj i atmosfæren) bygger på 

vindmølleindustriens teoretiske vurderinger og ikke på konkrete målinger. 

 
Det kan i øvrigt oplyses, at igangværende initiativer retter sig mod inddragelse 

af landspolitikere og undersøgelser til fremskaffelse af tilstrækkelig 
dokumentation til et retsligt fogedforbud, indtil der foreligger valid 

1486



dokumentation for, at vindmøller og solceller ikke skaber vagabonderende 
jordstrømme og strømstøj i atmosfæren.   

 
Kommentar:  

Vi er ikke modstandere af omstilling til grøn energi, men vi ønsker med den viden, vi har 

erhvervet, at gøre opmærksom på, at vindmølleindustrien ikke har styr på den konstaterede 

skadevirkning – et forhold som kommunens politikere må tage alvorligt. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Wisti Wistisen  Birgit Mølholm Andersen 

 

 

 
 

 

43) Jan Bisgaard 

 

Navn: Jan Bisgaard 

Addresse: Borupvej 3 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Hvor står der i vindmølle bekendtgørelsen man skal beskytte mennesker?! Nå kan i heller ikke 

finde det. Men så håber vi vores kommunalpolitiker vil beskytte os. 

 

Med 910 sydvest for dette projekt bliver det NEJ til hovedstadens 150 meters vindmøller 

imellem Blære og Gundersted fra os. 

 

Skal Vesthimmerlands Kommune lægge jord til hvilket som helst vindmølleprojekt? Det er 

svært at støtte i dette tilfælde, hvor hovedstadskommunerne vil placere deres grønne løsning i 

Vesthimmerland. Hvordan kan Co2 reduktionen kunne tælle i to områder. Det er der ingen der 

kan svare på. Og skal man blive ved med at sætte møller op både i øst og vest når 

energinettet ikke kan aftage mere. vent nu lige til der er en bedre løsning. Den er jo på vej. 

Hvor er den langsigtede plan fra vores politikere.  

 

Vi har købt en ejendom der er tinglyst med at der ikke må bygges over 25 meter. Pga. 

Vesthimmerlands flyve plads. Hvordan kan man så bare lige med et finger knips lave om i en 

kommunalplan om så det passer til et projekt af denne størrelse. Og placere mølle på 150 

meter 50 meter uden for den zonen der er lavet!? Vi har købt ejendommen på de betingelser 

vi har nu og så kommer der nogen og vil trække sådan et projekt ned over hovedet på os. NEJ 

TAK 

 

Vi har selv valgt at bo ude på landet for at skabe en tilværelse som familie med åbne vidder, 

dyreliv, natur, stilheden og landbruget alt sammen noget vi holder af. Det vi kan og har her i 

Vesthimmerland. Her i Blære og Gundersted, har vi jo alt det, som tiltrækker børnefamilier og 

skaber bosætning. Ildsjæle der kæmper og arbejder for at lave og holde alle disse ting 

kørende i vores lokalsamfund. Vi vil have børnefamilier til de mange aktiviteter i foreninger 

mm. Ikke de sukkerknalder HOFOR lover.  

Flere af jer politikerne sendte dette vider projekt videre for at se på om der skulle skabes lokal 
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opbagning til projektet. Dette har Horfor ikke formået. HOFOR har ikke engang taget kontakt 

til de lokale mennesker der bor lige uden for området.  

 

Vil i have landsbyer i Vesthimmerland? 

 

Hvordan kan der stemmes om noget hvor VVM redegørelsen ikke er lavet færdig og der 

mangler evidens for der ikke er flagermus i området der ville tage skade. Det er LYV. Vores 

have vrimler med flagermus. Og for ikke at nævne den røde glente. det er massere af beviser 

på den lever i området. med er slet ikke nævnt i vvm redegørelsen. Men hvorfor tage så 

meget hensyn til dyr og insekter. som har stoppet andre projekter. Hvorfor ikke lytte lidt til de 

mennesker der bliver mest berørt af det. Skulle man ikke passe lidt på sine borger i 

Vesthimmerlands som kommunal politikker? 

Lavfrekvent Støj. Det er meget bekymrende som en af de nærmest naboer hvad det har af 

indflydelse på vores børns helbred og vores eget. Har dette ikke nogen betydning i forhold til 

flagermus eller fugle der har stoppet mange andre lignende projekter.  

 

Derfor er det meningsløst for os at have udsigt til 150 meter høje vindmøller der vil fjerner 

vores udsigt til eks. Gundersted kirke 3,7 km over det ellers smukke landskab.  

 

Disse nye møller har vi ikke selv valgt da vi købte ejendommen. Havde de stået her havde vi 

ikke købt den. Og hvem bliver vores nye naboer. Hvem kommer ind. Chargerne er store for 

det ikke er resurse stærke familier. Man kan jo selv lege med tanken om at bo måske 750 

meter fra 6 kæmpe vindmøller. Ville i det hvis det var jeres drømmebolig? Vi ville ikke. vi kn se 

frem til at tabe 10-20% på vores bolig hvis man spørger lokale mæglere. 

 

NEJ TAK NEJ TAK OG NEJ TAK til dette bliver til noget. 

 

 

44) Dennis Kristensen 

 

Navn: Dennis Kristensen 

Addresse: HøegHagens vej 6 

Postnr: 9240  

By: Nibe 

 

Indhold:  

Kære byråd i Vesthimmerland 

 

Jeg har tilbage i november sidste år sendt et høringssvar ind, hvor jeg kom med flere 

begrundelser og bekymringer for og imod det vindmølleprojekt ude i Bjørnstrup.  

Jeg har stadig den samme holdning at det projekt skal lukkes ned og helt droppes da det ikke 

kommer til at gøre noget godt for hverken mig selv eller andre herude. 

 

Derfor kort sagt så siger jeg NEJ til lokalplanstillægget og til at der i det hele taget opsættes 

flere vindmøller herude også i fremtiden 

 

mvh 

Dennis Kristensen 
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45) Line Hansen 

 

Navn: Line Hansen 

Addresse: Brusåvej 14 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Vi har valgt at bosætte os på landet, fordi vi godt kan lide den skønne natur, rolige og flotte 

omgivelser. 

Vi går på kompromis med, at vi må køre til stort set alting, at vi ikke har et væld af 

indkøbsmuligheder, at skolen ikke ligger lige omkring hjørnet.  

Vi føler at vores lille samfund langsomt bliver ødelagt og taget fra os.  

På vej ind mod Gundersted kan man nu se et kæmpe område med solcelle anlæg, som ligner 

et industriområde, i hvad der ellers en gang var så naturskønt og fredfyldt, og nu skal vi 

(måske) også have endnu flere vindmøller herude. Kæmpe vindmøller, som vi vil kunne se alle 

steder fra, vi vil kunne høre dem og nogle vil blive generet af skyggekast fra dem, ja så føler 

vi, at vi får invaderet vores flotte natur og skønne landsby. Vi føler det bliver trukket ned over 

hovedet på os, uden vi har noget at skulle have sagt.  

Fra vores køkken og stue har vi i dag ”glæde” af 3 vindmøller. Både at se på, men i 

særdeleshed at høre og få skyggekast fra. Hvis vi så drejer hovedet en lille smule i den anden 

retning, vil vi så kunne få 4, 5 eller 6 vindmøller at se, bag kirken. Vindmøller som aldrig vil 

kunne stå i skjul bag træer, uanset hvor vi befinder os, fordi de er så store.  

Vi nyder at gå tur herude og gør det mange gange om ugen. Få 100 meter fra vores hjem, kan 

vi på én gang se 11 vindmøller. Så vi synes faktisk vi har så rigelig med vindmøller herude.  

Det siges så flot, at man vil lytte til borgerne, men gør man det? For synes i det lyder som om, 

at borgerne ønsker de vindmøller? 

 

 

46) Nils Rehder Warming 

 

Navn: Nils Rehder Warming 

Addresse: Brusåvej 14 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Jeg skriver hermed mit høringssvar ang. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. Jeg har egentlig lavet 

et sammen med min samlever, men da I ikke “godtager” to underskrifter på ét høringsvar må 

jeg så lave et ekstra. Jeg er i mod vindmøllerne og er ked af at få udsigt til alle 6 møller bag 

Gundersted kirke, som vist i før udsendt materiale. 

Jeg bor på Brusåvej 14 og får “glæde” af dem alle seks. 

Jeg er træt af, at vores meninger herude ikke tæller. Jeg er træt af, at det skal være 

nødvendigt at kæmpe den her lange kamp, og jeg er træt af hvordan det føles at være den lille 

mand/kvinde i magt pyramiden. Man føler en stor fed tommeltot blive presset ned over én som 

var man et ligegyldig insekt der skal kvases, fordi det hele skal være så grønt og handler om 

penge. 

Jeg synes det er skræmmende hvordan udviklingen ér, at man ikke kan tage et “Nej Tak” for 

det det ér. Vi er mange der helt fra start af skrev under på en bekymringsbrev og sagde “Nej 

Tak”. 

Vi har deltaget i div. infomøder om projektet, skrevet høringssvar tidligere hvor vi OGSÅ sagde 

“nej tak” og nu skal vi igennem det igen. Jeg synes ærlig talt, at de kære politikere skulle høre 

på deres medborgere og respektere vores holdninger. Jeg kunne skrive en masse mere, om 

hvad jeg mener om det her, men det vil jeg ikke. Der er nok mange andre høringssvar I skal 

igennem. 
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47) Anne Catrine Boelt Larsen 

 

Navn: Anne Catrine Boelt Larsen 

Addresse: Skovvænget 42 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Nej tak til vindmøller i Bjørnstrup - ingen lokal opbakning.  

 

Til byrådet i Vesthimmerlands kommune 

 

Jeg er mildest talt bekymret for vindmølleprojektet i Bjørnstrup, ved Gundersted og Blære. 

Mine bekymringer handler om hvor slemt bliver støjgenerne? Hvor ofte skal vi døje med lys 

kast? Hvad gør det ved værdien af vores hus?  

 

Det bekymrer mig især at der næsten kun bliver snakket profit når vi snakker om vindmøller. 

Hvad kan vi få når vi bor så og så lang fra møllerne, hvad kan foreningerne få osv. For mig at 

se er det fuldstændigt lige meget hvad jeg kan få, fordi jeg ønsker ikke vindmøller, og slet ikke 

kæmpe vindmøller uden for mit stuevindue.  

 

Jeg forstår godt det er hårdt arbejde at være landmand, og selve erhvervet har jeg meget stor 

respekt for. Men jeg har ikke særlig meget tilovers for muligheden for at tjene rigtig mange 

penge, på bekostning af rigtig mange mennesker og lokalområdet. Under den påstand at det 

er for at hjælpe den grønne omstilling og det før nævnte lokalområdet. Hvis dette ikke er 

tilfældet, forstår jeg ikke at ingen kan eller vil fortælle mig hvad lodsejerne præcis kommer til 

at tjene på møllerne i Bjørnstrup.  

 

Den største af alle bekymringerne handler om vores børn. Hvad får det af konsekvenser for 

deres liv, barndom. Får de problemer som følge af støj og lys fra møllerne. Derudover er det 

planen de begge skal gå i Blære lige fra vuggestue, i børnehave og videre i skole. Skal 

Gundersted nu være byen på den anden side af vindmøllerne? Vi er indstillet på at vi bor på 

landet, men hvor langt skal vi køre for at der bor legekammerater. Vi bor i forvejen i udkanten 

af kommunen, og for mig vil vi blive dem bag muren af kæmpe store vindmøller.  

 

Der bor en masse gode mennesker i vores skønne område, Gundersted, Blære, Bjørnstrup, 

som bruger rigtig mange frivillige timer i området. Skole, købmandsgård, legepladser, 

udeområder, idrætsuger, osv osv. Rigtig mange tiltag for at gøre vores skønne område 

attraktivt, både at blive boende i, men også at flytte til. Jeg tror simpelthen ikke at kæmpe 

vindmøller er gavnligt i den ligning. Jeg tror kun de vil gavne lodsejerne økonomisk.  

 

Vi er i området meget presset over de mulige kæmpe vindmøller og håber og beder jer tænke 

meget grundigt over om kæmpe vindmøller i Bjørnstrup er vejen frem for vores smukke 

område.  

 

Der er faktisk folk der gerne vil bo på landet.  

 

Med Venlig hilsen  

AnneCatrine Boelt Larsen 
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48) Ole Larsen 

 

Navn: Ole larsen 

Addresse: Doverhøjvej 12, Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

 
Gundersted 5/9  2021 

 
Til byrådet i Vesthimmerlands Kommune. 
 

Når man vælger at bosætte sig i et område som vores, er det ikke fordi man 
ønsker at få udsigt til et stort, skæmmende ”industrianlæg”. Vi ved fra andre 
områder, at beboerne i et større område end det dækkede oplever værditab på 

deres ejendomme, når der opføres vindmøller i nærheden. 
Jeg bor selv nabo til 3 vindmøller, og det er på visse dage et helvede af støj, som 

jeg ikke vil ønske for andre. Jeg er temmelig sikker på, at så stort et anlæg vil 
bremse tilflytning til området. At opføre kæmpemøller er derfor en forringelse af 
borgernes livskvalitet. 

Når man har sin daglige gang i Gundersted - Bjørnstrupområdet, observerer man 
i en del af vinterhalvåret store gåseflokke og flokke af sangsvaner, der flyver frem 

og tilbage. I sommerhalvåret ses ofte rød glente, som jager over markerne i 
området. Det harmonerer ikke med møller, der når op i de højder, hvor fuglene 
færdes. På bl.a. Borgermødet i Blære blev dette fremført af flere lokale borgere, 

som må formodes at kende deres nærområde. Da det overhovedet ikke er omtalt i 
”miljørapporten”, kan man godt frygte, at vi skal opleve det samme som med 
Thorupsletten og Nørkær Enge. 

 
Jeg håber, at byrådet, i lighed med byrådet i Mariager Fjord Kommune, har 

modet til at tage mere hensyn til de berørte borgere end til økonomiske interesser 
og derfor sige NEJ til projektet. Det er trods alt for borgernes skyld, i er valgt. 
 

Med venlig hilsen 
Ole Larsen 

Doverhøjvej 12 
Gundersted 
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49) Anders Mejia Christensen 

 

Navn: Anders Mejia Christensen 

Addresse: Skovvænget 24 Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Hej 

 

Jeg flyttede her til Vesthimmerland i 2007, da jeg købte huset her i Gundersted 

jeg faldt selvfølgelig for huset, men også for lokalområdet, stilheden, skønne natur 

og ikke mindst dyrelivet. Jeg syntes at det er utrolig synd og ærligt hvis vi skal 

til at have kæmpe vindmøller i Bjørnstrup, da det vil ødelægge både roen, naturen 

og dyrelivet. Vi skal passe på den skønne lokalområde vi har. Hvad med hus priserne  

de vil nok også falde, da der nok ikke er mange der vil bo så tæt på kæmpe vindmøller  

da der er chance for skyggekast og støj fra dem, plus der er chance for at de små 

lokalområder ville blive øde og falde hen.  

Man ser også tit at vindmøller holder stille selvom det blæser meget. Kæmpe vindmøller  

på 150m høre ikke til på land, men ude på havet hvor de ikke genere nogle former for liv. 

 

Hilsen Anders Mejia Christensen 

 

 

50) Ulrik Mark Jensen 

 

Navn: Ulrik Mark Jensen 

Addresse: Gunderstedvej 29, Gundersted 

Postnr: 9240  

By: Nibe 

 

Indhold:  

 

Kære byråd i Vesthimmerlands kommune.  

 

Hermed ønsker jeg at udtrykke mine MEGET store modstand og bekymringer imod ændringen 

af lokalplanen, der skal gøre Vindmølleprojektet i Bjørnstrup muligt. Herunder vil jeg komme 

med nogle af de begrundelser til at jeg stadig siger NEJ TAK til lokalplansændring og 

Vindmølleprojekt Bjørnstrup. 

 

Jeg bor Gunderstedvej 29, 9240 Nibe, med kun godt 1 km i luftlinje til den nærmeste af de 

påtænkte kæmpe havvindmøller. 

Jeg er født og opvokset her og har tilbage i 2008 erhvervet denne min fødegård. Min 

bekymringer vedrørende dette projekt er mange - rigtig mange! 

 

Jeg er efter denne lange proces, hvor der i snart 1,5 år har være modstand mod projektet, 

bestemt ikke mere overbevist om at det projekt på nogen måde kommer til at være til gavn 

for vores lokalområde herude. Jeg oplever ej heller at naboer og venner i mit lokalområde 

herude synes det er nogen god ide – tvært imod! Faktisk har den meget forvirrende 

afstemning tilbage i februar, hvor der pludselig kommer flere forskellige projektmodeller i spil, 

gjort at mange er blevet mere frustrerede og utilfredse med projektet. Særligt fordi det er 

meget forvirrende og reelt også noget uklart formuleret, hvordan tingene hænger sammen og 

til hvilket af projektforslagene man har skulle søge om værditabsordning til.  

Jeg kan personlig sagtens forstå det, for hverken administrationen hos Vesthimmerlands 

Kommune, HOFOR, eller energistyrelsen har kunnet give fyldestgørende svar på henvendelser 
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om dette. Det er kort sagt ikke godt nok! 

 

Jeg ligger mærke til at Vesthimmerlands Kommune i den oprindelige kommuneplan fra 2017 

har fået et eksternt firma til at lave et stort stykke arbejde, hvor det belyses netop hvor og 

hvor mange Vindmøller det her område i Bjørnstrup vil kunne bære. I den ligges der specielt 

vægt på at det skal være en øst – vestgående projekt. Det er måske netop valgt ud fra at der 

her er taget hensyn til at projektet ligger lige midt mellem 2 udpegede naturområder af særlig 

vigtig betydning. Derfor bliver jeg bekymret for om et sådant nyt Nord – Sydgående projekt vil 

kom til at mere belastende og måske direkte være i konflikt med de 2 naturområder af særlig 

vigtig betydning.  

Endvidere har Vesthimmerlands Kommune senere har lavet et lokalplanstillæg på for at skabe 

plads til et solcelleområde. I netop dette tillæg beskrives det at området kun kan klare det nu 

allerede igangsatte solcelleområde, med begrundelse i de kumulative effekter for nuværende 

eksisterende vindmøller.  

Man har altså allerede udtaget dele af den oprindelige plan til energiindvending, hvilket også 

har givet befolkningen herude en bestyrket tanke om at der ikke kunne udvides med Kæmpe 

Havvindmøller i området. I den nye Miljøkonsekventrapport ser jeg ikke den kumulative effekt 

beskrevet eller visualiseret. 

Jeg personligt ser det også mere naturligt at man tænker på at udvide de nu allerede 

igangsatte solcelle område over i det område, hvor man pt. laver råstofudvinding af sand og 

grus. Dette vil kun laves både med hensyntagen lokalbefolkningen samt sikre lokale 

arbejdspladser til at varetage vedligeholdelse og den daglig drift af en stor solcellepark. Hertil 

vil det kunne gøres til fordel for biodiversiteten og dyrelivet. 

 

Med disse ting i mente og når jeg ser på processen, finder jeg det meget mærkværdigt at 

administrationen i Vesthimmerlands Kommune tør satse på rådgivning fra virksomheden, som 

allerede har fået underkendt andre vindmølleprojekter i Vesthimmerlands Kommune. 

Her vil jeg specifikt henvise til de af Planklagenævnet underkendte Miljøkonsekventrapporter 

på projektet i Nørkær Enge, som er sendt til tælling, samt projektet på Thorup-Sletten, der er 

erklæret direkte ulovligt af planklagenævnet.  

Hertil kommer at jeg har fundet adskillige mangler i den Miljøkonsekventrapport, der er 

udarbejdet. Det være sig både når det kommer til visualiseringer, manglende undersøgelser af 

fuglelivet og specielt truede fuglearter – til trods for at det blandt andet var nævnt mange 

steder i indsigelserne i den tidligere hørringsperiode tilbage i november 2020.  

Specielt i forhold til flagermus synes jeg det er MEGET bekymrende at man, i et område der er 

”rigt på flagermus” (Miljøkonsekventrapporten side 103, hvor det beskrives at være 9 ud af 17 

danske arter, hvoraf 1 beskrives som truet og sårbar og 1 betragtes som truet i det planlagte 

projektområde) prøver på at komme med ændringsforslag i Miljøkonsekventrapporten til 

området økologiske indretning når det kommer til flagermusenes yngle og fødeområder.  

Dette velvidende at flagermus er omfattet af habitatdirektivet og er totalfredede. Samt at man 

handler under strafansvar såfremt man ændrer eller fjerner disse områder! 

Grundvandssænkningen er betegnet nærmest som ubetydelige til trods for at Natura 2000 

område 200 Navnsø ligger i umiddelbar nærhed. Vil man som politikker i Vesthimmerlands 

Kommune tage ansvaret for om, der her skulle ske store miljømæssige bivirkninger i negativ 

retning for det store økosystem, der er derude. 

Yderligere finder jeg meget underligt at der direkte omtales i rapporten at der vil komme et 

tillæg til undersøgelserne af flagermus. Det er da bestemt ikke i orden af udsende en rapport 

til offentlig høring, uden at den fuldt udarbejdet! Er det hvad man i Vesthimmerlands 

kommune ser som at sikre borgernes rettigheder, når man ikke har mulighed for at komme 

med indsigelser mod de påstande efter endt høringsfase! 

Jeg kunne blive ved med mange konkrete mangler, men det kræver reelt en helt ny rapport, 

hvilket derfor også bestyrker min tanke om at ikke alt er belyst tilstrækkeligt i denne proces 

og derfor underkendes i Planklagenævnet, hvis det kommer dertil. 

Yderligere har jeg ikke oplevet at HOFOR har ydet en større ekstra indsats for at skabe lokal 

opbakning til projektet ud over den fond som alle foreningerne i lokalområdet har afvist som 
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værende særlig lukrativ på nogen måder overhovedet. De har på intet tidspunkt kommet med 

eller belyst forslag der kan være med til at styrke lokalsamfundene – end ikke grønne forslag! 

De har på intet tidspunkt været ude i den lokale presse og gjort opmærksom på borgermødet 

der blev afholdt den 24/6, som måske kunne have trukket flere af huse til en information om 

projektet. Man holder sig hele tiden fra HOFORs side kun til at gøre det som er lovbestemt, 

men ikke nogen ekstra indsats. Det samme gælder når det handler om at nedtage 

eksisterende møller. Her har man helt fra projektets start, fra i Vesthimmerlands Kommunes 

side af, gjort det klart at man ønsker flere gamle og nedslidte møller taget ned. Det er blot 

ikke fakta, da man i projekt blot vil nedtage det samme antal møller.  

Det betyder at der stadig vil stå møller tilbage i området i op til en 10 årig periode på begge 

sider af det nye område og derved lever man ej heller op til den vision man i Vesthimmerlands 

kommune har om at nye vindmølleprojektområder skal forenkle det visuelle billede af møller.  

Hertil kommer at ledningsnettet i Danmark generelt ikke er udbygget tilstrækkeligt endnu, jf. 

N1, til at kunne transportere strømmen rundt. De har netop sagt at der vil gå op mod 10 år før 

end det er klar.  

Hvorfor så belaste det samlede CO2 regnskab med produktionen af nye Vindmøller, men man 

stadig kan udnytte de nuværende vindmøller i den selv samme periode mere optimalt? 

 

Der er ej heller i Miljøkonsekventrapporten lavet visualiseringer af den kumulative effekt set i 

forhold til det nærtliggende solcelleområde. Dette til trods for at Urland faktisk netop lovede 

det på det virtuelle borgermøde tilbage i november 2020. 

Hertil har de forskellige alternative forslag til antallet af kæmpe havvindmøller i projektet kun 

gjort alle meget mere fortvivlede og øget modstanden mod projektet generelt! 

 

Yderligere er det for mig meget bekymrende at der i Miljøkonsekventrapporten ikke et eneste 

sted er beskrevet hvordan jeg eller øvrige medmennesker i projektområdets nærmiljø er 

beskyttet mod alle helbredsmæssige gener, der måtte fremkomme fra sådanne kæmpe 

havvindmøller på land! Jeg ser gerne om politikkerer eller administrationen i Vesthimmerlands 

Kommune kommer konkrete henvisninger i Vindmøllebekendtgørelsen eller 

Miljøkonsekventrapporten for projekt, hvor det står beskrevet at jeg som menneske og nabo til 

sådanne kæmpe Havvindmøller er sikrede rent helbredsmæssigt! 

Ligeledes ønsker jeg at modtage en garanti fra Vesthimmerlands Kommunes side om at jeg vil 

blive kompenseret økonomisk såfremt at jeg måtte få helbredsmæssige lidelser, der blot i en 

mindre grad kan skyldes at være nabo til sådanne kæmpe havvindmøller. 

Jeg vil i den forbindelse også henvise til Sundhedsstyrelsens sagsnr. 1-2410-548/1, hvori der 

er beskrevet at den natlige lavfrekvente støj øger udskrivelser af recepter på antidepressiva og 

sovemedicin. Der noteres også at der bør laves flere undersøgelser. Altså er der en øget risiko 

for helbredet i negativ retning, når man er nabo til vindmøller. Vil Vesthimmerlands Kommune 

udsætte sine borgere for dette? 

 

Jeg er også bekymret for om Vesthimmerlands Kommune har helt styr på en eventuel 

dobbeltkontering af CO2 regnskabet i dette projekt. Jeg kan på intet tidspunkt i 

Miljøkonsekventrapporten se at Vesthimmerlands Kommune har sikret sig det den fulde 100% 

CO2 reduktion i dette projekt. Jeg vil gerne have en forsikring for at Vesthimmerlands 

Kommune har sikret sig dette inden projektet sætte i værk, ellers finder jeg det direkte 

moralsk forkasteligt, hvis Vesthimmerlands kommune på nogen måder tillader dette. 

Så handler projektet jo slet ikke om en reel CO2 reduktion og bekymring for miljøet, men blot 

ren økonomi fra HOFORs side! 

Læse evt. mere om dobbeltkontering af CO2 regnskab her: 

https://sparenergi.dk/sites/forbruger.dk/files/contents/publication/notat-om-dobbeltkontering-

i-energi-og-co2-regnskabet/notat-om-dobbeltkontering-energiogco2regnskabet.pdf.  

 

 

Yderligere gælder alle mine bekymringer fra det tidligere indsendte høringssvar tilbage i 

november 2020 stadig.  
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Jeg er overbevist om, at min ejendoms værdi vil blive forringet markant, hvilket også vil gælde 

de øvrige ejendomme i området. Flere af min naboer og venner i Gundersted taler om at de 

enten ønsker at sælge eller udleje deres ejendomme, hvis ikke salg er muligt, skulle projektet 

blive gennemført.  

Yderligere vil den grundlæggende basis for en videre drift af de lokale foreninger, der er her 

forsvinde og dermed vil de naturlige samlingspunkter forsvinde, når husene er ubeboede eller 

beboet af familier på farten, der ikke har lyst til at arrangere sig i lokalområdet. Det nære og 

trygge naboskab vil derfor uden tvivl forsvinde.  

 

Overordnet set vil der inden for 2km af projektområdet blive fjernet mellem 20-25% af 

husstandene – Det er absolut ikke udvikling af landsbyområdet – det er afvikling! 

 

Jeg har lige siden jeg flyttede tilbage til Gundersted været utrolig aktiv i Borgerforeningen, 

Købmandsgården, Multihuset, ja selv pensionistforeningen har jeg hjulpet og seneste er jeg 

kommet i Menighedsrådet. Jeg har ofte skrevet små historier om vores lille dejlige landsby til 

diverse aviser samt TV2Nord. Alt sammen for at gøre omverden opmærksom på det unikke 

landsbysamfund vi har herude i Gundersted. Et sammenhold der også gør at børn- og oldebørn 

af både tidligere og nuværende borgere herude stadig kommer retur og spiller fodbold for den 

lokale klub - endda så godt at man til tider har det førende hold i hele kommunen - fra lille 

Gundersted. 

Vi evner at samle folk til store og små arrangementer - Skt Hans er her altid sikkert; selv 

Coronaen til trods.  

Inden for de sidste 6-7 år har byen oplevet en meget positiv tilgang af børnefamilier - enten 

etablerede eller nogen der arbejder godt på sagen. Generationsskiftet er faktisk i fuld gang. 

Hertil er det lykkedes at integrer de nydanske familier som også har fundet Gundersted et rart 

og trykt sted at være. Vi er generel ret rumlige herude og vi bryster os af det med vores 

Købmandsgård, hvor mange skæve eksistenser omfavnes og inkluderes i byens daglige liv - et 

projekt i samarbejde med kommunen og som man også har høstet stor ros og anerkendelse 

for - helt ind på Christiansborg.  

 

Vi borgere i Gundersted – og Blære – kæmper dagligt for at tiltrække og bosætningen af 

ressourcestærke familier i vores lokalområde. Vi er meget engageret herude og prøver også at 

styrke hele vores område i Ådalsbyerne imellem. Det bevidner de sidste nu næsten 1,5 års 

kamp mod dette projekt og dermed også lokalplanstillæg også om. Det lokale engagement bør 

man som Kommune værdsætte og i stedet styrke – også for kommunens skyld 

 

Jeg skal derfor inderligt henstille til at det nuværende byråd i Vesthimmerlands kommune 

stemmer nej til at ændre lokalplanen og helt skrinlægge alle alternativer af vindmølleprojekt 

Bjørnstrup! 

Kort sagt: Nej tak til flere kæmpe havvindmøller på land og slet ikke mellem Gundersted og 

Blære! 

 

Med venlig hilsen  

Ulrik Mark Jensen  

Gundersted 
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51) Gundersted Købmandsgård 

 

Navn: Gundersted Købmandsgård f.m.b.a 

Addresse: Gunderstedvej 43, Gundersted 

Postnr: 9240  

By: Nibe 

 

Indhold:  

Til Vesthimmerlands kommune 

 

Indsigelse mod både 4-5 og 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Blære og Gundersted  

 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård ønsker hermed at udtrykke vores store bekymring og 

modstand mod at der opsættes enten 4-5 eller 6 kæmpe vindmøller mellem Blære og 

Gundersted. 

 

Vi mener klart at dette vil medvirke til en forringelse af vores lokalområde med frygt for 

boligflugt til følge.  

 

Heraf medført mindre kundegrundlag for vores lille butik i Gundersted, der til dagligt huser 

aktivering og indflydelses rigt arbejde for ca. 15 person på kanten af arbejdesmarkedet 

grundet enten fysiske og psykiske udfordringer.  

 

Et projekt som i år kan fejre 20 års jubilæum og som Vesthimmerlands kommune selv er en 

stor del af og gennem årene har høstet - og stadig gør - megen ros for både på regional og 

national plan.  

 

Vi frygter at det i længden får negative konsekvenser for vores basisgrundlag og omsætning 

og dermed også muligheden for en fortsættelse af det gode sociale projekt, i Gundersted 

Købmandsgård. 

 

Vi håber derfor inderligt at dette vil blive taget med i politikkernes overvejelser og stoppe 

projektet og i stedet bibeholde basisen for vores gode projekt og lokalsamfund i Gundersted. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård f. M. B. A 

Kjeld Østergaard, Birger Thomsen, Søren Andersen, Ulrik Mark Jensen og Charlotte Jensen 

 

 

 

52) Katrine og Jakob Cæsar Kragh 
 

Navn: Katrine Cæsar Kragh 

Addresse: Gundersyedvej 27 

Postnr: 9240 

By: Nibe 
 
Til  
Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk 
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    Gundersted dem 5. september 
2021 

 Vindmøllerne ved Bjørnstrup 
  
Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet ved Bjørnstrup: 

For 2,5 år siden søgte vi efter et nyt hjem, som vi gerne ville bosætte os i, sammen 
med vores lille søn. Dette hjem og dets lokalområde skulle danne ramme for vores 

families liv i de næste mange år. Vi boede i forvejen i Vesthimmerlands kommune, 
hvilket vi var og er glade for, så vi ønskede derfor at blive i området, hvor der især er 
masser af flotte naturområder og mange små gode landsbymiljøer. Efter lang tids 

søgen, fandt vi det skønne landsted på, Gunderstedvej 27. Her er vi tæt på naturen, 
de himmerlandske heder, bor på landet, men samtidig er vi tæt på en lille landsby 

som er kendt for sit gode lokalsamfund og foreningsliv. 
Vi frygter nu at med forslaget om de 4/6 nye kæmpe vindmøller, vil tynde ud i det 
lokalsamfund vi forelskede os i og at de vil ødelægge den ro og natur vi elsker ved 

området. Vi går på jagt og vi ved fra andre områder hvor der er blevet sat kæmpe 
vindmøller op, at det har påvirket det vilde dyreliv negativt. 

Vi har i forvejen 3 vindmøller i baghaven, som generer med skyggekast ind i vores 
stue om aften. Vi blev informeret ved købet, at de ville blive taget ned inden for 10 år, 
og vurderede at med de mange år vi har i hensigt at bo her, godt kunne leve med den 

støj de giver i en kort periode. Men med udsigt til 30 nye år med støj og skyggekast, 
er vi blevet i tvivl om vi har placeres os det rigtige sted, til at skabe et barndomshjem 

for vores børn og som vi skal blive gamle i.  
Vi har mange flere bekymringer end beskrevet ovenfor og vi håber derfor inderligt at 
Vesthimmerlands kommunens byråd frafalder tankerne om at etablere flere nye 

vindmøller, og i stedet lader lokalsamfundet og det gode foreningsliv vokse. 
 

Med venlig hilsen  
Katrine og Jakob Cæsar Kragh 

Gunderstedvej 27, 9240 Nibe 
 

 

 

53) Allan Jensen 

 

Navn: Allan Jensen  

Addresse: Evaholmvej 9  

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Hej jeg er modstander af vindmøller i bjørnstrup. 

 

vi vil være ked af og se de store vindmøller komme op i naturen ved bjørnstrup/ gundersted 

da Min familie og jeg tit går ture i det område. Vi nyder stilheden og roen ved og gå der ude. 

Jeg/vi har som ikke noget imod vindmøller hvis de stod et samlet sted og kørte når der var 

vind. Det tit jeg desværre ser vindmøller stå stille selv om der er vind. Men så er strømmen 

billigere i udlandet og det kan jo ikke være rigtig. Hvad med miljø hvad sker der med de Møller 

når de skal pilles ned. Hvad med de folk i blære og gundersted der bliver berørt af dem på 

negativ vis. Vi vil blive Kede af her i huset hvis ikke vi ville kunne gå i den dejlige og fredlige 

natur med det rige fugle og dyreliv som vi kan i dag. 
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54) Inger Frey 

 

Navn: Inger Frey 

 

Indhold:  

Kære alle, 

 

Jeg kan forstå, det er nødvendigt at indsende sin indsigelse igen, selvom man har gjort det 

allerede til tidsfristen i efteråret 2020. Det gjorde jeg også dengang. 

 

Med henvisning til min ovenstående indsigelse ønsker jeg hermed at gøre denne gældende i 

sagen igen. 

Jeg vil ligeledes hermed gøre alle indsigelserne fra efteråret gældende igen.  

 

Desuden: 

Jeg forstår, at VVM-redegørelsen bygger på et alt for uoplyst og mangelfuldt grundlag. (En blot 

lille ting jeg selv oplever: jeg har fx flagermus hos mig. Hvor godt er det undersøgt, hvordan 

de påvirkes af møllerne?) 

 

Møllerne placeres op ad Natura2000-beskyttet område, ganske tæt på de fredede 

himmerlandske heder, og ditto Halkær Ådal. Og møllerne vil med garanti tårne sig op, så man 

ustandseligt vil bliver konfronteret med synet og muligvis lyden af dem, og muligvis skyggerne 

fra dem, når man færdes i disse beskyttede områder. Det er ikke ønskeligt. 

Ej heller er det ønskeligt, at møllerne placeres nærmest midt i kommunen, så de ses fra alle 

steder.  

Oven i købet bliver der monteret lys på toppen af dem, så den smukke nattehimmel nu også 

skal forstyrres af af yderligere røde lamper - Vores kommune kommer til at ligne “Red Light 

District” lige om lidt - en lidt attraktiv tanke... 

De røde lamper skyldes jo hensynet til Aars Flyveplads tæt ved møllerne, så det vil da i den 

grad også chikanere vores, for især erhvervslivets, så vigtig flyveplads. Der er vel også 

svævefly og faldskærmsudspringere, hvis hobby vil blive stærkt påvirket i negativ retning af 

møllerne. Så vidt jeg forstår er netop Aars Flyveplads en ikke ubetydelig flyveplads på 

sidstnævnte 2 interessegrupper. 

Således er det ikke kun borgere, som gerne vil bo på landet, og flyvepladsen der chikaneres af 

møllerne. Indirekte er det også erhvervslivet, som er så vigtigt for vores kommune. 

 

Endnu en stor bekymring er støj. Der måles udelukkende støj ved 6-8 m/sek. Fra så store 

møller må forventes en del støj, som også rækker langt væk - OGSÅ når der er mindre end 

eller mere end de 6-8 m/sek. Det kan kun undre, hvordan vindmølleindustrien er kommet 

igennem med at få vedtaget lovgivning, der ikke kræver andre målinger. Jeg sætter min lid til, 

at vores politikere i Vesthimmerland er klogere end lovgivningen og at de forstår, at rigtig 

mange mennesker vil blive ramt af de betydelige støjgener.  

 

Vi ved også allerede nu, at elnettet, som skal transportere den strøm møllerne er beregnet til 

at producere, ikke har kapacitet nok. Det bliver os forbrugere i Vesthimmerland, der kommer 

til at betale for det - ikke HOFOR, som er den egentlige årsag til udvidelsen. Det går jo heller 

ikke, at vores kommune accepterer en forretningsmodel, det pålægger sine egne borgere den 

regning! 

 

Vindmølleprojektet i Malle blev forkastet pga. at den fornødne lokale opbakning ikke var 

tilstede. Det må siges, at det samme gør sig gældende med Bjørnstrup, hvorfor jeg forventer, 

at sagen totalt skrinlægges. 

 

Desuden synes at være mangelfuld lovgivning omkring opsætning og drift af møllerne. 

Thorupslettens Møller er et glimrende og meget friskt eksempel på dette. Vi hørte om det på 
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borgermøde i Blære i august. 

 

Det har bekymret mig meget, at når jeg som borger har stillet spørgsmål til mølleprojektet i 

Bjørnstrup, er det en projektleder fra HOFOR, der har besvaret dem. Det er bestemt ikke 

uvildig rådgivning, og jeg føler mig direkte vildledt i spørgsmål omkring visualisering. Det 

billede, jeg fik tilsendt er ikke, hvad projektlederen mente, og efter borgermødet i Blære i 

august kunne jeg også frygte, at det er manipuleret. 

Desuden stillede jeg spørgsmål, som blev indsendt umiddelbart efter det virtuelle borgermøde i 

efteråret, som ikke blev ikke besvaret. Det er ikke i orden, at processen ikke er fulgt. 

 

På et tidspunkt er det kommet frem, at lokalplanen for området til de nye kæmpevindmøller 

pludselig havde sneget sig langt større, end oprindeligt fremlagt. Altså er der begrundet frygt 

for, at der pludselig står mange flere vindmøller i Bjørnstrup-projektet, end oprindeligt 

tiltænkt. Dette er en stor bekymring for mig. 

 

Kæmpevindmøller hører ganske enkelt ikke til på landjorden. 

 

Jeg ønsker og håber af hele mit hjerte, at projektet med kæmpevindmøller i Bjørnstrup bliver 

taget af bordet igen. For vores dejlige Vesthimmerlands skyld. Vi har så mange skønne 

natursteder - de skal de ikke smudses til af udsigten til endnu flere vindmøller! Vi må værne 

om udsynet! I forvejen må vores kommunes bidrag til vindmølle energi være ret stort - 

ihvertfald fald synes jeg, vi har (for) mange vindmøller. 

 

Mvh Inger 

 

 

55) Kristine Sørensen 

 

Navn: Kristine Sørensen 

Addresse: Evaholmvej 9 

Postnr: 9600  

By: Aars 

 

Kategori: Kommentar 

Indhold:  

Hej jeg er forsat meget modstander af vindmøller i bjørnstrup området. Håber ikke i vil 

ødelægge denne skønne natur med disse store vindmøller Mvh Kristine 

 

 

 

56) Diana A. Stephansen 

Navn:DianaA. Stephansen 

Addresse: Bjerghedevej 2 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup 
Jeg retter henvendelse til Vesthimmerlands Kommune igen i forhold til Vindmølleprojektet i 

Bjørnstrup, fordi jeg stadig er utilfreds og utryg ved projektet, og jeg ønsker derfor ikke, at det 

bliver gennemført. Jeg har følgende kritikpunkter og bekymringer, som jeg forventer at 

lokalpolitikerne forholder sig til: 
FUGLELIV: Jeg har siden sidste høringssvar deltaget i borgermødet arrangeret af HOFOR, og 

jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke var imponeret over VVM-redegørelsen og Urlands 

præsentation af denne. Jeg synes, at det er underligt, at Urland har vurderet, at 
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fugleaktiviteten fra Navnsø til Halkær sø (ind over det mulige vindmølleområde) ikke har 

nogen nævneværdig betydning. Jeg har boet herude i 3 år, og om efteråret har vi dagligt haft 

flokke af gæs, ænder og svaner ind over vores ejendom, hvilket må betyde, at de fortsætter 

ind over det udpegede vindmølleområde. Hvorfor er dette ikke undersøgt nærmere? 

RØD GLENTE: Jeg forstår heller ikke, hvorfor Urland ikke har forholdt sig til den røde glente, 

der dagligt ses i området? På borgermødet sagde Urland, at det var de ikke bekendt med, men 

jeg ved fra samtaler med naboerne, at en del af os har skrevet om vores bekymringen for 

denne art i vores foregående høringsvar. Hvorfor er det ikke blevet taget alvorligt og blevet 

undersøgt i VVM-redegørelsen? 

SKYGGEKAST: I forhold til skyggekast er jeg desværre blevet mere oplyst, men ikke mindre 

bekymret. Min situation i dag (uden de store vindmøller) er, at jeg allerede har skyggekast i 

perioder fra de små vindmøller, der står ved Bjørnstrup på nuværende tidspunkt. Hvis 

vindmøllerne bliver højere vil skyggekastet være endnu tydeligere, og i et længere tidsrum, 

end det er nu. Kombinationen imellem lav sol om foråret og efteråret, hvor der ikke er 

bladvegetation på træerne, vil det formodentlig betyde flere minutter med skyggekast til 

morgenkaffen, da vores spiseplads er placeret foran et østvendt vinduesparti. Tager Urlands 

model for beregning af skyggekast højde for årstid, vegetation og terræn? Jeg kan i hvert fald 

kun sige, at jeg ikke ønsker skyggekast i min stue til morgenkaffen! Det bliver et nej tak 

herfra! 

STØJGENER: Mulige støjgener bekymrer mig også stadig! Det har været en dejlig sommer, 

som jeg har nydt i min have. På de varme dage med mild østenvind har støjen fra de 

nuværende vindmøller været tydelig, og jeg frygter stadig, at støjen fra vindmøller, der vil 

være dobbelt så høje, vil være meget generende. Jeg er nervøs for, at jeg vil føle mig 

begrænset i min færden i min egen have, såfremt jeg ikke kan holde støjen ud. Jeg er et 

udpræget havemennesket, og jeg valgte at flytte til dette området for at dyrke og nyde min 

have, men også stilheden, som jeg blev hovedkulds forelsket i, da vi købte vores landsted for 

3 år siden. Jeg må indrømme, at jeg er hundeangst for, at det bliver ulideligt at være her, især 

fordi jeg frygter, at den lavfrekvente støj kan være skadeligt for kroppen og psyken!    

VÆRDITAB: I sidste høringssvar udtrykte jeg min bekymring for, om dette område vil blive 

påvirket af værditab. Denne bekymring er jeg kun blevet styrket i! På et borgermøde er vi 

blevet oplyst om, at banker og kreditforeninger kan vurdere områder op til vindmøllerområder 

som risikozoner i op til 2 km fra de pågældende vindmøller, hvor de vil være mere tilbøjelig til 

at afvise ansøgninger om lån. Vi vil få 1,2 km til nærmeste mulige vindmølle i Bjørnstrup, 

hvilket kan betyde, at vi ikke kan låne til husforbedringer, og vi muligvis ikke kan få solgt 

vores ejendom uden tab, hvis vi skulle få brug for det om nogle år. Det kan give mig søvnløse 

nætter, når jeg ved, hvor meget vi gerne vil have lavet på vores hus. Vi ville kunne aktivere 

mange lokale håndværkere i tidens løb, men det er desværre ikke sikkert, at vi har banken 

med os! Og hvad med alt det som vi allerede har gjort? Kan vi overhovedet holde pengene 

hjemme på det, hvis vindmøllerne kommer!?! 

BOSÆTNING, FORENINGSLIV OG FRISKOLE: Jeg synes stadig, at vores aktive og fantastiske 

lokalsamfund kommer til at betale en afsindig høj pris for den grønne omstilling i kommunen. 

Og jeg synes, at den fond som HOFOR har stillet de lokale i udsigt er helt til grin. Beløbene er 

meget små, og jeg synes, at det er decideret afpresning, at puljen halveres, såfremt bare én 

vindmølle tages ud af projektet, og yderligere halveres, såfremt der kun kommer 4 vindmøller. 

Bottomline er, at vi ikke behøver fonden, da vi sagtens kan skaffe penge til vores 

foreningsprojekter selv. OG vi vil ikke have vindmøllerne! Vi vil have børnefamilier til området, 

der kan støtte op om vores foreninger, vores friskole og vores lokalsamfund. Hvad skal vi med 

fondspenge, hvis vi ikke har nogle borgere at bruge dem på! Jeg er med på, at det er et forsøg 

på at skabe lokal forankring, men jeg synes egentlig bare, at det er at gøre grin af os. Vi ved 

da godt, hvad de vindmøller kommer til at tjene hjem, og vi ved da godt, hvor høj prisen er for 

vores lokalsamfund. Det samlede beløb i fonden er peanuts i det regnestykket. Det er bare 

ikke godt nok!!! Vi kommer ikke til at kunne skabe noget med de penge, som kan tiltrække 

tilflyttere, når de efterfølgende skal forholde sig til store støjende og skyggekastende 

vindmøller i baghaven og usikkerhed omkring banklån og værditab. Nej tak til fond, og nej tak 

til vindmøller! 
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For at gøre budskabet helt tydeligt herfra, så ønsker jeg på ingen måde, at vindmølleprojektet 

stemmes igennem i byrådet. Jeg håber, at de lokale politikere tænker sig om en ekstra gang, 

og at de vælger os borgere fremfor HOFOR! 

Tak for jeres tid. 
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Høringssvar vedrørende Vindmølleprojekt Bjørnstrup. 

 

Som de nærmeste naboer til det forestående vindmølleprojekt i Bjørnstrup, har vi i de seneste 3 år været i 

dialog med Hofor. Vi har igennem denne periode følt os godt behandlet og forstået. Hofor har været gode 

til at tage sig tid, til at høre på vores bekymringer og spørgsmål vedrørende projektet.  

Vi synes, det er en rigtig flot gestus af Hofor at lave fire yderligere fonde til foreningerne i de 

omkringliggende landsbyer. Til sammenligning er, hverken naboer eller lokale foreninger, blevet tilgodeset 

ved tidligere projekter i lokalområdet.  

Vi er alle flyttet til Nr. Blærevej, mens de eksisterende vindmøller har været her. Hertil skal det tilføjes, at vi 

alle bor øst for vindmøller og dermed er eksponeret for både støj og skyggekast. Vi har ikke oplevet gener 

fra lyde eller skygger fra vindmøllerne, og vi har på ingen måde følt at vores livskvalitet er forringet heraf.  

Igennem de seneste tre år har vi stået i en situation, hvor vores tilværelse har været uafklaret i forhold til 

om vindmølleprojektet bliver igangsat. 

Vi håber, at byrådet vil imødekomme Hofors ønske om at opsætte vindmøllerne i Bjørnstrup, da det kan 

give os en afklaring på vores fremtidige boligsituation. Vores frygt er, at byrådet stemmer imod 

vindmølleprojektet, men bibeholder området som vindmølleområde i kommende kommuneplaner, hvilket 

vil fastholde os i uvished angående vores fremtidige boligsituation. 

 

Med venlig hilsen 

Beboerne på Nr. Blærevej 

57)

1502



58) Mette Myrup 

 

Navn: Mette Myrup 

Addresse: Stenildhøjdalen 4 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg ønsker med dette høringssvar at give min holdning ang. vindmølleprojektet i Bjørnstrup til 

kende, og jeg er klart FOR vindmølleprojektet i Bjørnstrup.  

 

Jeg går stærkt ind for grøn energi, og jeg håber, at både borgere og politikere forstår, at vi 

alle har et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. For os selv nu og her, men så 

sandelig også for generationerne efter os. 

 

 

59) Jens Morten Søgaard Rasmussen 

 

Navn: Jens Morten Søgaard Rasmussen 

Addresse: Stenildhøjdalen 4 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg ønsker med dette høringssvar at give min holdning til kende ift. vindmølleprojektet ved 

Bjørnstrup, og jeg er klart tilhænger af det nye vindmølleprojekt i Bjørnstrup.  

 

Når jeg læser redegørelsen for projektet, kan jeg ikke finde én eneste grund til at kunne være 

imod dette forslag, og jeg hæfter mig også ved, at dette forslag er stillet som resultat af, at vi 

alle skal bidrage til den grønne omstilling. Dette projekt kan netop dét; bidrage kraftigt til den 

grønne omstilling, og det er et ansvar, vi skal være fælles om at løfte. Derfor kan jeg kun 

være tilhænger af forslaget om nye vindmøller i Bjørnstrup. 

 

 

60) Mette & Jan Baade Poulsen 

 

Navn: Mette & Jan Baade Poulsen 

Addresse: Kelddalvej 52 

Postnr: 9600 

By: Blære 

 

Indhold:  

Vi i Blære og omegn er blevet præsenteret for endnu en vindmølle park, man kan diskutere 

hvor vidt vi ikke har nok af disse i vores nærområde ? Hører disse kæmper ikke nærmere 

hjemme ude i havet, hvor dyreliv og mennesker ikke vil opleve samme problematikker i form 

af skyggekast, lysgener og ikke mindst lavfrekvent støj - ikke mindst vore rige dyreliv i 

området vil lide stor overlast af disse, her kan vi nævne at både ræven, haren og rådyrene 

kommer i vores have - skal vi undvære disse ? For så kunne vi snart ligeså godt flytte til byen 

!  

 

Bare tanken bliver man træt af som aktiv i foreningslivet, hvor timer og kræfter ligges med 

stor omhu sådan andre kan nyde godt af det nu som senere - de timer vi bruger på disse 

vindmølleprojekter, vil vi kategorisere som spild af tid og energi der kunne have været brugt 

meget bedre lokalt. Apropros lokalt, så støtter vi hinanden her i Blære som bølger i vandet, så 

bekymringen blandt vores naboer og venner gør alle utrygge. Vores utryghed her, ligger især i 
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vores drømmebolig, som vi endnu ikke kender den nye værdi på - den værdi bliver først sat 

når vindmøllerne er opsat. Derfor vil vi gerne være fri for disse kæmper som nabo, tak ! Vi 

håber i kan forsvare jeres valg på placering, ved ankomst på adressen.  

 

Familien Baade Poulsen - Kelddalvej 52 9600. 

 

 

61) Jette og Morten Nielsen 

 

Navn: Jette og Morten Nielsen 

Addresse: Gammel Blærevej 43 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Hvorfor vindmøller i et lille lokalt område som Bjørnstrup, hvor borgerne ikke ønsker det? 

Hvorfor tages der hensyn til dyr og ikke mennesker i en sådan sag? 

Hvorfor vil kommunen være bekendt, at et velfungerende landsbyområde kan blive udsat for 

affolkning? 

Hvorfor? - ja, det kan man spørge sig selv om i uendelighed.... 

Det bliver et STORT NEJ TAK til vindmøller i Bjørnstrup!! 

Grøn energi er er helt sikkert vejen frem (vi benytter selv både jordvarme og solceller) men en 

langsigtet velovervejet samlet energiplan for hele Vesthimmerlands Kommune vil være en 

gevinst for både borgere og kommunen. 

Der må i vores landbrugskommune kunne findes dét ene perfekte område til disse vindmøller, 

så ellers attraktive små samfund ikke går i opløsning. 

 

 

62) Mona Andersen 

 

Navn: Mona Andersen 

Addresse: Holmevej 63 

Postnr: 9640 

By: Farsø 

 

Indhold:  

Som ejer af aggersundvej 102C, har jeg følgende bemærkninger til planen. 

Ødelæg nu ikke muligheden for at udvikle på Vesthimmerlands flyveplads, den var her først. Vi 

bør i Vesthimmerland være stolte af at vi har denne plads som vores erhvervsliv, rent faktisk 

har stor nytte af, det er ikke alle kommuner som har den mulighed. Det vil være synd at 

afskære pladsen for muligheden for at kunne lave gps styring til landing i mørke. 

Så vidt jeg er informeret har Års vand særlige interesser i området, der er allerede opkøbt 

skov og agerjord, som sikring for fremtidens vand. Hvis vi får de møller, og der risikere at 

forekomme vagabonderende strøm, så er de reserver ikke meget bevendt. 

Så er der det virituelle, på Holmevej hvor jeg bor har vi fået både udsigten og luften ødelagt. 

Det kunne være rart at bare en bid at ens jord, kunne nydes, uden at blive mindet om, at vi er 

med til at støtte den grønne omstilling, det gør vi allerede så rigeligt til dagligt. 

Man bør måske i sådanne planer som dette tænke en lille smule på at der faktisk bor 

mennesker i det berørte område. På mødet i Blære, var der en som fortalte om hvordan det 

var at bo tæt på vindmøller. Hun fortalte også om tilladelse som var givet, møller opført, og så 

skal man til at lave en redegørelse over truede dyrearter efterfølgende, men så er dyrene jo 

væk. Måske sker det samme på et tidspunkt for os i Holme, men så er det bare menneskene 

som er væk. Tænk på at de mennesker der bor tæt på, de har rent faktisk, på et tidspunkt i 

deres liv,har valgt at bo her, og så kommer der sådanne planer, og truer dem på deres 

eksistens.Der er endnu ingen som ved hvad møller gør ved folks helbred på længere sigt. 

1504



63) Michael Jensen 

 

Navn: Michael Jensen 

Addresse: Skovvænget 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Bekymrings brev fra Skovvænget 16, Gundersted. 

 

Jeg er bekymret for, at vi bliver stavns bundet som nabo til et projekt af denne størrelse. 

Alle huse i området vil bliver ramt og man vil ikke kunne sælge et hus, i hele perioden indtil 

enten projektet er afvist eller møllerne er rejst. Jeg ville i hvert fald ikke investere i et hus, 

hvor jeg vidste man indenfor en årrække, vil blive nabo til 150 m høje vindmølle, med den 

usikkerhed der ligger i det. Så ville jeg søge bolig i et andet område.  

Vi er jo ramt af affolkning på landet og i hele kommunen og vil mene dette for en negativ 

indflydelse på at tiltrække folk til området omkring vindmøllerne. 

Hvis møllerne bliver rejst vil det have en negativ indvirkning på huspriserne i området, også 

dem der ligger mere end 1200 m væk.  

 

Vi er også bekymret for den lavfrekvens støj dB(c) der max må være 20 indenfor. Jeg ved det 

er noget der kan genere meget og er svær at gøre noget ved, når først vindmøllerne er rejst.  

-Det er svært at beregne sig frem til det og det er netop det, man gør og man bruger nogle tal 

der er gunstige for vindmøllerne. 

Jeg kunne godt tænke mig, at man stillede en garanti for at man overholder de 20 dB(c) 

 

Jeg går ind for grøn energi, og mener det er nødvendigt, men man bør lave en større samlet 

plan og samle det i større parker og ikke små grupper placeret rundt omkring, Jeg undre mig 

også over, at man netop nu vil rejse yderlig vindmøller, da der er overproduktion af el fra 

vindmøllerne. Vi ser mange af de nye opsatte vindmøller der stoppes pga. overproduktion, 

yderlig bør man måske kigge på lagring af energi fra møller inden man rejser nye. 

 

Jeg har selv investeret t i luft til vand varmepumpe, samt solceller sidste år - til trods for man 

har fjernet alt tilskud og lavet reglerne for lagring på el nettet meget ringe. 

 

Dette har jeg gjort også for at fremtidssikker mit hus, den dag jeg skal sælge det.  

Jeg ved godt at selve investeringen ikke står mål med den værdiforøgelse, jeg får for mit hus - 

tror faktisk ikke den overhovedet vil øge den. 

 

Vores hus er nok et af de sværeste huse at sælge i Gundersted pga. prisen, da den ca.  

er 1,75 mill kroner (vurderet i 2016), og min umiddelbar vurdering er, at det bliver ikke 

nemmere med en vindmølle på 150 meter ca. 1200 m væk - og det vil uden tvivl gå ud over 

prisen, den dag jeg skal sælge huset. 

 

Jeg mener også man bør gøre ligesom man gjorde i Thorup Sletten vindmøllepark, der blev 

20% af vindmøllerne solgt som anparter til dem der boede inden for en radius af 4,5 km.  

Jeg vil mene, at på den måde vil man få en mere positiv tilgang til vindmøller, hvis man er en 

del af det og føler man får en del af kagen. Jeg tror at mange føler, at det er noget der bliver 

trukket ned over hovederne på os, uden at andre kommer og stille vindmøller op i vores 

baghave og de tjener på dette uden vi er en del af det.  

 

Jeg ved at der en god økonomi i at opstille vindmøller, både for lodsejere og opstiller i dette 

tilfælde HOFOR. 

Ifølge regnskabet for vindmøllepark Thorup-Sletten Park er der forventet min. overskud på ca. 

7% eller 221 mill. for et projekt på ca. 600.000.000 kroner og lodsejerne får ca. 89.000.000 
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kr. Projektet omfatter 18 vindmøller af 4,3 MW. 

 

Yderlig er det aftalt, at man laver en årlig betalings forpligtelse på 30.000 kroner pr. mølle til 

lokalområdet i hele møllens levetid. Denne pulje tilgå også lokalbefolkning inden for 4,5 km 

radius fra møllerne, hvis de bliver opstillet i Bjørnstrup syntes jeg de bør tilgå Gundersted og 

Blære og ikke Hornum som foreslået. 

 

Yderlig bør man også kigge på hvad kan man gøre for området hvis møllerne bliver rejst. 

Kunne man lave en natursti, MTB spor, fiskesø, eller andet der kunne trække folk til området, 

der ville gøre det attraktivt at bosætte sig i området. 

 

Man bør også sætte krav til lyset på møllerne, da jeg ved det virker generede. Var det muligt 

at afskærme det kraftige lys, så man ikke kunne se det fra jorden? 

 

Jeg mener heller ikke projektet bør bliver til noget grundet den beslutning man lagde til grund 

for at vindmølle projektet i Malle ikke blev til noget - det var er der ikke var lokal opbagning til 

vindmølle projekt og det må man da i den grad sige der heller ikke er i det her tilfælde 

 

Håber virkelig vesthimmerlands kommune vil overveje dette meget grundigt! 

 

Med venlig hilsen 

Skovvænget 16, Gundersted 
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Til  

Vesthimmerlands kommune 

Ll. Ajstrup, d. 6. september 2021 

Høringssvar vedr. Vindmølle projekt Bjørnstrup 

Først og fremmest vil jeg tilkendegive at jeg er en af blot 2 lodsejere til ”vindmølleprojekt Bjørnstrup”. 

Projektet 

Kort efter lokalplanens vedtagelse i 2017 blev vi lodsejere kontaktet af en opstiller. En seriøs opstiller. Men 

vi kunne ikke nå til enighed om vores værdier. Derfor søgte vi lodsejere en anden samarbejdspartner. Det 

fandt vi i Hofor. Vi havde ikke mange krav. Men et af dem var at de skulle behandle naboer respektfuldt og 

ordentlig. Og det mener vi de har gjort. Derfor har der ikke været mange klager over projektet fra de 

nærmeste beboere.  

Det er i øvrigt heller ikke Hofor’s målsætning at sælge projektet videre til højstbydende som vi af og til ser i 

branchen. Det har været vigtig for os lodsejere at lave et langsigtet samarbejde til gavn for, selvfølgelig os 

selv, men også lokalområdet og kommunen. 

En mulighed for udvikling af lokalsamfundet 

Der er efterhånden solgt flere ejendomme i både Gundersted og Blære her mens behandlingen af projektet 

har gået sin gang. Men bestemt også efter at lokalplanen var vedtaget. I øvrigt en lokalplan som jeg mener 

man altid har ”pligt” til at kigge igennem inden man investerer i noget så betydeligt som fast ejendom. Det 

er blot for at konstatere at omsætningen af boliger i området omkring de ansøgte vindmøller fortsætter 

uhindret. Det til trods for at man bør forvente at det er i netop denne periode med usikkerheder og omtale 

af projektet burde være størst nervøsitet blandt køberne. Men det er jo så bevist at det IKKE er tilfældet. 

De 8 boliger som med sikkerhed nedlægges, er ikke alle bevaringsværdige. Ud af de 3 som undertegnede 

råder over er ingen af dem pt. beboet. Og kun den ene bolig er beboelig. I dag er kun 4 ud af de 8 huse 

beboet. I min optik vil det så absolut være en forskønnelse af området at få fjernet nogle af boligerne.  

Jeg kan forstå at man i Gundersted af og til føler sig generet af de vindmøller som står der i dag. Derfor vil 

dette projekt, uden tvivl, være en hjælp til byen når den mølle nærmest kirken bliver nedtaget. Dette 

fremgår også af støjberegninger i miljøkonsekvensrapporten. Derfor undrer det mig meget at borgerne i 

Gundersted ikke ytrer større opbakning til dette projekt. Måske fordi man ikke er helt klar over de positive 

konsekvenser af projektet, da der oftest kun fokuseres på de negative. 

Foruden disse fysiske forbedringer for området vil der også blive afsat i nærheden af 8 mio. kr. til lokale 

tiltag. Dels de lovpligtige 125.000, - pr. opstillet MW, men også de op til 4,5 mio. kr. som os lodsejere 

sammen med Hofor, ekstraordinært og af egen lomme, har valgt at tilbyde lokalområdet i form af 4 fonde. 

Kun fantasien sætter begrænsningerne for, hvordan disse penge kan styrke området og de lokale 

landsbyer. 

 

  

64)
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Er der alternativer til vindmøller? 

Ja bestemt. Men hvilken løsning er den ideelle? Eller skulle man måske spørge sig selv om hvordan laver 

man den mest alsidige løsning. Ja, det er nok ikke ved at sætte alle pengene på en ”hest”. Mit bud er, som i 

mange andre sammenhænge, en sund blanding af forskellige løsninger. Det være sig havvindmøller, biogas, 

solcelleparker, men også landvindmøller. Er det hele så spildt når koden til lagring af el er løst? Nej 

selvfølgelig ikke. Så er vi blot endnu bedre stillet. De løsninger der snakkes om er jo stadigvæk mange år 

ude i fremtiden inden de har en kommerciel udbredelse. Og nej, vi løser ikke den grønne omstilling ved at 

sætte solceller på tagene. Tagene er som udgangspunkt ikke dimensioneret til det og det er et alt for lille 

areal og dermed alt for dyrt.  

Som erhvervsdrivende i Vesthimmerlands kommune kan jeg kun opfordre byrådet til at stemme dette 

projekt igennem.  

• En investering der vel samlet beløber sig til ca. 250 mio. kr.  

• Bidrager positivt til lokalområdet og den lokale udvikling 

• Er en nødvendighed i forhold til en grøn omstilling i Vesthimmerland, Danmark og resten af verden 

• Hjælper Vesthimmerlands kommune med at producere nok grøn el til det fremtidige behov 

Det har været en lang proces. Ofte har modstanden været båret af følelser. Fake News som ikke er faktuelt 

korrekt. Jeg forholder mig til fakta om netop dette projekt. Herunder miljørapporten som er lavet af 

professionelle. (Og nej. Den kan ikke laves af Hofor efter behov) Et lavere støjniveau i Gundersted. Masser 

af penge til lokalområdet. Stadig omsættelige ejendomme som hidtil. En lokalplan hvor der politisk er 

vedtaget plads til Vindmøller i området.  

Der kommer løbende mange politiske ideer omkring et fremtidig grønt Vesthimmerland. Og mange af disse 

er fine ønsker og planer. Men vi og I ved også at der går mange år inden man er klar med planlægningen af 

disse planer. Og dertil selve processen i et konkret projekt. Realistisk er vi på den anden side af 2030 inden 

man i givet fald kan indvie sådanne projekter. Det tror jeg ikke man hverken kan eller bør vente på, uden at 

iværksætte de fremtidsplaner man havde og vedtog år tilbage og som står foran en realisering nu og her. 

Ja, det ville jo i så fald være det tætteste man kommer på at være handlingslammet. 

Kort sagt. Et godt projekt for både området, miljøet og Vesthimmerlands kommune. 

 

 

 

Per Sørensen 

Borupvej 14  

9600 Aars 
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65) Ole Vestergaard 

 

Navn: Ole Vestergaard 

Addresse: Lendrupvej 60 

Postnr: 9670 

By: Løgstør 

 

Indhold:  

Undertegnede er i mod opsætning af kæmpevindmøller ved Bjørnstrup. Ønsker på ingen måde 

de mange gener(naturmæssigt, støjmæssigt, visuelt, negativ indvirkning på bosætning i 

kommunen) der er forbundet med opsætning af Vindmøller ved Bjørnstrup. 

 

 

66) Kristina B. Haldrup 

 

Navn: Kristina B. Haldrup 

Addresse: Gl. Blærevej 81 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Ønsker ikke møllerne opsat. 

 

 

67) Mogens Himmerland Camping 

 

Navn: Mogens 

Addresse: Bjørnstrupvej 45 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Vi har nu gennem de sidste godt 2 år drevet en stabil, stille og rolig Campingplads, hvilket vi 

får gennem turisterne uanset nationalitet mange roser for. 

 

Spørgsmålet vi skal stille os selv er at, kan vi bibeholde den turisme i Vest Himmerland med 

opstilling af de nye møller, kan vi her på Himmerland Camping stadig med god samvittighed 

kunne sende vores besøgende til en rolig Golftur, en dejlig bade dag til øje eller navn sø, eller 

blot nyde naturen her på Himmerland Camping?. 

Der er ingen tvivl om at vi skal have meget mere grøn energi, så selve idéen med møller er 

uden tvivl en god løsning, men nok ikke den ideelle løsning placeringsmæssig for os, hvor 

meget udsyn, og om der bliver nogen form for støj, ja det ved vi naturligvis ikke, vi vil blot 

opfordre til at man gennemtænker dette projekt og om man kunne finde en placering der ville 

være optimal for alle. 

Med venlig hilsen 

Mette & Mogens 

Himmerland Camping 

Bjørnstrup 45 

9600 Aars 
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68) Christian Larsen 

 

Vesthimmerlands Kommune 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

Maskinfabrikken REKA A/S 
Vestvej 7 
DK- 9600  Aars (Denmark) 

Telefon:  (+45) 98 62 40 

11 
Telefax:  (+45) 98 62 40 71 
E-mail:      reka@reka.com 
Website:   www.reka.com 
 
 

Att: Kommuneplan@Vesthimmerland.dk Aars, den  06/09  2021 

 

  

 
 
 
Høringssvar vedr.: Vindmølle projekt Bjørnstrup. 
 
Tidligere fremsendte høringssvar af 22/11 20 er stadig gældende, selv 
om vi ikke har modtaget det mindste svar eller information fra 
Vesthimmerlands Kommune (meget utilfredsstillende). 
 
Ved det nye indkaldte borgermøde den 24/6 21 kl. 1900 i Blære 
Multicenter, hvor Hofor, Urland og Vesthimmerlands Kommune var til 
stede for at give information og besvare spørgsmål. 
Som vi måske kunne forvendte, var svarene på spørgsmålene 
meget begrænset – ikke eksisterende. 
 
Eksempelvis kan nævnes: 
Vagabonderende strøm 
Krybestrøm 
Galvanisk strøm  
Elektrificeret vand 
Frekvensomformer støj 
EMC – strøm 
Elektriske felter ved jordledninger 
 
NB: Alle disse elektriske spændinger er bevist meget skadelige  
       for mennesker og alle dyr. 
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Miljøkonsekvensrapporten / WM-rapport. 
Mangler følgende oplysninger m.m. 
Vindmølle fabrikat, typegodkendelse – certifikat – støjniveau m.m. 
 
NB: Målt støj? 
 
Rød glente – yngler og opholder sig i området. 
Fiske - ørne flyver i området. 
Hav – ørne flyver i området. 
 
 
 
Vedr.: Lufttrafik – Aars flyveplads. 
 
Urland beskriver ikke flyvepladsen seriøst. 
 
Som tidligere nævnt er Bestemmelserne om luftfart EB 3-10 ikke 
overholdt. 
 
Vi har i Aars en fantastisk flyveplads som bruges til faldskærms-
udspring – svæveflyvning – motorflyvning – forretningsflyvning og 
endelig er der også militær- og helikopter flyvning. 
 
Denne flyveplads skal nu generes, gøres meget mindre anvendelig på 
grund af store/høje vindmøller. 
Ved visuel anflyvning i diset vejr, vil en hvid vindmølle være umulig at 
se (stor risiko for havari) ligeledes vil radardækning fra Aalborg bliver 
usikker, forstyrret, måske uanvendelig. 
 
Hertil kommer at en kommende GPS – automatisk – landing måske 
ikke kan bruges (være sikker nok). 
 
Vi kan f.eks. Også oplyse at Aalborg lufthavn har påtaleret i en radius 
på 13 km i omkreds for byggehøjder på mere end 25 meters højde. (Det 
er der vel en grund til?) 
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Endelig vil vores standard landings runder til græs- og asfalt bane ikke 
kunne udføres. 
 
Kopi vedlagt. 
 
 
Da det ikke har været muligt at få noget svar – dialog fra 
Vesthimmerlands Kommune må vi desværre gøre følgende: 
 
Vi beder høfligst om agtindsigt i ALT kommunikation mellem 
Kommunen og Trafik – Bygge – og Boligstyrelsen måske eksterne 
parter, hvor emnet er vindmøller – vi forventer at modtage alt materiale 
også mail, SMS, telefon notater m.m. – i øvrigt i henhold til Århus 
konventionen. 
 
Til almindelig orientering bliver vi formegentlig også nødt til at indsende 
klage til Planklagenævnet, og de europæiske luftfartsmyndigheder 
ICAO og EASA. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Maskinfabrikken REKA A/S 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Chr. C. Larsen 
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69) Mikkel Bøgelund 

 

Navn: Mikkel Bøgelund 

Addresse: Blærevej 60 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg er imod dette projekt, grundet støjgener og glimt fra vingerne. 

Jeg har levet med Møller i baghaven før og ønsker det ikke igen. 

 

 

70) Sjaak Bosma 

 

Navn: Sjaak Bosma 

Addresse: Holmevej 91  

Postnr: 9640 

By: Farsø 

 

Indhold:  

Som ejer af jord der ligger hel op til flyvepladsen er jeg bekymret for flyvepladsen muligheder 

for udvikling. Jeg er også bekymret for at vi kan ikke kan nyde roen på vores marker i 

hvorvarp længere, det blev meget vigtigt for os efter der er bygget et biogasanlæg ved siden 

af vores stuehus. jeg håber på at de nærmeste naboer ikke bliver så meget generet af de 

vindmøller som biogassen generer os.  

 

mvh Sjaak Bosma 

 

 

71) Claus Bagger 

 

Navn: Claus Bagger 

Addresse: Saltgårdvej 1 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg er som sidst der var høring imod kæmpevindmøller i Bjørnstrup. Vi er så godt og grundig 

allerede i grøn omstilling via solcellepark i Bjørnstrup. Vi skal ikke ødelægge mere natur i dette 

lille område, kommunen burde tage mere hensyn til natur og borgerne som bor i det berørte 

område. 

 

 

72) Ane-Marie Bagger 

 

Navn: Ane-Marie Bagger 

Addresse: Saltgårdvej1/Jernbanegade 1B 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Selvfølgelig skal vi i Danmark lave grøn strøm, men Vesthimmerlands Kommune bidrager jo i 

forvejen med solcelleparken i Bjørnstrup. Den har en skræmmende størrelse, der, sammen 

med råstofudvindingen også i Bjørnstrupi , i den grad skæmmer den fantastiske naturperle 

Navnsø og de omkringliggende arealer. 

Det kan ikke være rigtigt, at vi i det stærkt begrænsede område, skal bidrage med tre tiltag, 
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der både sammen og hver for sig er meget dominerende i landskabet. 

 

Venlig hilsen 

Ane-Marie og Erland Bagger 

Saltgårdvej 1, 9600 Aars 

 

 

73) Jørgen Rise Pedersen 

 

Navn: Jørgen Rise Pedersen  

Addresse: Skovvænget 42  

Postnr: 9240 

By: Gundersted  

 

Indhold:  

Til Vesthimmerlands kommune “vindmølle projekt bjørnstrup” er fortsat en varm kartoffel. 

 

Der er fra mig flere forskellig bekymringer imod projektet jeg ser det derfor gerne nedlagt og 

fjernet af lokalplanen.  

 

Punkt 1.  

Jeg mangler MEGET der bliver belyst i det omtalte projekt “bjørnstrup”eller en direkte 

henvisning til,hvor jeg i vindmøllebekendtgørlsen kan finde hvordan jeg og min familie/ naboer 

er beskyttet? Dette fremgår ingen steder ej heller i jeres materiale!jeg vil gerne have en 

garanti fra kommunen at skulle der opstå sygdom ved mig eller min familie grundet opsætning 

af de omtalte vindmøller, vil jeg og min familie blive tilkendt en erstatning af kommunen hvis 

det bevises at det er grundet opsætning eller følgevirkninger af disse vindmøller.  

 

Punkt 2.  

Jeg oplever det som værende en ligegyldighed, at man i det berørte område ikke på nogen 

måde har undersøget det tilstrækklig ift: den omtalte røde glente, jeg ved den er i området, og 

den har sin yngleplads her. Det kan ikke komme som en overraskelse for Urland - omvendt 

kan man stille sig spørgsmålet om det er en bevist handling bag denne ligegyldighed. Der er 

fremlagt materiale til Urland for min påstand.  

 

Punkt 3.  

Fiskeørnen & Havørn er heller ikke undersøgt i materialet, der må være en forklaring på de 

mangler?Der er tiderliger i processen gjordt opmærksom på dem også, ligeledes de mange 

andre stand og træk fugle! Vi ligger i en direkte trækrute imellem Halkærsø-Navnsø-Vilstedsø. 

For rigtig mange enda også fredet fuglearter- 

 

( kirkeuglen er der heller ikke undersøgt for i området hvad er forklaring på det)? 

 

Punkt 4. 

Det er tankevækkende at man i det berørte området, allerede har fjernet nogle gammel 

eksisterende læ hegn, når man ved at netop dette er et oplagt yngle og levested for de mange 

omtalte flagermus. Man vil sener i processen lave en fyldesgørende undersøgelse i 

miljørapopten. Er det så først når man har fjernet alle levesteder for flagermusen?det kan ikke 

være rigtig at kommunen kan være tilfreds med sådan en konklusion i en undersøgelse! Det 

bliver sagen om Thorup sletten om igen, her er vi dog heldig vi ikke har sagt ja, men stadig 

kan nå at sige NEJ tak inden sagen overgår til planklagenævnet.  

 

Flagermus er fredede og omfattet af habitatdirektivet 

Efter dansk lovgivning (artsfredningsbekendtgørelsen) er alle flagermus totalfredede. At 

flagermus er fredede betyder, at flagermus ikke må fanges eller slås ihjel. Man må heller ikke 

1515



ødelægge eller beskadige deres ynglesteder og de områder, de vender jævnligt tilbage til for 

finder føde. 

Flagermus er også beskyttet af habitatdirektivets bilag 'Bilag IV', som omfatter dyre- og 

plantearter, som kræver streng beskyttelse. 

Det omfatter bl.a. forbud mod: 

1. Alle former for forsætlig indfangning eller drab 

2. af enheder af disse arter i naturen. 

3. Forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser 

4. yngelpleje, overvintrer eller vandrer. 

5. Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller 

6. rasteområder 

 

Punkt 7. 

Jeg har igennem hele processen været forundret over den måden man i kommunen behandler 

sine borger på. Der er efter min mening lavet utrolig mange fejl/mangler i Måden man har 

behandlet sagen på lige fra afstemmning til høringer iblandt befolkning - hvilket også fra min 

side blev givet udtryk for til borgermødet. 

At man fra byrådets side vælger at komme med et udspil med 4-5-6 vindmøller er bestemt 

ikke en nemmer situation at sætte borgerne i, når man skal søge værditab af sin bolig. Taber 

en bolig så i værdi i Gundersted ved at der kommer kæmpe vindmøller? En lokal 

ejendomsmægler siger NEJ for den kan ikke sælges efterfølgende! Vi er i forvejen et sårbar 

område i Vesthimmerland, i vil gerne folk også bosætter sig i udkanten af kommune men i 

vanskeliggøre det bare for befolkning at “sælge” vores område til resurse stærke familier.  

 

Punkt 8.  

Jeg har flere gange i den her vindmølle kamp, stillet mig selv spørgsmålet hvad et byråd et 

valgt til og for!?Jeg er hver gang kommet frem til samme svar, at det må være for at varetage 

borgernes ønsker og interesser på kryds og tværs af meninger og holdninger. Det er vel derfor 

vi har et demokrati. I må jo her i denne høring indrømme at borgernes interesse er IKKE at få 

et vindmølle område, vi har i Bjørnstrup et solcelle projekt der er i fuld gang. Der er blevet 

brugt ord som “politisk mod” lad sig rive med stemningen” vi kan godt unde dem sådan et 

projekt “ - det er vel ikke det projektet handler om? Man kunne fristes til at tro der er sidder 

folk i byrådet der har egen interesse i den grønne omstilling for egen vindings skyld jeg forstår 

ikke man så ikke forholder sig inhabil i disse sager!når alt kommer til alt, må i alle jo 

respektere de mange folks opråb, om et NEJ tak til et vindmølle projekt i Bjørnstrup og lade 

demokratiet sejre.  

 

Punkt 9.  

Hvad gør man for at bevare de små landsbyer? Hvordan vil man øge bosætning herude i de 

små samfund Hvordan vil I have, at vi skal sælge vores lokalområde når i vanskeliggøre det 

efterfølgende. 

 

Punkt 10. 

Hvad gør man for at sikre sig, at folk kan låne i deres hus/ ejendomme, fx til energiforbedring? 

Det er svært nok i forvejen. Vi er oplyst fra banker og kreditforeninger at et vindmølle område 

ikke vil øge muligheden.kan folk ikke få en belåning hjem til formålet,opvejer det så opsætning 

af vindmøller Er der regnet på det ift : CO2 udledning.  

 

 

Punkt 11. 

Hvad gør man for at opretholde den dejlige natur i Vesthimmerland. Her tænkes der jo særligt 

på vores dejlige lokalområde! Udtager man landbrugsjord og Planter man mere skov,eller vil 

man bare opsætte kæmpvindmøller og lave solcelle anlæg her ude?. 

 

Punkt 12. 

1516



Hvilken hensyn tager man til padder i området? Jeg er ikke korrekt oplyst i miljørapopten 

herom! Eller er det helt uden betydning,man har i det berørte område allerede fortaget 

dræning af en større mose. 

 

Punkt 13. 

Hvilken hensyn tager man i projektet til Rørhøgen og Kærhøgen, der yngler i området? De 

mange trækfugle der kommer ind over det berørte område Tænker man over, at det faktisk er 

her ude på landet at dyrelivet er og leves-Tænkes der over biodiversiteten.  

 

Punkt 14. 

Tænker man på lokalbefolkningen i området. Det er et industrianlæg, der vil står her de næste 

30 år - burde man ikke se hvad der sker de næste par år i planlægning fra regeringen af i den 

grønne omstilling. Vi er i Vesthimmerlands Kommune langt  fremme i den grønne omstilling ift: 

andre større kommuner. 

 

Punkt15. 

Hvem betaler skatten i kommunen Er det HOFOR? Vil der komme nogle penge til kommunen 

ud over de lovpligtige midler?  

 

Punkt16. 

Hvem gavner CO2 regnskabet? Er det Vesthimmerlands Kommune eller laver man blot 

talgymnastik, og trækker det fra i flere kommuner Jeg kan ikke se fornuften i det og vil sige 

det er direkte manipulation.  

 

Punkt 17. 

Det omtales oftes som grøn omstilling af tilhænger af projektet,men faktisk handler det mest 

af alt om en god forretning for lodsejerne. 

 

Punkt 18. 

Har man tænkt over hvilken omkostninger det vil have for vores flyveplads. Vil den 

nødvendige  sikkerhed være der ved ind-og udflytning Er der taget højde for elever der er ved 

at erhverve sig flycertifikat? Vil Bjørnstrup området ikke blive et farlig område for fly og 

svævefly. Vil det begrænse flytrafikken, og skabe stor risiko for kollision ved en eventuel 

nødsituation særlig for de mange svævefly — har man i kommunen tænkt over hvor meget 

man faktisk udvider i Gatten Golf center — det publikum man ønsker at tiltrække her til,er 

måske folk der på sigt vil ankomme i privat fly til Vesthimmerland.det skal vi passe på vi ikke 

vanskeliggøre.  

 

Punkt 19. 

Hvor meget tænker byrådet over i dette projekt, at I er folkevalgte af borgerne i 

Vesthimmerlands kommune, til at varetage vores interesser og ligeledes skabe vækst og 

tryghed for borgerne Der er mange der er bekymret ved det omtalte projekt.  

 

Punkt 20. 

Har man med i sine overvejelser, hvad det vil betyde for vores  nærtliggende campingplads? 

Tænker man i byrådet at det vil øge besøgende af turister, som vil komme til at camperer i et 

område med kæmpe vindmøller Campingpladsen ligger placeret imellem Krogstrup vindmøller 

og det omtalte Bjørnstrup projekt.  

 

Punkt 21. 

Jeg tror, vi i Vesthimmerland skal prøve at arbejde noget mere målrettet på et projekt, som 

faktisk vil gavne vores kommune, og ikke mindst borgerne og skatteyderne. Det aktuelle 

projekt vil i min overbevisning ødelægger det for lokalområdet, hvor ildsjæle dagligt kæmper 

for en fælles indsats til gavn for udvikling og bosætning i området og i kommunens dejlige 

yderområder generelt.  
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Punkt 22. Jeg mangler en uddybelse i projektet omkring grundvandsækning,og ligeledes også 

om vagabonderende strøm og konsekvensen af dette i forhold til mennesker og vores helbred?  

 

Punkt 23. 

Man sætter ikke sådan noget op i et område hvor der bor mennesker, så finder man er område 

der er egnet og allerede affolket til sådan et projekt, hvis man nu er blevet SÅ overbevist om 

det er den rette vej.  TÆNK jer nu godt om inden i bider på krogen, der er ingen 

fortrydelsesret! Det er en beslutning der for mange og ikke mindst Vesthimmerland der vil 

betyde rigtig meget de næste 30-40 år...  

 

Der skal her fra fortsat lyde et stort NEJ tak til projektet.  

 

Med venlig hilsen.  

Jørgen Rise Pedersen  

Skovvænget 42-9240 Nibe. 

 

“Gundersted city”en dejlig eksisterende landsby i Vesthimmerland. 

 

 

 

74) Steffen Verlin 

 

Navn: Steffen Verlin  

Addresse: Skolevænget 8 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

NEJ TAK TIL VINDMØLLEPROJEKT BJØRNSTRUP 

 

Der er vist høringssvar på kommunens hjemmeside, hvor man via kort og høringssvar nr. har 

kunne finde frem til de enkelte der har indsendt høringssvar, og dermed brud på 

Databeskyttelsesforordningen. 

 

Flere gange har aktindsigter ikke blevet udleveret til tiden. 

 

Påvirkninger af flagermus som et særligt fokusområde i miljøundersøgelserne for 

projektforslaget. Den gennemførte lytteundersøgelse efter flagermus er ikke fortaget i 

tilstrækkelig grad, ang. perioden og tiden for hvornår undersøgelsen er begyndt, for at 

klarlægge områdets lokale forekomster af disse. 

 

Rørhøg (Circus aeruginosus) ses dagligt i området, og kommunen har ikke i tilstrækkelig grad 

undersøgt området for ynglende rørhøg. 

 

De visualiseringer af projektet der er blevet bedt om, er ikke efterkommet fra ansøger og 

kommunens side. 

Der ikke blevet vist visualiseringen med påsatte lys ligesom det er påtænkt om natten. 

Derudover vil en visualiseringen om sommer og om vinteren, give en meget bredere billede af 

projektet. Da læhegn en del stedet vil dække for vindmøllerne om sommeren, vil jeg gerne se 

læhegnene om vinteren når de mister bladene. 

 

 

Jf. kommuneplanen er landskabet ikke tilstrækkeligt robust til, at der kan opstilles 150 meter 

høje vindmøller. 
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75) Morten Skak Raunkjær 

 

Navn: Morten Skak Raunkjær  

Addresse: Reberbanegade 5  

Postnr: 9600  

By: Hornum  

 

Indhold:  

Jeg er bange for flere lydgener, og så er ville jeg også være træt af at se møller i alle retninger 

af hornum, nej ryk dem ud på havet, eller så ryk dem til København 

 

 

76) Birgit Christensen 

 

Navn: Birgit Christensen 

Addresse: Skovvænget 11, Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Jeg kan virkelig ikke se hvorfor vi skal have kæmpevindmøller lige udenfor vore vinduer, især 

ikke, når det ikke er noget der kommer os til gavn, kun gene... Vi vil blive så plaget af 

skyggekast og støj, at det bliver uudholdeligt at opholde os på matriklen. Det er efter min 

mening heller ikke det bedste for vores små hyggelige lokalsamfund, som vil blive mere og 

mere affolket. Så derfor NEJ TAK til Vindmøller i Bjørnstrup. 

 

 

77) Mikkel Hansen 

 

Navn: Mikkel Hansen  

Addresse: Trælborgvadvej 2 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Kære byråd. 

Håber I tænker jer ekstra gang på os borgere som vælger at bo, herude hvor der er ro og højt 

til himlen. 

Vi har valgt at bosætte herude pga den fantastiske natur og rolige omgivelser. 

Jeg taler på vejne af min familie, kone og to børn. 

Hvis de kæmpe havvindmøller kommer op så tæt på vores skønne landsted. Frygter jeg at det 

vil påvirke min familie og jeg, med deres skyggekast og lavfrekvent støj. 

Og hvordan det vil påvirke os mere lavpraktisk, med dårligere kreditvurdering mm. 

Så jeg håber inderligt at I vil stemme nej til vindmøllerne og ja til en glad familie 

Mvh Mikkel 
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78) Gritt Rosenkilde 

 

Navn: Gritt Rosenkilde 

Addresse: Lyngholmvej, 8 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er stærkt 

bekymrede over, at man politisk vil udsætte os for ulemperne ved endnu flere vindmøller i 

området for at tjene billige klimapoint uden reel handling fra egen kommunes side. Herunder 

tænkes særligt på, at Vesthimmerlands Kommune herved ikke selv gør nogen forskel i forhold 

til den grønne omstilling, men udelukkende muliggør, at hovedstadens kommuner kan gøre 

noget, uden selv at lægge jord til.  

 

Opsætning af vindmøllerne vil med sikkerhed betyde, at området vil blive fravalgt som 

bosætningssted, hvilket helt naturligt vil få stor betydning for byen - herunder skole, 

børnehave, vuggestue, hal mv. 

 

Støjgenerne fra så store vindmøller er - fortsat - ikke undersøgt tilstrækkeligt og afhænger 

desuden enormt af de konkrete møller samt af vindretningen.  

 

Vindretningen er ofte direkte mod vores bopæl og mod Blære, hvorfor hele byen vil blive 

påvirket af møllerne.  

 

Personligt bekymrer vi os dels, da vi forudser faldende huspriser; og da vi har dyr. Der er 

adskillige eksempler på store følgevirkninger hos dyr, når der er vindmøller i nærheden. 

 

Vi er desuden blevet bekendt med tilstedeværelsen af flere truede dyrearter i nærheden af 

opstillingområdet for vindmøllerne, hvilket ligeledes burde vække politikernes interesse i 

forhold til et "nej tak" til at huse flere havvindmøller på land. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Gritt Rosenkilde og Kenneth Laursen, Lyngholmvej 8, 9600 Aars 

 

 

79) Søren Andersen 

 

Navn: Søren Andersen 

Addresse: Soldugvej 10 

Postnr: 9600 

By: års 

 

Indhold:  

Jeg mener ikke man kan stemme for lokalplanforslaget ,på grund af en meget mangel fuld 

vvm rapport.Der er ikke undersøgt ordentlig for dyr der rødlistet af eu så som 

flagermus,rødglente og kærhøg.I følge vvm rapport vil man fjerne læhegn hvor flagermus 

fouragerer ,for at få den til at ændre træk rute ,det er direkte ulovligt i følge naturbeskyttelses 

loven. 

Ifølge vvm rapport skal der også foretages grundvandsænkning i forbindelse med op sætning 

af møller det vil skade det nært ligende moseområde . 

Der er ikke undersøgt vedr. lavfrekvent støj og hvilken skade det kan gøre , der er ingen 

undersøgelser der beviser lavfrekvent støj ikke er skadeligt.Jeg har læst 
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vindmøllebekendtgørelsen i den står der intet om beskyttelse af mennesker ved op stilling 

vindmøller. 

Jeg mener 150m høje møller ikke hører til på landjorden, man rejser da heller ikke et 20 

etagers hus på barmark. 

Jeg vil håbe at politikerne ikke godtager det narrativ at co2 reduktionen kan tilskrives 2 steder 

.Vesthimmerlandskomune er en fagtig kommune som de mere velstillede 

kommuner,energiselskaber udnytter til at huse deres ve anlæg, med lokalplanforslaget kan 

reelt om danne 30 % af kommunens areal til vindmølle område. 

 

 

80) Lisa Maria Balto 

 

Navn: Lisa Maria Balto  

Addresse: Gunderstedvej 35 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Nej tak til kæmpevindmøller i Gundersted, ikke ødelægge vores skønne område, sæt dem op 

ude i vandet.. 
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Vedr. vindmølleprojekt Bjørnstrup 
 

I forbindelse med kommuneplantillæg for Vindmøller ved Bjørnstrup vil jeg gerne at byrådet tager følgende 

synspunkter med i deres overvejelser. 

 

Som borger i Vesthimmerlands kommune viljegi gerne bakke op om de tiltag, Vesthimmerland træffer for 

at fremtidssikre og forbedre den grønne energiproduktion i kommunen, herunder vindmøller. For mig er 

det vigtigt, at Vesthimmerland kommune tager aktiv del i den grønne omstilling. Min bekymring går på, når 

man som borger har investeret i varmepumpe og elbil – hvilken nytte er det til, hvis de skal trække på 

fossile brændstoffer i stedet for grønne alternative?  

 

I den seneste tid har der været et stort fokus på Vindmølleprojekt Bjørnstrup, både i lokalsamfundet og i 

medierne. Jeg synes, det er ærgerligt, at det billede, der er blevet tegnet af projektet, overvejende 

beskriver modstand over for projektet. Jeg kan godt være bekymrede for, at det ikke afspejler det egentlige 

billede af borgernes holdninger.  

Dette ses bland andet i den undersøgelse, forvaltningen havde fået gennemført på tværs af hele 

kommunen, der viste opbakning til den grønne omstilling. 

 

Helt overordnet synes jeg at det er vigtigt at huske, hvorfor det er vigtigt med investeringer i den grønne 

omstilling. Der er blevet skrevet mangt og meget om, hvorledes ens livskvalitet bliver forringet her og nu af 

vindmøller.  

Men hvad med livskvaliteten i fremtiden? For vores børn og børnebørn?  

Hvem husker ikke oversvømmelserne i Tyskland, Holland og Belgien denne sommer? Hvilken livskvalitet 

stod de berørte tilbage med?  

Den globale opvarmning lader sig ikke begrænse af kommunegrænser og landegrænser, og derfor er det 

særlig vigtigt, alle støtter op om kampen for at vende kurven. 

 

Men håb om en grønnere fremtid.  

Martin Rosenberg Thomsen 

Nr. Blærevej 4 

9600 Aars 

 
 
 
 

81)
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82) Morten normann Laustsen 

 

Navn: Morten normann Laustsen 

Addresse: bjerghedevej 6 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

er stærkt bekymret for hvad det ville gøre for huspriserne i området. Vindmøller er jo ikke lige 

frem kendt for gøre noget positiv. området har jo en lang lægge tid når huse er til slag i 

området. 

kan ikke se hvorfor vi skal betale en så stor pris, for at HOFOR kan kan lave strøm. 

borgernes økonomiske kompensation og rettigheder er alt for dårlige. 

 

 

83) Torben Matzen 

 

Navn: Torben Matzen 

Addresse: Nykirkevej 4 

Postnr: 9520 

By: Skørping 

  

Indhold:  

1) Hindringsfladerne for Græsbanen er ikke nævnt i konsekvensrapportem 

2) Hvilken indflydelse vil vindmøller have for på en fremtidig GPS approach procedure til 

flyvepladsen. Proceduren vil kunne gavne særligt erhvervslivets udnyttelse af flyvepladsen.  

3) Møllerne er sat lige udenfor hindringsfladernes afslutning hvor grænsen er 100m i højden, 

hvis man fortsatte hindringsfladens hældning skulle man noget længere væk fra flyvepladsen 

før en højde på 150m er muligt. 
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85) Jette Nielsen 

 

Navn: Jette Nielsen 

Adresse: Vester Søttrupvej 38 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg er fuld af anerkendelse i forhold til, at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig 

regeringens klimamål og dermed gerne vil være en grøn kommune, hvilket intentionen om 

Bjørnstrupmøllerne vidner om. Men er det fair, at beboere i Bjørnstrup skal flytte fra deres 

hjem, så man kan fortsætte ”legen” på flyvepladsen og endda gå med tanker om udvidelse af 

bane, GPS o.s.v. ? 

 

Min skuffelse er derfor stor, når den grønne hensigt ikke i øvrigt er at finde som aftryk i 

kommuneplanen. Vi er alle blevet belært om, at flydrift er den største kilde til co2 udledning og 

anden forurening. Vesthimmerlands Kommune driver og ejer en flyveplads, der i den grad er 

med til at forøge kommunens klimabelastning. Karl Sperling, forsker og PHD i Energy Planning 

ved Aalborg Universitet, udtaler til medierne, at et lille privatfly udleder 7 gange så mange kul-

emissioner som et stort rutefly – altså forurener 7 gange så meget. Det synes jeg bør lede til 

eftertanke, da Vesthimmerlands Flyveplads i overvejende grad benyttes af f ritidsflyvere og 

faldskærmsspringere til leg i små privatfly. Er I klar over, at et lille faldskærmsfly på en 

eftermiddag tilbagelægger 600 – 700+ km i snævre cirkler over et mindre lokalområde. 

Erhvervsflyvning foregår i begrænset omfang og trods alt kun ved take off og landing efter at 

have udført et samfundsnyttigt formål. Det sidste kan jeg fint se som noget attraktivt for 

kommunen. Det andet, der foregår på Vesthimmerlands Flyveplads, er der ikke meget grønt 

eller skønt over. 

 

Hvis man virkelig ønsker at være en grøn kommune, synes jeg, at det er oplagt, at kommunen 

griber i egen barm, starter ved egen virksomhed og begrænser forureningen herfra med co2, 

kul-emissioner, bly og ikke mindst en infernalsk støj, der præger et i øvrigt smukt 

naturområde, som gerne både skulle tiltrække ny bosætning og fastholde eksisterende 

beboere. Teknisk udvalgsformand skriver i den lokale avis, at han er mand for at træffe de 

svære beslutninger for at sikre klimaet i fremtiden for vores børn og børnebørn. En ædel 

tanke, men den er nu ikke så ædel, når man så ikke træffer de svære beslutninger i sit eget 

regi.  

 

Som borger bliver vi bedt om indgreb og ændringer i vores privatliv såsom at affaldssortere, 

køre med bus i stedet for bil, skift af bil til el-bil, tage toget i stedet for at flyve, brændeovne 

skal udskiftes, oliefyr ligeså o.s.v., vi skal ændre madvaner. Landmændene får restriktioner i 

forhold til, hvordan de skal drive deres virksomhed o.s.v. Alt sammen gener, som vi skal 

udholde for at sikre en fremtid, hvor vi kun kan håbe på at undgå frygtelige følger, som vi så i 

Tyskland og andre lande i sommeren 2021. Derfor er det svært at leve med, at på 

flyvepladsen har folk fra alle mulige steder i landet lov til at forurene for fuld støjudblæsning til 

stor gene for både klima og borgere. I andre kommuner gør man meget for at støjreducere for 

at sikre borgervelfærd og trivsel med viden om den forskning, der viser, at støjbelastning er 

sygdomsfremkaldende.  

 

Det er mit håb, at I vil gøre Vesthimmerlands Flyveplads til en ren og grøn flyveplads 

forbeholdt Vesthimmerlands Kommunes erhvervsliv. 
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86) Julie Søder Nielsen 

 

Navn: Julie Søder Nielsen 

Adresse: Vester Søttrupvej 38 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Mener Vesthimmerlands Kommune klimakampen alvorligt og vil politikerne virkelig gøre 

Vesthimmerland til en grøn kommune? Jeg kommer faktisk i dyb tvivl, når kommunen i samme 

omgang, som man planlægger at nedlægge Bjørnstrup med 6 kæmpe vindmøller nu påtænker 

at udvide Vesthimmerlands Flyveplads (igen igen).  

 

Hvordan hænger ønsket om udvidelse af Vesthimmerlands Flyveplads sammen med, at 

kommunen har tilsluttet sig regeringens klimamål? Og hvordan hænger udvidelsen af 

Flyvepladsen sammen med, at man i kommunen arbejder med planer om at nedlægge 

adskillige private hjem i Bjørnstrup i kommunens bestræbelser på at reducere CO2 udledning 

for at understøtte, at vi når regeringens klimamål?  

 

Planlægger man at oprette kæmpe vindmøller bare for at kunne øge CO2 udledningen på 

Flyvepladsen? I så fald, hvor mange vindmøller planlægger I som politikere, at vi som borgere 

i Vesthimmerlands Kommune skal forberede os på, skal stilles op rundt omkring for, at f.eks. 

faldskærmsspringere, som ikke bor i kommunen, kan komme langvejs fra og bruge 

Vesthimmerlands Flyveplads som fri legeplads?  

 

Hvad skal forlængelsen af banen bruges til? Hvem er udvidelsen egentlig for og hvad/hvem 

skal den gavne? 

 

Hvilken betydning får udvidelsen for øgningen af CO2 udledning fra Vesthimmerlands 

Kommune? Hvor meget CO2 udledes der fra flyvepladsen fordelt på fritidsflyvning og 

erhvervsflyvning nu? Og hvor meget CO2 udledning på leg, tant og fjas på flyvepladsen vil I 

som ”grøn kommune” acceptere i fremtiden? 

 

Jeg oplever nemlig en flyveplads, som hovedsageligt bruges til fri leg og hobbyflyvning, hvor 

erhvervsflyvningen er trådt usynligt i baggrunden. Og det er jeg ikke den eneste, der oplever. 

Den opfattelse deles bl.a. af Aars Avis’ redaktør Thorkil Christensen d. 7. oktober 2020 i hans 

artikel ”Flyve- eller legeplads”, hvor han skriver, at den oprindelige vision for flyvepladsen var 

erhvervsflyvning, men nu er blevet til ren leg og hobbyflyvning. Dertil kommer, at AAU forsker 

Karl Sperling i sin forskning påpeger, at små fly forurener 7 gange mere end store fyldte 

rutefly (Kilde: https://www.bt.dk/royale/prins-harry-faar-voldsom-kritik-efter-tur-i-privatfly-

det-er-en-eklatant-dumhed). 

 

Hvordan ser byrådspolitikerne på, at fritidsflyvningen på Vesthimmerlands Flyveplads 

hovedsageligt foregår med små personfly, der cirkler rundt i området uden andet formål end 

leg eller træning til mere leg?  

 

D. 22. august 2021 cirklede faldskærmsklubben f.eks. 756 km i vores lille område på bare en 

registreret flyvning fra kl. 13.04-18.56 (se vedhæftet eksempel: bilag A og B). I kan her se, 

hvordan der på nuværende tidspunkt flyves i lokalområdet, hvilket leder videre til et andet 

bekymringspunkt. Nemlig de konsekvenser, som de muligt planlagte kæmpe vindmøller ved 

Bjørnstrup får for aktiviteterne på flyvepladsen. Jeg kan forstå på repræsentanter for 

flyvepladsen, at vindmøllerne får betydning for fritidsflyvningens flyveveje. Det vil sige, at det 

begrænser hobbyflyvningens og faldskærmsklubbens mulighed for, hvor meget de kan flyve i 

spiral og cirkle rundt i lokalområdet. Jeg kan derfor kun frygte, at en udvidelse af 

flyvepladsens landingsbane plus etablering af kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup vil øge 
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hobbyfly og leg over de omkringliggende landområder, og dermed også presset på bl.a. 

Søttrup, som i forvejen er dybt plaget af støj fra fritidsflyvning, når der er flyvevejr. Den 

yderst begrænsede erhvervsflyvning, som kun har ind- og udflyvning generer os ikke 

støjmæssigt. 

 

Et er flystøj, men vi må heller ikke glemme den unødvendige blyforurening og CO2 udledning. 

Plus om det er rimeligt, at vi som borgere kan se frem til at betale både for udvidelse af 

flyvepladsen og så (formodentligt) en ny miljøgodkendelse samtidig med, at vi må erfare, at vi 

ingen indflydelse har på vilkårene, som flyvepladsen drives på, hvilke vi tidligere er blevet 

lovet.  

 

Måske I kan hjælpe Teknisk Udvalg som samlet byråd? Hvordan kan man som kommune bare 

give los og i Teknisk Udvalg i december 2019 tillade en fordobling af fritidsflyvning og CO2 

forurenende leg, imens man i den øvrige del af kommunen tilslutter sig klimakampen og en 

reduktion af CO2 udledning på 70%?  

 

Som del af en gruppe på flere, der både er bekymret for klimaet, men også er voldsomt plaget 

af flystøj fra fritidsflyvning, så håber jeg, at I som politikere vil tage med i jeres revurdering af 

kommunalplanen, hvad Vesthimmerlands Kommune skal bruge sin flyveplads til. Har vi som 

kommune råd til at støtte op om rendyrket CO2 udledende leg i en tid, hvor klimaet har brug 

for al den CO2 reduktion, som vi kan finde lige nu og her? En tid, hvor man lægger CO2 afgift 

på alt, pålægger virksomheder at føre C02 regnskab og arbejde på at blive CO2 neutrale, 

beder borgere om at tage tog i stedet for fly og bus i stedet for bil, afskaffe vores oliefyr og 

pejse, affaldssortere, genanvende og spare på ressourcer, nedlægge landbrugsjord, fraflytte 

vores hjem i områder tiltænkt vindenergi etc. 

 

I er som politikere ikke bange for at række ind i vores private hjem med indgreb, 

ekspropriering, restriktioner og påbud, som skal hjælpe i kampen for klimaet og jordens 

fremtid (læs f.eks. Anders Kjærs læserbrev i Aars Avis 10.03.2021: Bilag C). I har en lavt 

hængende frugt i kommunens eget CO2 regnskab, som I som politikere i Vesthimmerlands 

Kommune har fuld eneret og bestemmelse af anvendelsen over som både ejer og myndighed. 

Jeg håber derfor, at I vil vise samme mod i forhold til at se kritisk på, hvad vi som kommune 

kan acceptere, at vores flyveplads bruges til. 

 

Og så kunne Kommunen, som ejer af flyvepladsen, også vælge at være det gode eksempel på, 

hvordan man som ejer af en tung CO2 udledende og blyforurenende virksomhed tager både 

klimaet og borgerne alvorligt. Det kunne være en start at reducere fritidsflyvningen og den frie 

leg med 70% fra det niveau, som det var på, før man i december 2019 gav tilladelse til at 

fordoble aktiviteterne (se vedhæftede aftale om kommunalt miljøtillæg: Bilag D).  

 

Lad Bjørnstrup gå fri for kæmpe vindmøller. Start med flyvepladsen i stedet. Det vil bringe 

glæde i langt flere vælgerhjem, end I lige tror. Hvis I virkelig vil grøn omstilling og tænke 

alternativt, så kan I anlægge et solcelleanlæg på flyvepladsen i stedet. I har jorden til det.  

 

På forhånd tak. 
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87) Jane Kærsgaard Nielsen 

 

Navn: Jane Kærsgaard Nielsen 

Adresse: Borupvej 18 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Indsigelse mod Kæmpevindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære. 

 

Vi kommer til at bo tæt på Kæmpevindmøllerne, og hvad gør det ved vores dejlige område - 

by - sammenhold - dyreliv? Splittelse. 

Vi har altid fået fortalt af Byrådspolitikerne, at vi skal øge bosætningen ude i de små samfund 

og brande vores by og område, så flere får lyst til at bosætte sig her. Det er der faktisk også 

mange der har valgt i de seneste mange år. 

Men nu, hvor der så planlægges at opsætte Kæmpevindmøller i området, bliver familier med 

store, så vel som små børn sat i et stort dilemma. Skal de flytte fra det, de blev forelsket i, og 

hvor de har set fremtiden sammen i mange år pludselig blive knust. Eller blive og få støj, 

skyggekast samt værdinedsættelse af ejendommen pga. kæmpevindmøllerne. Og hvem ved, 

hvad der ellers kan følge med af senfølger for ens helbred. Andre skal købes ud. Et stort 

område rydes for folk og dyreliv. 

Vi nyder synet af dyre- og fuglelivet ved vores lille skov og specielt når den røde glente svæver 

højt over os, og flagermusens færden lige uden for vores dør. 
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I VVM undersøgelserne synes vi, at der mangler redegørelse for de fredede flagermus samt 

den røde glente og kærhøg. 

Vi er slet ikke i tvivl om, at vi i vinterhalvåret vil få skyggekast ind i hele huset og støj hver 

dag året rundt de næste mange år. 

Bare tanken om de gener, gør os bange for fremtiden. 

Vi håber virkelig, at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur uden 

kæmpevindmøller lige uden for vores gård. 

 

På vegne af Borupvej 18 

Jane K Nielsen 

 

 

88) Birthe Odgaard 

 

Navn: Birthe Odgaard 

Adresse: Hvorvarpvej 34 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Vi er betænkelige, for hvis der bliver opsat vindmøller ved Bjørnstrup, så vil vi få mange flere 

overflyvninger fra flyvepladsen. Som det er i dag, har vi allerede rigeligt med fly i luften over 

vores ejendom. Det er ikke kun folk fra Vesthimmerlands Kommune, der øver fra flyvepladsen. 

Folk kommer fra hele Danmark. Dette vil få stor betydning for vores dyr, der bliver oprevne og 

bange, hver gang der er et fly over vores ejendom. Alt det CO2, der bliver udledt må også 

have betydning for hele miljøet i kommunen. Derfor stemmer jeg klart nej tak til vindmøller 

ved Bjørnstrup, og nej tak til en udvidelse af flyvepladsen. 

 

 

89) Margrethe Carstensen 

 

Navn: Margrethe Carstensen 

Adresse: Søttrupvej 39 

Postnr: 9600 

By: Års 

 

Indhold:  

Vesthimmerlands kommune vil gerne være en grøn kommune. Samtidig med at man vil opføre 

vindmøller, giver man i dec. 2019 NFK ( Nordjyllands Faldskærms Klub) tilladelse til at de kan 

øge deres flyaktiviteter. Disse fritidsaktiviteter medfører større udledning af CO2, mere 

blyforurening samt forhøjet støjplage for bl.a. beboerne i Søttrup. 

Vindmøllerne i Bjørnstrup vil påvirke fritidsflyenes flyveretning, således vi i det i forvejen 

plagede område, vil opleve endnu mere vedvarende flystøj. 

I stedet for at rejse vindmøller ved Bjørnstrup og øge aktiviteterne i forbindelse med 

fritidsflyvning, så lyt til borgernes ønsker. 

 

 

90) Asger Nielsen 

 

 

Høringssvar 

i forbindelse med vindmøller i Bjørnstrup. 

 

 

Vindmøller er under mistanke for at generere strøm til jorden og blive vagabonderende 
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strømme samt ”strømstøj” til atmosfæren til skade for mennesker og dyr.  

 

Ved søgning på Nettet om vagabonderende strømme ses følgende beskrivelser, herunder 

udtalelse fra en repræsentant for SEGES – landbrugets videnscenter: 

 

• ”Vagabonderende strøm er elektrisk strøm, der følger andre veje end regulære ledninger, fx 

gennem fugtig jord” 

• ”Vagabonderende strøm er udefrakommende strøm, der kan opstå periodevist, fx når 

overskud af produceret strøm ledes fra elnettet i jorden” 

• Vi sender langt mere strøm rundt i dag end tidligere fra fx vindmøller, solceller og så videre, 

og det er helt klart et område vindindustrien bør forske noget mere i. 

 

Det fremgår ligeledes af Nettet, at EnergiNet for flere år siden har nedsat en arbejdsgruppe 

med navnet ”Forum for vagabonderende strømme”. Der foreligger ikke noget tilgængeligt 

materiale om resultater af arbejdsgruppens nu flerårige arbejde. 

 

Der foreligger målinger udført af en forsker fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ved en 

svinefarm i Dronninglund, hvor der ved en målerbrønd ved gårdens bygninger blev målt 10 

volt, og ved en efterfølgende måling 7 – 9 volt. De målte elspændinger medførte periodiske 

høje skrig fra grisene i stalden. 

 

Aalborg Universitet/Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ved lyd og videoovervågning af 

svinebesætningen konstateret en hidtil uset unormal adfærd med periodiske høje skrig og 

forsøg på at flygte fra stien. 

Der foreligger dyrelægeerklæringer, som beskriver grisenes helt igennem unormale og 

dyrevelfærdsmæssigt belastende adfærd, som ikke kan tilskrives nogen kendt sygdom. 

 

Det samme er tilfældet ved en malkekvægbesætning på Sjælland, hvor kommunens 

forvaltning har skrevet, at kommunens miljøafdeling ikke er i tvivl om, at gårdens besætning 

er påvirket af væsentlig forurening i form af strøm fra ukendt kilde. 

 

Her har Københavns Universitet, det sundhedsfaglige Fakultet ”Universitetshospitalet for store 

husdyr” lavet forsøg med køer, hvor det viste sig gennem flere forsøg, at køerne ikke ville 

drikke vandet fra gården og opførte sig mærkeligt, indtil de fik tilbudt universitetets eget vand.  

Universitetet lavede også blindtest på studerende, der ved at stikke deres hænder i 

henholdsvis vand fra gården og vand fra universitetet, kunne udpege vandet fra gården, som 

føltes, citat: ”anderledes og ligesom summer i fingrene” og ”føles mærkeligt i munden, især på 

tungen”. 

 

Sjællandske medier har bragt et interview med gårdens naboer, som også har problemer med 

strøm i vandet, og som grundet ansættelse i DTU har mulighed for ved hjælp af 

måleinstrumenter at måle elektriske signaler i vandet fra deres egen hane. Disse elektriske 

signaler ses ikke i det vand, de er begyndt at købe. De drikker ikke deres eget vand, men 

børster tænder i det, hvorefter de mærker en snurren i læberne i cirka 20 minutter efter.  

Forholdet er af Slagelse Kommune anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Fra dagspressen vides at omkring 200 landmænd på landsplan med besætninger af svin og 

køer har haft søgt hjælp hos en aktør tilknyttet en landboforening for at få hjælp til deres 

besætningers unormale adfærd, der giver sig udslag i: 

 

• Periodiske høje skrig fra grise som forsøger at flygte fra stien 

• Køer der vægrer sig ved at gå ind i malkerobot  

• Køer der ikke drikker nok vand og i stedet drikker egen urin i løsdriftsstalden 

• Dyr der slikker en anden for at fremkalde urinering for at drikke det 
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Det til trods for at alle gårdens elinstallationer mv. er gennemgået og udskiftet for at løse 

problemerne. 

 

SEGES har givet udtryk for, at der findes op mod 500 landbrug med dyrehold, som har 

problemer med strømstøj. Nogle er allerede gået konkurs. 

 

På grund af manglende resultater af EnergiNets undersøgelser og hvor der tilsyneladende ikke 

vises interesse eller tages ansvar fra andre offentlige organisationer eller statslige styrelser 

(DTU og Energistyrelsen), er der nu flere private aktører, der med råd fra amerikanske og 

canadiske eksperter søger at fremskaffe den fornødne dokumentation af skadevirkningen af de 

målte spændinger i jorden og den luftbårne strømstøj til brug for anlæggelse af en retssag.  

 

De igangværende undersøgelser retter sig mod: 

• Højspændingsledninger i både luft- og jordledninger – især ved fremføring som jævnstrøm. 

• Vindmøller – her kan private aktører ikke få adgang til at foretage målinger for jording. 

• Solcelleanlæg – hvor produceret strøm fremføres som jævnstrøm. 

• Stærkstrømsledninger liggende tæt på vandledninger – i samme side af vejen. 

 

Det internationalt anerkendte FORCE Technology har ved gården i Dronninglund i 2019 ved tre 

målinger over en periode målt væsentligt forhøjet elektrisk felt ved 30-80 Mhz, medens al 

strøm fra gården var slået fra. Uddybende målinger (igen med hovedafbryderen slukket) viste, 

at det elektriske felt ikke havde ændret sig. 

Dette beviser, at den konstaterede strømstøj er udefra kommende. 

 

Sammen med Energistyrelsen konkluderede FORCE Technologys repræsentant, at den 

luftbårne strømstøj stammer fra de nærliggende vindmøller” (Citat fra Konklusion af 26. marts 

2019 v/ FORCE Technology) 

Vindmøllerne ligger 1100 meter fra gården. 

 

Problemerne for dyrenes sundhed og velfærd og for beboernes helbred er øget og ved 

målinger er konstateret, at det er vagabonderende strømme i jorden og strømstøj i 

atmosfæren, der trænger ind i gårdens bygninger. 

 

Ung forsker har den 3. maj 2019 fået Spar Nord Fondens forskningspris på 250.000 kr. til bl.a. 

at forske i elektrisk støj, som han allerede har påvist findes fra solcellepaneler. 

 

Vi må kræve, at Hofor kan fremlægge klar dokumentation for, at disse anlæg ikke genererer 

vagabonderende strømme til jorden og strømstøj i atmosfæren til skade for mennesker og dyr.  

 

Vi kan anbefale Vesthimmerlands Kommunes politikere og forvaltning at gøre sig bekendt 

med: Lovbekendtgørelse nr. 277 af 27/03/2017 – Miljøskadeloven.  

 

Denne lov gør producerende virksomheder ansvarlige for skader, og loven gælder også for 

offentlige og statslige producerende virksomheder. 

 

 

Da jeg er landmand og arbejder med dyr hver dag, tænker jeg det er vigtigt område at have 

stor opmærksomhed på, hvis der skal sættes vindmøller op.  

 

 

 

 

Venlig hilsen  

Asger Nielsen 
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91) Sophie Andersen 

 

Navn: Sophie Andersen 

Adresse: Kjellerupsgade 25 st. tv. 

Postnr: 9000 

By: aalborg 

 

Indhold:  

Høringssvar vedr. opsætning af kæmpevindmøller i Bjørnstrup og gundersted omregn.  

 

Mit navn er Sophie Andersen. Jeg er en 22-årig pige, som fornyligt er flyttet hjemmefra for at 

studere. Dette ændre dog ikke på min holdning til projektet om opstilling af kæmpe vindmøller 

i nærheden af min hjemby Gundersted.  

 

Jeg er vokset op på et lille landbrug, som ligger inden for de skelsættende 900 meter. Jeg 

holder utrolig meget af mit fødehjem og det vil gøre utrolig ondt at se, hvad opsætningen af 

vindmøllerne vil gøre ved det lokalsamfund, som jeg holder så meget af. Gundersted er en lille 

landsby med et godt sammenhold. Et sammenhold, som vil blive udfordret og muligvis gå i 

opløsning, hvis projektet føres ud i livet. Boligerne mister værdi og folk vil søge mod andre 

landsbyer, hvor de ikke bliver generet af skyggekast og støj fra møllerne.  

 

Vindmøllerne har også en indvirkning på det lokale dyreliv, som vi holder så meget af. Min far 

ejer en lille skov i nærheden af vores gård, hvor min familie og jeg nyder at gå ture. I 

dagslyset kan vi være heldige at få et glimt af den røde glente og ved aftentid flagermusene 

som som flyver forbi. Disse arter vil ikke trives med gener fra vindmøllerne, og det fantastiske 

dyreliv vi har i baghaven, vil blive to unikke arter fat tigere.  

 

Jeg er som sagt fraflyttet Vesthimmerlands kommune fornyligt, men forhåbenligt ikke for altid. 

Jeg har altid elsket mit lokale nærområde og har allerede fra barnsben lært vigtigheden i at 

støtte op om lokale tiltag. Jeg ønsker selv at give mine fremtidige børn en opvækst som min 

egen fyldt med den nærvær og det fælleskab, som man kun finder i landbysamfundet. Jeg 

ønsker, at de skal vokse op i det område og sammen med den natur, som jeg altid har elsket 

og værnet om. Dog ser jeg ikke det som en mulighed, hvis projektet bliver gennemført. 

Området vil blive affolket og øde. Et ingenmandsland uden en fremtid, hvilket vil være et 

kæmpe tab for Vesthimmerlands kommune.  

 

Dette var mine få ord. Jeg håber i tager den rette beslutning. 

 

Venlig hilsen  

 

Sophie Andersen 

 

1537



I forbindelse med Lokalplan 1112 – Vindmøller ved Bjørnstrup indsendes hermed vores indsigelse ud fra 

observationer foretaget gennem årene, og ønsker disse vil blive inddraget og vurderet i forhold til opførelse 

af vindmøllerne. 

Det lyder meget positivt, at Vesthimmerlands Kommune har besluttet sig for at gennemføre en grøn 

omstilling. Men hvordan hænger det sammen med, at kommunen nu vil ødelægge et landsbymiljø i 

Bjørnstrup ved at sætte 6 vindmøller op samtidig med, at man bevarer og udvider en kommunalt ejet 

virksomhed – nemlig Vesthimmerlands Flyveplads. Hvilken betydning får vindmøllerne for aktiviteter og 

flyveje for de lokalt beliggende beboelser? Hvilken betydning får det for støjbilledet og CO2 udledning?        

Ved en opførelse af vindmøller i Bjørnstrup er vi bekymrede for en øget belastning, i form af flere 

overflyvninger af ejendommen vil blive en realitet, hvilket vi ikke er interesserede i. Vi vil derfor gøre 

indsigelse mod opstilling af vindmøllerne i Bjørnstrup. Vi mener, at der er et aktivitetsområde, som i stedet 

bør undersøges nærmere, et område som har stor indflydelse på kvaliteten af levevilkårene for vi som er 

nabo – nemlig Vesthimmerlands flyveplads.  

Vi har igennem flere år været udsat for støjbelastning, og deraf stresssymptomer, fra fritids-flyaktiviteter 

fra Vesthimmerlands flyveplads, fra henholdsvis Faldskærmsklub og Motorflyveklub, til tider i et så stort 

omfang at det har været nødvendigt at rejse hjemmefra for at få den konstante støj på afstand. Vi kan 

desværre ikke gå med høreværn på det meste af døgnets vågne timer – som ellers er anbefalingen fra 

lægen – men det kan vel heller ikke være meningen med at bo i et samfund hvor der skal være plads til 

også at kunne restituere efter en travl hverdag. 

Vi føler os netop noget til grin, i forbindelse med Faldskærmsklubben, som har fået tilladelse til dobbelt så 

meget flyvning i weekender, plus 2 valgfrie aftener - hvor der må flyves til kl. 22:00 eller til solnedgang -

enten tirsdage, onsdage eller torsdage. Tidligere skulle flyvninger stoppe kl. 19. Hvordan kan denne øgning 

af aktiviteter harmonere med en grøn omstilling hvor alle skal bidrage til fx reduktion af Co2?. 

Vi må ligeledes konkludere at denne udvidelse af tilladelse forårsager meget mere CO2 udledning ifm. 

flyvning fra Vesthimmerlands flyveplads, og denne ikke har været i tråd med den grønne omstilling som 

kommunen har tilsluttet sig – men forhåbentlig kan vi se frem til en fremtidig reduktion på dette område.  

Det skal ligeledes nævnes at der ved flyvninger anvendes blyholdigt benzin, hvilket er en belastning både 

miljømæssigt og helbredsmæssigt, og når flyaktiviteterne fra Faldskærmsklub og Motorflyveklub, er 

koncentrerede flyvninger og cirkulering af fly – i lav højde – ca. hvert 5 minut i op til 2 timer i træk, 

hvorefter der kan holdes pause og gentagelse af flyvninger startes atter derefter – og dette forekommer 

flere dage i træk – så det belaster således et lille areal hvilket må betragtes at udgøre helbredsmæssige 

risici på sigt for beboere i området.  

Dette håber vi bliver analyseret og miljøvurderet, i forbindelse med Kommuneplanen, da der hér må være 

en betragtelig mængde CO2 mm. at reducere – til gavn for borgere bosiddende i området – og ikke mindst 

for miljøet. 

 

92) Lilian Hoff Pedersen
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Kære Byråd
 
I forbindelse med den seneste aktindsigt i vindmølleprojektet ved Bjørnstrup, er høringssvarene fra den netop overståede høringsperiode
blevet gjort tilgængelig for borgerne i lokalområdet. For at sikre den samme viden er tilgængelig for byrådet, modtager i nærværende
orientering.
 
Vindmølleprojektet har været i 11 ugers høring henover sommeren. Der er i alt indkommet 91 høringssvar. Heraf er:
 

-       14 positivt indstillet over for projektet
-       75 negativt indstillet over for projektet
-       2 af høringssvarene er primært møntet på Vesthimmerlands Kommunes aktiviteter i forbindelse med flyvepladsen.

 
Høringssvarene er endnu ikke behandlet af forvaltningen, men førstehåndsindtrykket er, at temaerne i vid udstrækning er de samme som
ved fordebatten.
 

-       Værditab på privat ejendom
-       Bosætning
-       Natur
-       Generel modstand mod vindmøller
-       Sundhed

 
Høringssvarene kan ses i deres fulde længde i det vedhæftede dokument.
 
Nærværende skal blot ses som en orientering, og forvaltningens endelige behandling af høringssvarene vil være en del af den kommende
sagsfremstilling.
 
 
Med venlig hilsen

Jakob Hasselgreen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Byrådssekretariat, HR og Kommunikation

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

23712062 
JHAS@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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1) Anitta Hornbjerg 

 

Navn: Anitta Hornbjerg 

Addresse: Doverhøjvej 16 

Postnr: 9600 

 

 

Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup 

Kategori: Kommentar 

Indhold: 

Jeg vil hermed give min mening. Det er da fuldstændigt tåbeligt at opstille vindmøller ved 

Bjørnstrup når der findes et sted, hvor de ikke genere nogen. Brug arealerne tilhørende 

Brusåvej 28 matrikel nr. 1v gunderstedgård hgd.mfl. Der vil de stå rigtig godt uden det går ud 

over. mvh Anitta Hornbjerg 

 

 

2) Hans Peder Hornbjerg 

 

Navn: Hans Peder Hornbjerg 

Addresse: Doverhøjvej 15 

Postnr: 9600 

 

 

Emne: Vedr. vindmøller ved Bjørnstrup 

Kategori: Kommentar 

Indhold: 

Jeg har meget imod vindmøllerne hvor der er så mange mennesker der bliver berørt både i 

byen og på landet. Desuden er jeg skeptisk over for en placering så tæt på mange produktions 

landbrug da jeg ikke ved hvordan møllerne vil påvirke vores dyr både omkring sygdom og 

reproduktion da vi ved dyrene er meget følsomme for strøm, der mangler vi en undersøgelse 

på hvad påvirkningerne er. 

Jeg undrer mig også over at navnsø for år tilbage ikke kunne tåle at børne familier kørte ud til 

den med deres børn om sommeren for at bade, men nu kan den så åbenbart tåle at der bliver 

sat kæmpe møller op med den dertil hørende trafik og gravearbejde dette medfører. 

Venlig Hilsen 

Hans Peder Hornbjerg 

 

 

3) Henrik Andersen 

 

Navn: Henrik Andersen 

Addresse: Bjørnstrupvej 28c 

Postnr: 9600 

 

 

Emne: KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup 

Kategori: Kommentar 

Indhold: 

Jeg skal på det kraftigste modsætte mig opførelsen af vindmøller i Bjørnstrup og samtidig 

opfordre til, at Kommunen får styr på støjgener fra allerede opstillede vindmøller mellem 

Hornum og Vester Hornum. 

Med venlig hilsen 

Henrik Andersen 

Bjørnstrupvej 28c, Hornum 

9600 Aars 
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4) Thomas Olesen 

 

Navn: Thomas Olesen 

Addresse: Brusåvej 6 

Postnr: 9240 

 

 

Emne: Vindmøller i Bjørnstrup 

Kategori: Kommentar 

Indhold: 

NEJ TAK TIL VINDMØLLER I BJØRNSTRUP !!! 

 

I har ingen opbakning i lokal samfundet til kæmpe vindmøller Så lyt dog til os ! NEJ TAK ! 

 

 

5) Kenneth Støvring 

 

Navn: Kenneth Støvring 

Addresse: Gunderstedvej 

Postnr: 9600 

 

 

Emne: Positiv 

Kategori: Kommentar 

Indhold:  

Med tanke på både kommunens og regeringens klima ambitioner og i særdeles de nyeste 

klimarapporter fra FN synes jeg i den grad at der skal handling til og dette projekt synes jeg vil 

være et skridt i den rigtige retning, og vil vise at Vesthimmerlands kommune er fremsynet og 

sætter handling bag deres ord og ambitioner 
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Til Vesthimmerlands kommune 

Vindmølleprojekt Bjørnstrup 

   Ll. Ajstrup, d. 13. august 2021 

 

Høringssvar vedr. Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 

Først og fremmest vil vi gerne kvittere Hofor for en god dialog og konstruktiv tilgang til hele vores situation 

og ønsker, som en af de nærmeste naboer til vindmøllerne. De har været finke både når de har været forbi 

men også når jeg har ringet til dem på telefonen. 

Tanken om grøn energi er jo nødvendig. Og vi kan jo ikke alle sige vi ikke vil have dem i baghaven. Vi var 

meget skeptiske da der i sin tid blev sat møller op i både Bjørnstrup og Gundersted og ønskede dem 

faktiske ikke. Efter de blev sat op, har det dog vist sige at de ikke genere os det fjerneste. Og i dag ligger vi 

faktisk ikke mærke til dem. Dermed ikke sagt at de aldrig kan høres, men ikke noget der på nogen måde 

genere. 

Min datter bor i Flejsborg mellem møllerne i Krogstrup og Overlade. Hun føler sig på ingen måde generet af 

dem og derfor tænker jeg heller ikke at møllerne i Bjørnstrup vil genre hverken i Gundersted eller Blære.  

Der er mange der snakker om at lodsejerne kun tænker på penge. Selvfølgelige får de sikkert også noget ud 

af det men de får jo også generne af at have dem og veje mm. Til at stå midt på markerne. Og de kommer 

jo selv til at bo allertættest på møllerne efterfølgende. Jeg syntes i øvrigt at det er flot at Hofor, Torben og 

Per har afsat så mange penge til lokalområdet. Jeg syntes nemlig ikke der er ”småpenge” som der er nogen 

der gør. 

Der har i mange år stået møller her i området. Og det er jo ikke tanken at der kommer flere møller men kun 

nye og mere moderne. 

Jeg tror ikke at de nye møller vil gøre skade på hverken flagermus og andet vildt. Og heller ikke naturen. 

Der er i hvert fald masser af både flagermus og andet vildt omkring andre vindmølleområder. 

 

Venlig hilsen 

Irma Bach Lykkegaard 

Borupvej 16, Ll. Ajstrup 

9240 Nibe 

6) Irma Lykkegaard
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7 Torben Myrup 

 

Navn: Torben Myrup 

Addresse: gunderstedvej 

Postnr: 9600 

 

Emne: vindmøller 

Kategori: Kommentar 

Indhold:  

jeg mener det er vigtigt at Vesthimmerland også tager del i den grønne omstilling. Jeg har haft 

4 møller som nærmeste nabo i 25 år. De har aldrig generet os, og jeg ejer ikke nogen af dem. 

Jeg bliver også nærmeste nabo til de nye møller. Jeg køber i dag grøn strøm til hele mit 

landbrug, det er på høje tid vi tager ansvar, og sætter fart på den grønne omstilling 
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Til Vesthimmerlands kommune 
Blære, d. 17. august 2021 

 
Høringssvar vedr. Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 
 
FN’s nyeste klimarapport viser jo med al tydelighed at der er behov for at sætte mere skub i den 
grønne omstilling. El-biler bliver stadig mere udbredt og der går ikke længe inden at de for alvor 
overtager billedet i trafikken. Både fordi de er ved at være veludviklet men også pga. et politisk 
krav. Vi er på ingen måde klimafanatikere men når man tænker at Bjørn Lomborg siger at FN’s 
klimapanel er det mest troværdige, bliver man nødt til at anderkende behovet for grøn energi. 
Samtidig må klimaproblematikken jo have et gran af sandhed. 
 
Frygt for mangel på bæredygtig el er faktisk en af de ting vi godt kunne forestille os i fremtiden, 
hvis ikke den grønne omstilling får fart. Vi KAN ikke blive ved med at udskyde det og sige vi ikke vil 
have møller i vores baghave 
 
Vi går ind for projektet. Der er vindmøller i området i forvejen. De har aldrig generet os og vi har 
boet her i 22 år. Møllerne er ved at være gamle. Og vi kan se at der tit er reparationer på dem. 
Derfor trænger de til at blive skiftet ud. Nøjagtig som enhver anden bil bliver skiftet ud til en nyere 
og mere miljørigtig bil. 
 
Dyrelivet er blevet beriget. Flere ræve, rådyr, kronvildt, harer, mv. kan vi hverdag se. Flere 
trækfugle, trods eksisterende møller, som svaner og ænder. Naturen tilpasser sig og har gjort det 
siden de nuværende møller blev sat op. Vi er derfor helt overbevist om at vindmøllerne skaber 
plads til dyrelivet og ikke fjerne eller skader det. Det er faktisk vores oplevelse gennem nu mange 
år. 
 
Vi vil opfordre jer til at lytte til os der bor og har boet i området gennem så mange år. Vi har 
nemlig aldrig følt sig generet af de nuværende møller. Heller ikke selv om vi aldrig har haft 
økonomisk interesse i dem. 
 
De afledte effekter af mølleprojektet som nedtagning af ældre boliger vil, efter vores opfattelse, 
medvirke til en stor forskønnelse af området.  
 
En ting vi gerne vil opfordre politikerne til, er at prioritere byen Vegger, når projektet forhåbentligt 
bliver en realitet. Vi syntes det er flot at Hofor og lodsejerne at lave de 4 fonde udover den 
lovpligtige pulje. Det er faktisk rigtig mange penge. Vi syntes dog at Vegger også burde tilgodeses 
og derfor håber vi at politikerne vil imødekomme eventuelle ønsker fra Vegger.  
 
Der er kommet mange nye børnefamilier til i området til trods for både den eksisterende lokalplan 
og den megen omtale at dette projekt. Så når folk siger det påvirker bosætningen negativt er det 
jo bevist at det ikke sker. Vores indtryk er at dem der sælger deres boliger vil blive i nærområdet. 
 

8) Jesper & Marianne Pedersen
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Hofor har behandlet os ordentlig og rigtigt godt. Lyttet og absolut ikke trukket noget ned over 
hovedet på os. De har taget sig tid. Vi har fået den tid vi har haft brug for. Derfor stiller vi gerne 
vores ejendom til rådighed. 
 
De bedste hilsner 
 
 
Marianne og Jesper Pedersen 
Nr. Blærevej 3 
9600 Aars 
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9) Anette og Michael Rydahl 

Navn: Anette og Michael Rydahl 

Addresse: Blærevej 115 

Postnr: 9600 

 

Hørringssvar vedr. KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup 

Hvilken værdi har vindmølleprojektet for Vesthimmerland kommune i forhold til Co2 

og økonomisk? i fordebat videoen fra 19-11-2020 udtaler Hans Jakob Martinsen fra 

Hofor til spørgsmålet tid 1:16:25 om hvem der får gevinst af co2 reduktionen tid 

1:18:25 at der kan foregå en dobbelt kontering, der er da ingen steder en dobbelt 

kontering er lovlig?  

 

Hvis dette projekt gennemføres vil det blive uden omtanke for naboerne, det syntes 

jeg ærlig talt udviser en stor arrogance og disrespekt over for naboerne, fordi man i 

kommunen vil tækkes nogle få lodsejere, så de kan forpeste et kæmpe område i det 

åbne landskab, med et projekt af denne størrelse, vindmøller hører til på havet, hvor 

de ikke generer mennesker. 

 

I øvrigt er der massivt modstand mod projekter fra naboerne jfr. Mødet i multihallen i 

Blære torsdag d. 24-06-2021, som selv borgmesteren måtte konstatere, jeg håber så 

sandelig at kommunalbestyrelsen tager den modstand seriøst og afviser projektet. 

 

For os handler det ikke om erstatninger eller eventuelle tilskud i kr. og øre men 

udelukkende om trivsel i hverdagen, men det er os naboer der bliver sorteper hvis 

projektet gennemføres, og det er vi bestemt ikke interesseret i. 

 

Da vi i forvejen har fuldt udsyn til 3 stk. eksisterende vindmøller markeret med blå 

krydser, vil området komme til at fremstå som en massiv vindmøllepark, hvis 

opsætning af yderligere 6 stk. vindmøller i op til en højde af optil 150 meter 

gennemføres, i øvrigt har Vesthimmerland kommune besluttet at vindmøller skal 

opstilles på række og ikke på kryds og tværs, de eksisterende 3 vindmøller står øst 

vest og de påtænkte vindmøller nord syd, så den beslutning kan ikke overholdes.  
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Det vil yderligere betyde en affolkning af området da der ikke er nogle der er 

interesseret i at bosætte sig i eller videreudvikle et område med et sådan et 

mastodontanlæg det vil betyde færre skatteindtægter til kommunen, samtidig vil det 

betyde at ejendommene i området vil blive usælgelige. 

 

Vi efterlyser en plan for afvikling af møllerne når de er aftjent om ca. 30 år, så 

Vesthimmerland kommune ikke kommer til at stå som sorteper, eller er det en gave / 

opgave til den fremtidige generation? 

 

Efter vores mening bør der løbende indbetales til en skrotningsordning for så stort et 

projekt så der er klarhed over hvem der skal betale for en oprydning, og i vores optik 

kan det kun være vindmølleejerne der skal stå for den udgift. 

 

Vi har tidligere forespurgt om hvor langt man kan se de røde advarselslys på 

møllerne, og har to gange, først på fordebat d. 19-11-2020 i videoen og siden på 

mødte i multihallen d. 24-06-2021, fået at vide at de kun skulle kunne ses på en 

afstand af op til 1500m, men at det i øvrigt er trafikstyrelsen der bestemmer hvordan 

de lys skal være, det kan godt være at det er trafikstyrelsen der er myndighed for de 

lys, men det er projektets ansvar at de ikke overstiger den afstand hvis de monteres, 

og at de ikke kan ses ud over de 1500 m, så hvis de overskrider synslængden på 

1500m vil vindmøllerne være opsat på falske forudsætninger.   

I øvrigt er vi også bekymret for hvilke indvirkning den usynlige el, samt svingninger 

gennem jord og luft har på os og andre naboer i området, da dette område er langtfra 

belyst. 
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Kommunalbestyrelsen skal være klar over at der ikke er den fornødne lokale 

opbakning til vindmølleprojektet, og at det derfor skal afvises, andre 

vindmølleprojekter i kommunen er blevet afvist med denne begrundelse.   

Link til Fordebat: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vsU7jBZrto0&feature=youtu.be 

 

Venlig hilsen 

Anette og Michael Rydahl Blærevej 115 9600 Aars 

 

10) Peter Bjerregaard 

 

Navn: Peter Bjerregaard  

Addresse: Skovvænget 14 

Postnr: 9240 

 

Indhold:  

Vindmøller på denne placering er en afvikling af Gundetsted som by! 

Det bliver umuligt at sælge sin ejendom og af tiltrække nye borgere til den del af 

kommunen. Det er en afvikling af Vesthimmerlands kommunen ikke en gevinst.. 

 

11) Hanne og Carsten Rasmussen 

 

Navn: Hanne og Carsten Rasmussen 

Addresse: Gunderstedvej 24 

Postnr: 9240 

 

Indhold:  

Vi er beliggende indenfor 900 m. zonen fra de nye vindmøller og er samtidig plaget af 

støjgener fra de eksisterende vindmøller, som ikke vil blive fjernet. Vi frygter at blive 

lukket inde i en støjzone stort set uanset, hvordan vindretningen er. 

Dette vil naturligvis sammen med den nære beliggenhed til 2 vindmølleanlæg medføre 

en væsentlig forringelse af værdien på alle ejendomme, der er beliggende i området. 

Eventuelle lysindfald fra de nye møller vil muligvis også være et problem. 

 

12) Malene og Mathias Husum Nielsen 

 

Til  
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Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 

  

  

       

     Borup d. 8 august 2021 

  

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup oplæg 2 

  

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er meget bekymret for forslaget om, at vi skal 

have sat 4, 5 eller 6 kæmpe vindmøller op i vores ellers rigtig skønne naturområde, som både indeholder Navnsø, Hede mv. 

Derudover er der ingen tvivl om, at noget, der rager 150 meter over jorden vil kunne ses og høres fra rigtig mange af de 

omkringliggende ejendomme heriblandt vores. Vi har besøgt møllerne ved Hornum/Vester Hornum for med egne øjne og øre 

hører sådanne store møller – og hold da op. Ville du selv have dem stående i baghaven, hvis du havde købt dit drømmehus, 

bor på landet fordi her er der fred og ro, og fordi her troede du, at du kunne leve i idylliske rammer resten af dine dage? 

Vesthimmerlands Kommune forsøger ustandseligt at få unge borgere til kommunen for at sikre fremtiden. Her er vi så, vi 

kom hertil som hhv. 24 og 21 årige, og os ned; her ville vi skabe os en familie, her var ro, her var smukt! 

Men……….. Så kom Hofor, så kom Vesthimmerlands Kommune.  

Vi skrev i vores seneste høringssvar af 20/11-20 ”Med de oplysninger vi har været i stand til at finde er det ikke en reel DB 

måling af støjniveauet men en teoretisk beregning, der i øvrigt er lavet ud fra at det skulle blæse hhv. 6 & 8m/s. Vi er da rigtig 

interesseret i at vide hvor generet vi skal regne med at blive når det blæser mere?” Dette er der stadig ikke oplyst fra Hofors 

side, faktisk virker hverken Hofor eller Kommunen interesseret i at tale til de borgere der bor lige uden for ”det 

indrammede/påvirkede område”. Fordi vi bliver også påvirket!  

Ud fra visualiseringerne kan vi se dem så ganske tydeligt fra hele den sydvendte del af huset inklusiv vores dejlige, store 

terrasse som vi byggede, da vi virkelig nød udsigten denne vej på. 

Når vi så snakker om hvordan det vil se ud, så er vi rigtig bange for at få skygger over vores hus hver gang et vingeblad går 

forbi solen, når den står i syd. Vi vil bestemt ikke bryde os om at skulle sidde for nedrullede gardiner en flot vinterdag fra 

middag fordi der skal stå vindmøller i ´´vores baghave´´. Vi er klar over at ved mere end 10 timers skyggefald årligt er der 

kompensation at hente, men er du klar over, hvor meget 10 timer er? Hvis det er 15 minutter om dagen, så er det 40 dage om 

året dette vil genere os. Det lyder ikke af meget, men det er det, når man står i det! 

Vi er her i huset fortalere for grøn energi, og er helt med på, at det er godt for vores miljø, men når vi så kører forbi nogle 

vindmøller, der i perfekt møllevejr står stille fordi der er nogle tyskere, der har købt sig ind på dem, bliver vi da også bange 

for at alt dette påstyr ender med at vi kan se på nogle møller der af og til står stille fordi det er bedre betalt end det strøm det 

måtte lave ved at køre. Hvis vi skal gøre hvad vi kan med den grønne omstilling, synes vi, at vi skal starte med at holde de 

møller i gang, der allerede er rejst, hvilket også er blevet rejst af kommunalbestyrelsen på flere online møder samt på 

borgermøderne i Blære.  

Når vi taler om borgermøder i Blære, blev der på det seneste møde (hvor 5 lokal polikere mødte op – tak til jer 5 for at vise 

jeres engagement!) blev der holdt et oplæg om vagabonderende strøm. Et meget interessant oplæg, hvor der er beviser for 

hvordan vindmølle energi kan gå i grundvandet. Her sidder vi med egen boring, og endnu en knude i maven over hvordan 

dette så vil påvirke os. Hvis du ikke var på borgermødet i Blære, så håber jeg du vil slå ”vagabonderende strøm” op, og også 

overveje, om DU ville ønske denne ricisi i dit lokalområde.  

Vores næste bekymring er alle de huse og ejendomme Hofor vil opkøbe i forbindelse med projektet. Som vi ser det, kan der 

kun ske 2 ting med dem.  
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Scenarie 1 er de væltes med jorden, hvilket bestemt ikke vil gavne lokalsamfundet. Vi gør hvad vi kan og mange ildsjæle 

kæmper en brag kamp for at holde gang i vores lokalsamfund og få flere unge mennesker til at flytte her ud for at sikre sig en 

ny generation uden for de større byer. 

Scenarie 2 er de på så dårlig en geografisk placering i forhold til møllerne, at de kun kan sælges eller lejes ud for et symbolsk 

beløb, og statistikkerne siger at denne type huse og ejendomme tit ender med at blive bosat af socialt belastede familier, som 

hverken vil gavne vores lokalsamfund eller Vesthimmerlands pengekasse.  

Vores sidste bekymring går på vores ejendoms værdi- Vi købte selv stedet grundet det skønne lokalsamfund og den 

fantastiske natur, vi har omkring os. Hvis det bliver en realitet med møllerne er vi bange for, at begge dele vil lide under 

projektet og derfor vil vores ejendoms værdi unægtelig falde, og det har vi selvfølgelig ingen interesse i. 

 Sidst men ikke mindst, hvorfor er der forskel på borgere ved Bjørnstrup og borgere ved Malle? I malle blev forslaget stemt 

ned, da ”der ikke var den fornødne lokale opbakning”? Synes du, der er lokal opbakning ved Bjørnstrup? På det seneste 

borgermøde var vi ca. 90 mennesker, der kom +80 hørignsssvar ind sidst? Jeg synes det er forkasteligt, at man overvejer at 

forskelsbehandle på den måde. Det er ganske enkelt uacceptabelt!  

Jeg håber, at DU som er stemmer for eller ”ved ikke” virkelig tænker dig om en ekstra gang. Sæt dig selv i vores sted og 

overvej så, om du ville ønske dette i dit nærområde. Det vil du med garanti ikke – hvorfor skal vi så? 

 

Med venlig hilsen 

Malene Nørlem Kruse 

Mathias Husum Nielsen 

Borupvej 26 9240 Nibe 

 

13) Lisbeth K. Nielsen 

 

Navn: Lisbeth Kærsgaard Nielsen 

Addresse: Skovvænget 30 

Postnr: 9240 

 

 

Indhold:  

Som nabo til Bjørnstrup møllerne på 150 m og seks stk. i alt har vi i husstanden 

deltaget i møder i Blære multihus med Hovedstadens forsyning ( Hofor ) med ekspert 

hjælp fra Urland. 

Det føltes ikke særligt betryggende for Bjørnstrup projektet, for det virkede ikke som 

om tidligere høringssvar var blevet læst, 

flere af spørgsmålene blev besvaret med henvisning til biologernes undersøgelser - 

hvor der ingen svar var ?? 

Vi sad tilbage med en følelse af hjælpeløshed. Skal politikere tage beslutning om 

projektet ud fra de såkaldte ekspert udsagn. 

Så kan man frygte projektet er besluttet på forhånd - nu der er blevet brugt en masse 

penge på det. 

Nogle politikere mener møllerne er smukke, og forstår ikke vores modstand. 

DET er overhovedet ikke et spørgsmål om skønhed vi snakker om - det er vores 

område der bliver affolket. Hvad med de mennesker der bliver i området ? 
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Man burde måske læse - Landsforeningen naboer til kæmpevindmøller - under et slør 

af godhed. Så vil I måske forstå hvilken situation vi er bange for at ende i, er møllerne 

først en realitet, bliver de jo ikke fjernet igen. 

Vi bor selv i nærheden af tre vindmøller som er meget mindre, vi kender både til støj 

og solens stråler når vingerne roterer, 

så møller der bliver dobbelt så høje afskrækker i den grad. 

HVORFOR skal vi nordjyder være de indbyggere der skal have flest kæmpevindmøller i 

Danmark - for det er vi. 

Læs helsides artikel i Nordjyske fornylig. 

HVORFOR virker det som et kapløb om at klistre flest møller og solcelle anlæg op ? 

HVORFOR spørger man ikke uvildige eksperter ? 

Der er så mange ting som vi ikke føler er velovervejet, eksempelvis alt det strøm der 

laves - hvordan føres det væk eller lagres 

Vi har i Bjørnstrup et større solcelle anlæg på vej, er det ikke nok i vores dejlige 

område med heder, Navnsø og et godt foreningsliv og sammenhold, hvorfor skal det 

ødelægges i klimaets navn, som altid får skylden, når det vel i bund og grund er ussel 

mammon det drejer sig om. Det tyder det på, eftersom sidste krampetrækning er at " 

købe " foreninger i området med penge. Det er ikke penge vi ønsker, men vort 

lokalområde. 

Lisbeth K .Nielsen 

 

14) Janne Jørgensen 

Navn: Janne jørgensen 

Addresse: Borupvej 8 

Postnr: 9600 

 

Indhold:  

Jeg bor Borupvej 8,og har pt 3 vindmøller stående øst for min egendom,den 

nærmeste 300m væk,de står i en anden kommune.jeg er generet af skyggekast og 

støj,og ved derfor kun alt for godt,hvad det vil sige at være nabo til vindmøller. 

Udsigten til at få yderligere 6 kæmpevindmøller vest for min egendom,gør mig derfor 

meget bekymret,da jeg derved også vil være generet af skyggekast om 

eftermiddagen/aften,hvilket jeg i forvejen er om morgenen fra de eksisterende 

3møller. 

I miljøkonsekvensrapporten kan jeg yderligere læse mig til, at min egendom er 

beregnet til et af de højeste antal skyggekast timer pr år 

Jeg er også bekymret for lydgener,som jeg vil få når jeg opholder mig udenfor,enten i 

form af lavfrekvent støj,eller den konstante susen. 

Alt dette taget i betragtning forventer jeg ikke at ejendommen vil være særlig 

attraktiv at erhverve ,og frygter at være tvunget til at blive boende,med alle de gener 

det medføre. 

Jeg kan derfor kun sige kæmpe nej tak til det kommende projekt. 
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Til Vesthimmerlands kommune
 
Se venligst vedlagte indsigelser mod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.
 
Med venlig hilsen
 
Anne Brøndum Breinhild
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Direkte tlf: 8726 2171
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Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 19. august 2021 
Akt nr. 1499843 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Til Vesthimmerlands kommune 
 
 
Indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed fremsætte indsigelse imod lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved 
Bjørnstrup, udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
 
Indsigelsen fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 3 med opsættende virkning. 
Lokalplanen kan således ikke vedtages endeligt, førend der er opnået enighed med 
Stiftsøvrigheden om de nødvendige ændringer jf. planlovens § 28.  
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, en 
lokalplan ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse er begrundet i følgende forhold: 
 

 Lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, herunder 
at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk 
pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af forslag til lokalplan 1112, Vindmøller 
ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted 
menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
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Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til lokalplan nr. 1112 er i strid med den nationale interesse 
i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale 
interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt 
kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde, ligesom det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med 
stifternes kirker og kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 1172 af 19. 
september 2016. 
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Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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Viborg Stift 
Domkirkestræde 1 
8800 Viborg 
Att.: Anne Brøndum Breinhild 
 
 

  

Gundersted, Blære og Ejdrup Kirker 
Vesthimmerlands Provsti 
Viborg Stift 

  

Deres ref.: STPR F2: 1453473  Aarhus den 5. juli 2021 
 
 
 

  

Vedr. Opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 
 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for lokalplan nr. 1112 samt 
miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås placeret på en 
ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 
2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal omkring Gundersted Kirke er 
omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne 
arealer indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 
 
Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine uforstyrrede kig til kirken, som 
vil blive væsentligt berørt af forslaget om opstilling af vindmøller. I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, 
Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken.  
 
Vindmøllevingerne vil komme til at stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, 
hvilket er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil vindmøllerne jf. 
visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod syd og således forstyrre oplevelsen af ro og 
visuel forbindelse med det omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården.   
 
Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende:  
”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne omkringkirken, ikke opføres 
bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i 
landskabet og (lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 
 
Følgende konkluderes:  
”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt påvirke oplevelsen af kirken og 
lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at have noget med placering af vindmøller inden for 
fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 
 
Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og derfor forekommer 
konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af 
fjernbeskyttelseszonen. Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone.  
 
Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller indenfor fjernbeskyttelseszonen, 
og det kan på baggrund af de fremsendte visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret 
udenfor for fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør opføres som foreslået.   
 
Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor det ikke forventes at 
vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få 
væsentlig indvirkning på kirken. Men som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget 
synlige set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de nuværende vindmøller, 
hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener.  
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Skrivelsen er fremsendt pr. mail til: 
Viborg Stift, kmvib@km.dk 
 

 

INT MVL / KBI 0288-01 2/2 
 
 

 
Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke noget at bemærke hertil.  
 
På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg på baggrund af ovenstående 
bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til 
opretholdes af Gundersted Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S 
 
 
 
Mette Viuf Larsen, Arkitekt MAA, Kgl. Bygningsinspektør 
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16) Susie Svoldgaard 

 

Navn: Susie Svoldgaard 

Addresse: Gunderstedvej 52 

Postnr: 9240 

 

 

Indhold:  

Nordjylland har en fjerdedel af landets vindmøller. I Nordjylland er der opstillet 1000 

vindmøller. I hele landet er der opstillet 4000 vindmøller på land og 500 på vand. I Nordjylland 

er 78 vindmøller over 150 meter i højden. I 2019 blev knap halvdelen af al strøm i Danmark 

produceret af vindmøller. Jeg er bekymret for miljøpåvirkninger fra kæmpe-vindmøllerne. 

Mangler dokumentation for, hvordan de påvirker miljøet. Er det skøn, ønsker eller realitet, der 

ligger til grund for opførelsen af kæmpe-vindmøllerne ved Gundersted? 

Miljøstyrelsen sagde i 1994, at der skulle være mindst være 10 gange vindmøllehøjden i 

afstand til naboerne. Vindmølleindustriens interesseorganisation, Viden om vind, fik 

gennemtrumfet en væsentlig reduktion i 1999. Afstandskravet har siden 1999 sagt, at 

afstanden fra vindmøllen til nabo skal være mindst fire gange vindmøllens højde. Således kan 

en mølle med et tårn på 75 meter placeres i en afstand på 300 meter fra nærmeste nabo. 

Møllerne er nu langt større, hvordan udregnes afstanden i dag? Er der taget højde for den 

meget større kapacitet, som vindmøllerne har. Synes Vesthimmerlands Kommune, at det er i 

orden, at der kan bo mennesker blot 600 meter fra kæmpe vindmøllerne? Jeg ønsker uvildig 

dokumentation for, at der ikke er uønskede påvirkninger af miljøet i projekter ved Gundersted. 

Jeg er bekymret for gener fra vagabonderende strøm, som fx opstår, når der transporteres 

overskudsstrøm. Jeg ønsker udredning, der viser, hvad vagabonderende strøm er, og 

dokumentation for, hvordan det påvirker miljøet. Hvilke undersøgelser er der lavet på 

området. I hvilke afstand fra vindmøller er der påvist vagabonderende strøm.  

Jeg er bekymret for den visuelle påvirkning fra vindmøllerne. Lyset og reflekserne vil påvirke 

miljøet. Jeg ønsker en udredning af lyspåvirkningen fra min adresse.  

Det kan høres, når vindmøllerne arbejder. Pt. er mennesker beskyttet mod vindmøllestøj ved 6 

og 8 m/s ifølge bekendtgørelsen. Jeg ønsker dokumentation for, at mennesker også er 

beskyttet ved vindstyrker på fx 5, 7, 10 m/s osv.. Jeg ønsker en uvildig 

undersøgelse/beregning af den støj, herunder lavfrekvent støj, der vil være på min adresse.  

Jeg ønsker en visualisering af det planlagte projekt fra min adresse.  

Jeg er interesseret i at finde ud af, hvem der får fordele af mølleprojektet i Gundersted. Hvad 

tjener kommunen på det planlagte vindmølleprojekt, hvad tjener initiativtagerne/udlejerne på 

projektet? 

Vesthimmerlands Flyveplads er et gode for egnen, og den bør styrkes og ikke begrænset. Jeg 

er blevet gjort bekendt med, at flyvepladsen ser vindmøllerne som noget, der hæmmer 

flyvningen og den fremtidige udvikling. Fx GPS flyvning i dårligt vejr, og der er fare for 

ulykker. Jeg synes, at det vil være vigtigt, at kommunen sørger for, at Vesthimmerlands 

Flyveplads har mulighed for fremtidig udvikling og udvidelse.  

Gundersted Kirke fra 1100-tallet ligger smukt og synligt som byens vartegn. Den kan ses fra 

de fleste indfaldsveje. Kirkens tårn er 16 meter højt, og vindmøllerne bliver 150 meter høje. 

Altså, cirka 10 gange så høje som kirken. Skal billedet af kirken domineres af 6 kæmpe 

vindmøller, skal Gundersteds vartegn fremover være 6 kæmpe vindmøller? 

Kreditforeninger og pengeinstitutter betegner området i 2 km. afstand fra vindmøllerne som 

risikoområde. Det betyder foreksempel maks 60 % belåning og kort løbetid på lån. Skal 

Vesthimmerlands Kommunens åbne landskab og landbymiljøet styrkes eller begrænset. Vil 

kæmpevindmøllerne få flere til at flytte til Vesthimmerlands Kommune?  

Vesthimmerlands Kommune gav et løfte! 

I referatet fra da vindmølleprojektet i Malle blev taget af bordet stod der, at der ikke bliver 

rejst nye vindmøller i kommunen, hvis der ikke er den fornødne lokale opbakning. Vil 

Vesthimmerlands Kommune holde dette løfte? 
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17) Gertrud Charlotte Jensen 

 

Navn: Gertrud Charlotte Jensen 

Addresse: Skovvænget 36 

Postnr: 9240  

 

 

Indhold:  

Jeg er meget imod de vindmøller, vi har boet lige klods op af tre i næsten 25 år og vi har 

oplevet støj og lyskast i alle årene, det har jeg ikke lyst til at høre på og så er vi så heldig at vi 

fik solgt vores hus og flyttede væk fra møllerne og fandme ikke om vi står i samme situation 

igen og nu kommer vi så til at kunne se dem fra vores stue og køkken igen 24 timer i døgnet, 

ikke nok med det så kan vi høre dem som står oppe ved kirken i Gundersted hele døgnet, 

hvornår bliver der så ro på landet?  

Hvor skal man flytte hen hvis man ikke skal se el høre vindmøller 24 timer i døgnet?  

Jeg syntes også at processen i dette forløb ikke har været til borgernes fordel, med at vi skulle 

høres og alligevel så blev vi jo ikke ordentlig hørt på, det hele var jo en salgstale fra horfor og 

jeres side, og nogen gange så smilede i bare af at vi kom med vores argumenter.  

Og så det med at fugle og andre dyr kan gøre sådan at møllerne ikke kommer op, men vi som 

bor her og betaler vores skat ikke kan få møllerne stoppet. 

 

Hvad med grundvandssænkningen: kommer det til at gå ud over vores lille vandværk?.  

Hvorfor skal vi som bliver påduttet Møllerne betale penge for at søge om værdiforringelse af 

vores boliger, som ligger inde for 1200 meter, det er sku da ikke os der vil have møllerne op, 

det burde være lodsejerne el horfor el kommunen, når de så gerne vil have de Møller.  

Hvorfor skal vi betale for noget, når vi ikke ved om der kommer 4.5 el 6 møller op. 

Og får vi egentlig de penge retur, hvis der kun kommer 4 el 5 Møller, så ligger vi jo længere 

væk??  

 

Hvorfor kan lodsejerne tillade sig og køre rundt til nogle borgere og spørge dem om at sælge 

deres huse, og de vil få det godt betalt,????  

Hvad ret har de til det ???  

 

Og alle de holdkæft penge de sender ud til de små byer i området, vi borgere har jo ikke råd til 

at gøre det samme og sige i kan få så mange penge for at stemme nej tak til vindmøller.  

 

Hilsen skovvænget 36 gundersted 

 

 

18) Per Bøgh Jørgensen 

 

Navn: Per Bøgh Jørgensen 

Addresse: Skovvænget 36 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Hørringssvar nr 2 bjørnstrup 

HOFOR og lodsejere lover guld og grønne skove…kommunen ligeså!!! 

 

For godt 25 år siden, havde vi købt vores dengang drømme ejendom på nr, blærevej – troede 

vi!! 

Der var kun to meget små vindmøller vest for ejendommen, her skulle vi bo for altid – troede 

vi!! 

Så var der nogle driftige landmænd som tænkte at nu skulle de vise vejen for grøn energi, og 
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det skulle så være lige i vores og de andre beboere på nr-blærevejens baghave stort set, vi 

protesterede på det kraftigste og det var som om , det var det , opstillerne var forberedte på , 

og så blev der lovet guld og grønne skove, lod vi nu dengang kommende vindmøller opstille 

,ville de kunne lade møllerne blive noget højre en først antaget, så ville der slet ikke være så 

meget støj og lyskast fra møllerne, da de fik for det første en større radius på vingerne ,som 

så ville kunne køre en del langsommere, og derfor ikke frembringe en brøkdel af det støj ,som 

de først antaget møller og slet ikke berør os, men go daw do 

Vores oplevelse var klart , at der stadig var en kraftig susen konstant alle 24 timer i døgnet, 

ved solnedgang, især, der var hver dag en kraftig blinken fra møllerne som stod på en halv 

time daglig. 

Kort efter møllerne var opført solgte den ene lodsejer sin gård og flyttede i naturskønne 

omgivelser, 

Fri for møllernes susen dag og nat. 

Er det det samme som måske kunne ske her med opstilling af 6 nye 150m høje møller i nr-

blære Gundersted området, de moderne landbrug som drives nu om dage kan helt sikkert 

sagtens drives med base fra en dejlig villa i Aars, som skrevet , det er jo set før lodsejere selv 

fordufter, men stadig ejer det lille matrikel som møllerne står på. 

Vi levede selvfølgelig med møllerne i mange år, sagen var jo tabt på forhånd og nu stod de jo 

der  

Men for cirka 6 år siden, solgte vi vores fine nedlagte ejendom til et ungt par med mod på livet 

og klar til at stifte familie, der ønskede det frie liv på landet med udsigt til de ca. 4 små møller 

der nu engang står der, møllernes levetid var jo snart overstået 

Nu bliver deres tilværelse, familie og fremtid totalt tilintetgjort med cirka kun 6 år i dejlige 

landlige omgivelser, sammen med flere i nr-Blære og Gundersted området der har købt deres 

drømme ejendomme inden for få år, de har måske også renoveret deres ejendomme for 

mange hundrede tusinde kroner for at gøre deres steder unikke , nogle tør simpelthen ikke at 

begynde at renovere på deres ejendomme de ved ikke om de er købt eller solgt 

Deres drømme for fremtiden er totalt slået itu med de planlagte kæmpe vindmøller i området, 

nogle med udsigt i lige linje til hele rækken, lige fra syd til nord og med rødt lys. 

Det PEST ELLER KOLERA for de der er tilbage i området, som gerne vil blive, og har etableret 

sig og stiftet familie ,der arbejder og betaler skat til kommunen og som har børn i den meget 

roste og særdeles skønne blære friskole og børnehus ,samt deltager i det lokale foreningsliv 

både i Gundersted og Blære, fraflytter de ;ja så ,så kommer der jo heller ingen penge i 

kommunekassen –er det virkelig det man ønsker fra ”vores” politikkers side ?? 

Jeg skal selvfølgelig her også nævne Gundersted købmandsgård, hvor jeg og min kone sidder i 

bestyrelsen sammen med et hold lokale borgere som har kæmpet inderligt for at holde gang i 

dette lille projekt, det drives som et beskæftigelses tilbud til fysisk og psykiske udfordret 

voksne i Vesthimmerlands kommune, vi har sågar lige bygget en kæmpe hal med fantastiske 

faciliteter til disse borgere, og de driver til daglig vores lille købmands butik til UG, hvis der 

bliver affolket i Gundersted og omegn falder dette livgivende og rørende lille projekt til grund, 

kan man være dette bekendt. 

Kan det virkelig passe at over 130 underskrifter skrevet under i protest fra lokale borgere der 

bor tæt på og i området ikke har nogen relevans, for byrådet, det er jo også folk fra selv 

samme område der har stemt nogle fra byrådet ind samt vores borgmester, og da især 

lodsejerne må da også tænke på folk i deres ejet område . 

Det hører så absolut overhoved ingen steder hjemme at den grønne omstilling skal betales af 

et lille lokal samfund som Gundersted og blære, alt for mange steder i vest Himmerlands 

kommune bliver der i disse år opstillet kæmpevindmøller hvor energi selskaber og lodsejere 

kan tjene stort på nedlæggelse af de små samfund, og hvis møllerne kommer op er det helt 

klart at hus priserne falder ,friværdien samme vej.  

Syntes også det usmageligt at HOFOR og opstillerne forsøger at købe folk ud ved at love et 

mindre beløb årligt i lommen på folk hvis de bliver, eller lader sig opkøbe , folk der ikke ved 

om de er købt eller solgt i forvejen, og som er helt rådvilde, og foreninger i området får også 

en lille skærv ,foreningerne skal nok klare sig uden tilskud fra HOFOR, er jeg sikker på. jeg 

betragter det som et ” HOLD KÆFT” bolsje… 

1562



Selvfølgelig har lodsejerne selv budt HOFOR velkommen fordi de er bedst til at løfte, og sikkert 

også den der har kunne levere det bedste afkast for fremtiden, lodsejerne lovpriser jo bare 

HOFOR ,og fortæller rigtigt om hvor gode de vil være for lokalsamfundet. MEN HVAD FOR ET 

LOKALSAMFUND???. er det de små ejendomme som ikke er der mere, og som lodsejerne stille 

,og roligt igennem de sidste mange år ,har opkøbt og affolket, til trods for man har haft sin 

arbejdskraft til at bo på disse ,med stor mislighold til følge, og som flere folk i området syntes 

burde være på grænsen til bevarings værdig. 

Man har helt sikker hele tiden haft i tankerne , at når de mindre vindmøller havde aftjent deres 

pligt og skulle udskiftes, så ville de næste møller være større ,med mere profit og indtjening, 

ja så kan man jo også lige så godt begynde at lave den fornødne plads, det er særdeles 

usmageligt at man fra lodsejerne og HOFORs side prøver at affolke et lille område som nr-

Blære og Bjørnstrup ,og ja nu måske større ved at tage Gundersted og yderkanten af Blære 

med. 

 

Lodsejerne stiller sig også selv det spørgsmål: 

hvis nu at os to lodsejere, selv havde forsøgt at lave et projekt, ville det så have gjort en 

forskel på holdningen i lokalsamfundet? 

 

”NEJ” det er jo bevist fra underskrifter og protester lokalsamfundet at der ikke er behov for 

flere kæmpe vindmøller i området, heller ikke hvis antal blev reduceret til 3 stk  

det kunne passende være hvis man er så mølle liderlig, at man ønsker så store møller kunne 

man måske bruge sine kræfter og resurser på at investere i møllerne der allerede er sat op 

ved Aggersund/Fjerritslev, eller ved det planlagte projekt med havvindmøllerne ved Øresund  

Vi er selv flyttet til Gundersted og troede her skal vi vel ikke døje med møller så tæt, men igen 

go daw do !!! 

Ud fra de tegninger der er lavet på mølle projektet kommer jeg og min familie, til at bo KUN 

ca. 1100 meter fra den sidste mølle mod nord, det er altså kun 7 gange møllernes højde hvis 

de faktisk kun bliver 150m høje! Efter min overbevisning, hvis navhøjden skal følges i lige linje 

fra første mølle i syd til sidste mølle i nord , vil den nordligste helt sikkert blive noget højre  

 

Jeg håber inderligt at byrådet lytter til de læsebreve,hørringssvar og underskrifter fra den 

bekymrede lokalbefolkning i og omkring Blære, nr-Blære, og Gundersted og forkaster projektet 

om de 6 store kæmpe vindmøller 

Der må kunne findes bedre løsninger, end at ødelægge det gode liv ,natur og stærke 

sammenhold i de små lokale samfund. 

 

Ang. ,vvm redegørrelsen er der desuden fundet mange fejl og mangler 

Hvorfor er der ikke nævnt det store fugle liv i området der er en bestand af røde glenter der 

dagligt flyver rundt rørhøge deslige ,vi har mange billeder og videor der kan bekræfte dette 

 

Hvorfor kom palle Jensen på at der skulle stemmes igen når der faktisk var bred enighed om 

at projektet ikke skulle blive til noget,det møde i havde den dag til at beslutte at projektet 

skulle gå videre var noget rod 

 

Ang. Den nye hørrings periode er det med vilje at det er lagt over borgerens ferie så det 

måske bliver glemt 

Samtidligt er det forkasteligt at den måde det er lavet på at man skal sende hørringssvar ind 

på ,det er ikke alle der kan håntere jeres snirklede hjemmeside ,der er faktisk mange der 

mener det er lavet med vilje så der ikke er så mange der har lyst og mod til at sende 

hørringssvar ind og betrakter det som en findte fra kommunens side for at kunne være med til 

den grønne omstilling 

 

Hvorfor skal vi som bor tæt til møllerne indsende 4000kr for at komme i betraktning til 

erstatning og ve-midler og hvor bliver vores penge af . 

 

1563



Hvorfor er det det samme firma der laver vvm som havde med nørrekær enge at gøre når selv 

det samme firma havde så mange fejl i rapport 

 

Hvorfor lytter kommunal politikkerne ikke til deres egne vælgere ,der er holdt møder flere 

gange i blære og hver gang er der blevet sagt på det kraftigste at der er ingen der vil have 

jeres holdkæft bolsjer i form af en meget lille pengesum fordelt til de små lokale samfund,der 

er rigtigt mange der slet ikke forstår at ejdrup og hornum skal have del i pengene,men det 

ligger helt klart hverken blære eller gundersted ønsker nogen form for holdkæft penge 

 

Der er desuden rigtigt mange der stiller spørgsmål ved visualiseringer ,hvorfor er der ikke 

taget højde for de spørgsmål folk er kommet med i deres hørringssvar ,hvor folk vil have 

billeder fra deres egne ejendomme ,desuden er billeder taget med kraftigt vægst ,altså blade 

på trær ,det i sig selv snedigt fra kommunens side 

 

Hvad med grundsvandssænkningen i området er der taget højde for evt påvirkninger i 

lokalområdet og for de tætliggende ejendomme,blære og gundersted vandværk. 

 

Hvad ret har lodsejerne til at køre rundt i området og fortælle vidt og bredt om at folk nok skal 

få solgt deres ejendomme det er der flere beviser på ,enda opkøb inden projektet var sent ud 

til hørring 

Det er særdeles usmageligt.lodsejerne har også skrevet i avisen,at de vil imødekomme og 

komme i dialog med lokalsamfundet 

Hvorfor bliver de så væk fra vores borgermøder 

 

Hilsen skovvænget 36 gundersted 

 

 

19) Kurt Bøgh Jørgensen 

 

Navn: Kurt Bøgh Jørgensen 

Addresse: Kelddalvej 72 

Postnr: 9600  

By: Aars 

 

Indhold:  

Til 

Vesthimmerlands kommunes byråd 

Vindmøller ved Bjørnstrup 

 

Jeg kan kun opfordre jer til at nedstemme projektet med større vindmøller i området ved 

Bjørnstrup.  

Jeg er sikker på at hvis der kommer 6 store vindmøller vil det blive dårligt for vores område og 

gøre at folk vil flytte væk fra både Gundersted og Blære. 

Det vil betyde at der med tiden ikke vil være nogen til at købe vare hos købmanden i 

Gundersted og på sigt heller ikke i den nye der kommer i Vegger. Der kommer heller ikke nye 

til for hvem gider bo ved siden af sådan nogle kæmpe mastodonter i et ellers flot 

naturområde? 

Som tæt nabo til Jenle plantage, ved jeg at det bliver brugt af mange ikke blot lokale men 

også inde fra Aars ja hele kommunen.  

Hvorfor skal så dejligt et område, hvor folk tager hen for at finde ro og nyde naturen 

ødelægges med 6 kæmper lige op af?  

Når der efter nogle få år ikke bor nogen i området ja så vil det ikke være nødvendigt med en 

friskole i Blære. Det vil ikke være basis for at holde gang i alle de små foreninger. Området 

affolkes og det er nu nok ikke alle der så flytter fra Jenle, Gundersted, Bjørnstrup og Blære 

som bliver boende i kommunen. For hvorfor dog det, når man kan komme ud for at det næste 
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sted man køber eller bare flytter til også bliver udlagt til vindmøllerprojekter. Har i 

overhovedet lavet en overordnet plan der gælder langt ud i fremtiden ?  

Helt ærlig kære politikkerer, er det virkelig det i ønsker for kommunen, at blive husket for at 

være dem der nedlagde de små landsbyer ??? 

Har i tænkt over at dem der ligger jord til møllerne også tjener på de ejendomme de allerede 

har købt og dermed får frigivet kæmpe summer til at købe noget helt nyt - en anden kommune 

måske?  

Jeg synes helt klart at i som et ansvarligt byråd skal stemme nej til vindmøllerne i Bjørnstrup 

og så heller invitere i projekter på havet hvor sådan store vindmøller høre til! 

 

Venlig hilsen 

Kurt Bøgh 

Kjeldalvej  

9600 Aars 

 

 

20) Claus Carlsen 

 

Navn: Claus Carlsen 

Addresse: Gunderstedvej 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Jeg vil udtrykke min modstand mod vindmøllerne i Bjørnstrup med følgende begrundelser.  

Jeg frygter for skyggekast, da min ejendom ligger næsten Nord for møllerne.  

Jeg bekymrer mig for støj, herunder den lavfrekvente støj.  

Under anlægsfasen frygter jeg for vandstanden i mine søer. (I forbindelse med grundvands 

sænkning) 

Jeg frygter for ejendomsværdien, bla. herlighedsværdi, den gennerelle prisudvikling i 

lokalområdet, i negativ retning.  

 

Derfor anmoder jeg byrådet om at stemme NEJ, til projektet.  

 

Vh. Claus Carlsen 

 

 

21) Gundersted Borgerforening 

Gundersted d. 30/8  2021 

Til Vesthimmerlands kommune.  

Indsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære  

  

Bestyrelsen for Gundersted Borgerforening ønsker hermed at udtrykke vores bekymring for 

vores lille landsbysamfund i Gundersted.  

  

Vi er meget bekymret for at boligernes værdi herude forringes og bosætning vanskeliggøres. Vi 

så hellere at Vesthimmerlands kommune arbejdede mere for at øge bosætningen ude i de små 

lokalsamfund. Vi er ligeledes bange for tomme boliger og for hvad det er for mennesker der 

flytter hertil og hvem der bliver placeret herude i de billige huse.  
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Vi er en lille forening med et stort aktivitetsniveau og med stor opbakning til vores aktiviteter, 

hvilket mange i byrådet også har oplevet ved selvsyn. Vi mener vores arbejde med at sikre 

sociale aktiviteter er til gavn for området og sikre bosætningen og lysten til at blive boende 

herude. Vi bliver indkaldt hvert år sammen med andre små landsbyer til Landsbyernes 

årsmøde. Der får vi at vide at vi skal brande vores samfund – lave små film som Meet the 

Locals for at skabe opmærksomhed om området både for for nye tilflyttere og turister. Som 

borgerforening er det vores bekymring, at vindmøllerne vil spænde ben for udvikling i 

Gundersted og omegn, og vi ender med en spøgelses by.   

  

Skulle det mod vores forhåbninger ske at projektet bliver stemt videre til næste fase, vil vi 

gerne sikre os at VE- midlerne der følger med 6 kæmpe vindmøller vil tilfalde de berørte lokal 

områder.  

  

Vi mener også at puljen bør være meget større end det vi har hørt rygter om, da vi netop er 

mange foreninger herude i både Gundersted og Blære.   

Vi henstiller til at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur herude uden 

store energianlæg og i stedet fortsat kan danne rammen om sociale aktiviteter og foreningsliv i 

Gundersted og omegn.  

  

Borgerforeningens Bestyrelse i Gundersted  

Liselotte Østergaard – Katrine Kragh- Jane Nielsen /Lisa Maria Balto – Nils Warming – Ulrik 

Mark Jensen 

Sup. Mogens Træholdt – Morten Lindblad 

 

 

22) Gitte Brændstrup 

 

Navn: Gitte Brændstrup 

Addresse: Steensvej 4, Blære 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg er bekymret for de konsekvenser vindmøllerne vil få for vores lokalsamfund. Bekymret for 

at møllerne vil lægge et område øde. Et område hvor der kunne bo børnefamilier som kunne 

være et aktiv for vores skole, idrætsforening og vores lokalsamfund generelt. Jeg har et håb 

om at vi forsat kan tiltrække nye børnefamilier til vores lokalsamfund og jeg er stærkt 

bekymret for at vindmøllerne vil ødelægge dette. Jeg håber Byrådet vil tage vores bekymringer 

alvorligt og stemme Nej Tak til de vindmøller. Jeg troede at vi havde et fælles projekt med at 

skabe øget bosætning i Vesthimmerlands Kommune, men der er måske noget jeg har 

misforstået. Jeg håber Byrådet vurderer at den fornødne lokale opbakning ikke er til stede og 

stemmer Nej tak til vindmøller. Hjælp os, så vi stadig kan være et attraktivt område som kan 

tiltrække nye familier til Vesthimmerlands Kommune. TAK 
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23) Niels Villadsen 

 

Navn: Niels Villadsen 

Addresse: Bjerghedevej 9 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

 

Vi opfordrer på det kraftigste byrådsmedlemmerne i Vesthimmerlands Kommune til at 

nedstemme forslaget om ændring af lokalplanen. 

 

- Vi frygter faldende værdi af boliger og yderligere affolkning, hvis naturen maltrakteres. 

Iflg. flere kreditforeninger påvirkes huspriser negativt inden for 2 km fra vindmøller. 

Vi ser problemer som f.eks.: 

Visuel beskæmmelse af landskabet, lavfrekvent støj som kan være nedbrydende for 

menneskers almene velbefindende og nattesøvn, skyggekast, vagabonderende strøm som gør 

at husdyr ikke vil drikke og køer ikke vil malkes. Dette udgør et anerkendt problem. 

 

- Udvidelsen berører Natura 2000-området ved Navnsø. 

Der findes rørhøg, glente og flagermus ved Saltgårdvej, Bjerghedevej og Vidkær - dvs. i 

umiddelbar nærhed af den projekterede udvidelse. Vi så en glente i går. Og vi har fisket en 

flagermus op af vores regnvandstønde. 

I miljøkonsekvensrapporten fra Urland forsøges argumenteret, at der ikke findes mange 

damflagermus. Men netop derfor skal udsatte arter beskyttes! EU-direktiver gælder også i 

Danmark! 

 

-Teknologisk er der stadig uløste problemer. Periodevis kan strømmen ikke aftages. Støjniveau 

måles udelukkende ved 6,0 og 8,0 m/sek. I opfordres som politikere til at forlange, at støj skal 

måles ved alle vindhastigheder. 

 

- Det er miljømæssigt katastrofalt, at der endnu ikke er udviklet løsning på affaldsproblemet 

med glasfiberet fra udtjente møllevinger. 

 

- De projekterede møller vil udgøre sikkerhedsmæssig risiko for brugere af Aars Flyveplads. Ud 

i fremtiden vil erhvervsfolk få brug for, at større fly kan benytte flyvepladsen. 

 

- Megamøller vil genere indsyn og udsyn ift. Gundersted Kirke. Der henvises til folderen: 

”Fokus på kirker og vindmøller”. 

 

Som folkevalgte lokalpolitikere er det jeres pligt at varetage den lokale befolknings interesser 

og ikke lefle for vindmølleindustrien.  

Under dække af at være ”grøn” tjener opstiller og udlejer rigtig store penge! 

 

Havvindmøller på land er ikke afgørende for grøn omstilling !!! 
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24) Ingrid Marie Villadsen 

 

Navn: Ingrid Marie Villadsen 

Addresse: Bjerghedevej 9 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

 

Vi opfordrer på det kraftigste byrådsmedlemmerne i Vesthimmerlands Kommune til at 

nedstemme forslaget om ændring af lokalplanen. 

 

- Vi frygter faldende værdi af boliger og yderligere affolkning, hvis naturen maltrakteres. 

Iflg. flere kreditforeninger påvirkes huspriser negativt inden for 2 km fra vindmøller. 

Vi ser problemer som f.eks.: 

Visuel beskæmmelse af landskabet, lavfrekvent støj som kan være nedbrydende for 

menneskers almene velbefindende og nattesøvn, skyggekast, vagabonderende strøm som gør 

at husdyr ikke vil drikke og køer ikke vil malkes. Dette udgør et anerkendt problem. 

 

- Udvidelsen berører Natura 2000-området ved Navnsø. 

Der findes rørhøg, glente og flagermus ved Saltgårdvej, Bjerghedevej og Vidkær - dvs. i 

umiddelbar nærhed af den projekterede udvidelse. Vi så en glente i går. Og vi har fisket en 

flagermus op af vores regnvandstønde. 

I miljøkonsekvensrapporten fra Urland forsøges argumenteret, at der ikke findes mange 

damflagermus. Men netop derfor skal udsatte arter beskyttes! EU-direktiver gælder også i 

Danmark! 

 

-Teknologisk er der stadig uløste problemer. Periodevis kan strømmen ikke aftages. Støjniveau 

måles udelukkende ved 6,0 og 8,0 m/sek. I opfordres som politikere til at forlange, at støj skal 

måles ved alle vindhastigheder. 

 

- Det er miljømæssigt katastrofalt, at der endnu ikke er udviklet løsning på affaldsproblemet 

med glasfiberet fra udtjente møllevinger. 

 

- De projekterede møller vil udgøre sikkerhedsmæssig risiko for brugere af Aars Flyveplads. Ud 

i fremtiden vil erhvervsfolk få brug for, at større fly kan benytte flyvepladsen. 

 

- Megamøller vil genere indsyn og udsyn ift. Gundersted Kirke. Der henvises til folderen: 

”Fokus på kirker og vindmøller”. 

 

Som folkevalgte lokalpolitikere er det jeres pligt at varetage den lokale befolknings interesser 

og ikke lefle for vindmølleindustrien.  

Under dække af at være ”grøn” tjener opstiller og udlejer rigtig store penge! 

 

Havvindmøller på land er ikke afgørende for grøn omstilling !!! 
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15) Svend Erik Andersen25
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26) Blære og Omegns Beboerforening 

 

Navn: Blære og Omegns Beboerforening 

Addresse: Stensvej 4 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Til politikerne i Vesthimmerlands Kommune. 

 

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening henvender os til jer i forbindelse med 

vindmølleprojektet ved Blære - Bjørnstrup - Gundersted. 

 

Vi vil gerne starte med at citere §2 i vores vedtægter: 

 

"Foreningens formål er at bevare og styrke beboernes fællesskab, at virke for egnens trivsel 

og udvikling samt efter bedste evne at støtte enhver god sag i egnens interesse. Endvidere 

skal foreningen, så vidt muligt, søge at udbrede enhver relevant oplysning vedrørende 

lokalsamfundets og dets miljø"  

 

Vi finder det derfor uforeneligt med foreningen formål at der planlægges seks 150 meter høje 

vindmøller i lokalområdet. 

 

Både i beboerforeningens regi og andre private initiativer, arbejdes der hårdt på at øge 

besætningen i området. Det er vi kommet et godt stykke at vejen med, hvilket kommer til 

udtryk ved, at få huse til salg i blære og omegn, og de ejendomme der er handlet, bliver solgt 

efter relativt kort liggetid. Tilmed bliver de fleste solgt til ressourcestærke børnefamilier, 

hvilket er essentielt for udviklingen af et lokalområde, som råder over bl.a. friskole, 

multicenter, foreningsliv. Det anses derfor som et hårdt slag mod denne indsats, at et område 

på den størrelse som der er tale om i forbindelse med gennemførslen af dette projekt, ligges 

øde i vores opland. Her er der ikke kun tale om de husstande som direkte opkøbes eller 

nedlægges af hensyn til møllernes sikkerhedsafstand. Men i lige så høj grad de husstande som 

ligger udenfor sikkerhedszonen. Det er i forvejen vanskeligt at få en fornuftig finansiering ved 

køb af ejendomme i landdistrikterne. Dette i kombination med de støj - skygge - visuelle gener 

der uvægerligt medfølger et sådant projekt, vil medføre at disse ejendomme anses som 

væsentlig mindre attraktive af førnævnte ressourcestærke børnefamilier. Tabet af talrige 

potentielle tilflyttere vil have en særdeles negativ indflydelse på vores lokalområde. Tilmed kan 

det blive dyrt for vores kommune, hvis ejendommene i fremtiden bebos af knap så 

ressourcestærke beboer, som er modtagere af diverse offentlige ydelser. I så fald kan de 

penge kommunen stille i udsigt fra vindmølleprojektet snart få ben at gå på.  

 

Dertil er vi blevet opmærksomme på, at sådanne vindmøller og de dertilhørende jordkabler 

kan have konsekvenser for både mennesker og dyr, på grund af vagabonderende strøm.  

 

Vesthimmerlands Kommune producerer allerede et stort overskud af grøn energi, hvilket er 

meget glædeligt. Dette berettiger os til at være kritiske overfor placeringen af nye projekter af 

denne karakter.  

 

Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise om forskellen på vores 

område og området omkring Malle, hvor et liggende projekt blev skrinlagt af byrådet i 

Vesthimmerlands Kommune. Politikerne i Vesthimmerlands Kommune byråd vil dermed have 

et enormt troværdighedsproblem ved at stemme anderledes i denne sag, grundet sagens 

mange ligheder. 
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Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening 
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3. september 2021 

  

Sagsnr.:  2021-12549 

 

/NanSon 

  

 

 

 

 

 

BOLIG- OG PLANSTYRELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET 

Vesthimmerland Kommune 

Teknik og Miljø 

post@vesthimmerland.dk 

 

 

 

Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg KP17-301-023 -Vind-

møller Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune 

 

Vesthimmerland Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg KP17-301-

023 i offentlig høring i perioden 21. juni til 6. september 2021. 

 

Bolig- og Planstyrelsen har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, 

stk. 1, hvis et forslag til kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med de 

nationale interesser1. 

 

Bolig- og Planstyrelsen fremsætter hermed indsigelse efter planlovens § 29, stk. 

12 , på vegne af Viborg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet mod forslag til kommu-

neplantillæg KP17-301-023. Indsigelsen er begrundet med, at tillægget vurderes 

at være i strid med følgende forhold, som uddybes i det efterfølgende:  

- Bevaring af kulturarven (punkt 3.3 i oversigten over nationale interes-

ser).   

 

Indsigelse efter planlovens § 29 har den virkning, at planforslagene først kan 

vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødven-

dige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Bolig- og Planstyrelsen skriftligt 

har frafaldet indsigelsen. 

 

Bolig- og Planstyrelsen deltager gerne i dialog med kommunen sammen med Vi-

borg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet med henblik på at uddybe baggrunden for 

indsigelsen, samt drøfte om planforslaget kan gennemføres uden at være i strid 

med de nationale interesser. Til orientering vedlægges indsigelsen fra Kirkemi-

nisteriet, samt anmodningen herom fra Viborg Stiftsøvrighed, som Bolig- og 

Planstyrelsen har modtaget. 

 

Begrundelse for indsigelsen 

 

Ifølge pkt. 3.3 i ”Oversigt over nationale interesser”, skal kommuneplanlægnin-

gen ske i overensstemmelse med kirkerne som markante kulturhistoriske ken-

dingsmærker i landskabet, og kommunerne skal sikre indsynet til og udsynet fra 

kirkerne. Kommunerne skal gennem de udpegede kirkebeskyttelsesområder bi-

drage til at sikre, at kirkerne bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet 

 
1 Erhvervsministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer 

af en kommuneplan ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsud-
vikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg 

eller regler og beslutninger efter § 3. Erhvervsministerens opgaver vedr. planloven er ved kongelig resolution 

af 21. januar 2021 overført til Indenrigs- og Boligministeriet. 
2  Indsigelsen har hjemmel i planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 af lov om 

planlægning. 
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og respekteres i den kommunale planlægning, eksempelvis når der planlægges 

for vindmøller, der er synlige på lang afstand. 

 

Baggrunden for indsigelsen er det forhold, at kommuneplantillægget KP17-301-

023 muliggør opstilling af 6 vindmøller på en ret linje i nordøst-sydvest gående 

retning, med en totalhøjde på 150 m, der vurderes at være skæmmende visuelt 

og visuelt forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke. Kommuneplantillæg-

get vurderes derfor at være i strid med den nationale interesse. Det bemærkes 

desuden, at vindmøllerne er placeret indenfor fjernbeskyttelseszonen. 

 

Det fremgår endvidere af § 1, pkt. 3, i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 

2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at Stiftsøvrigheden har 

pligt til at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyt-

tet til kirkebygninger og kirkegårde, samt af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. sep-

tember 2016 § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal søge at forhindre, at kirkens og 

kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende måde.  

 

Den kgl. Bygningsinspektør har udtalt sig i overensstemmelse med Viborg 

Stiftsøvrigheds vurdering af kommunalplantillæggets strid med hensynet til 

indsyn til Gundersted Kirke, samt i tillæg dertil tilføjet, at der for Ejdrup Kirke 

ligeledes vil være en væsentlig visuel påvirkning af vindmøllerne.  

 

Bolig- og Planstyrelsen og Viborg Stiftsøvrighed/Kirkeministeriet står naturlig-

vis til rådighed for drøftelse af indsigelsen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christina Aagesen  

Kontorchef 
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Kirkeministeriet anmoder herved Bolig- og Planstyrelsen om at gøre indsigelse 
efter planlovens § 29, stk. 1, mod Vesthimmerlands kommunes forslag til 
kommuneplantillæg KP17-301-023.  

Anmodningen indgives på baggrund af vedlagte brev af 6. juli 2021 fra Viborg 
stiftsøvrighed, hvori der henvises til udtalelser fra henholdsvis den kgl. 
bygningsinspektør Mette Viuf Larsen af 5. juli 2021 og Ulstrup-Gundersted 
Sogns Menighedsråd af 30. juni 2021. 

Baggrunden for indsigelsen er det forhold, at kommuneplantillægget muliggør 
opstilling af 6 stk. vindmøller på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning 
og med en totalhøjde på 150 m, der vurderes at være skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke. 

Stiftsøvrigheden bemærker: 

Viborg Stiftsøvrigheds anmodning om indsigelsen er begrundet i følgende 
forhold:  

Kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale interesse i at bevare 
kulturarven, herunder at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som 
fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  

…… 

Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har 
planlagt etablering af vindmøller ved Bjørnstrup.  

Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, 
der foreslås placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det 
planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for 
Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke.  

Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende 
og visuelt forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge 
oplevelsen af den fritliggende kirke, ligesom menighedsrådet også påpeger, at 
møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted kirke.  

Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til 
den nærliggende Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil 
forstyrre udsynet fra kirkegården.  

Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til 
udtalelsen fra den kgl. bygningsinspektør. 

……. 

Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke 
forstyrrende for oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye 
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vindmøller vil også være markant synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod 
det omgivende åbne land syd for kirken”.  

Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte 
billede, at vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i 
området, herunder i særdeleshed Gundersted Kirke.  

Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til kommunetillæg nr. 301-023 er i strid 
med den nationale interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i 
Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, og 
området omkring kirkerne må betragtes som et værdifuldt kulturmiljø.  

Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at 
sikre, at der i henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en 
forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde. 
Ligesom det følger af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 2016 om 
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal 
søge at forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller 
bruges på skæmmende måde. 

Den kgl. bygningsinspektør bemærker: 

Med anmodning om udtalelse har Stiftet den 24. juni 2021 fremsendt forslag for 
lokalplan nr. 1112 samt miljøkonsekvensrapport vedr. opstilling af vindmøller 
ved Bjørnstrup, Vesthimmerlands Kommune. 

Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, 
der foreslås placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det 
planlagte område ligger ca. 1,4 km syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for 
Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 

Gundersted og Ejdrup Kirke er omfattet af kirkefredning og et større areal 
omkring Gundersted Kirke er omfattet af fjernbeskyttelseszone for kirker. 
Landskabet omkring kirkerne er karakteriseret ved store åbne arealer 
indrammet af levende hegn og jævnt faldende terræn. 

Gundersted Kirke ligger smukt og højtbeliggende i landskabet med mange fine 
uforstyrrede kig til kirken, som vil blive væsentligt berørt af forslaget om 
opstilling af vindmøller.  

I Bilag 1: Visualisering 21 side 61, Gundersted, Brusåvej fremgår det tydeligt, at 
de nye vindmøller vil være meget skæmmende og visuelt forstyrrende for indsynet 
til Gundersted Kirke og ankomsten til kirken. Vindmøllevingerne vil komme til at 
stå og rotere lige bag kirken i nogenlunde sammen højde som kirketårnet, hvilket 
er ærgerligt og ødelæggende for oplevelsen af den fritliggende kirke. Desuden vil 
vindmøllerne jf. visualisering 20 fremover dominere udsynet fra kirkegården mod 
syd og således forstyrre oplevelsen af ro og visuel forbindelse med det 
omkringliggende landskab. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at 
vindmøllerne vil medføre støjgener for kirken og kirkegården. 

Af nærværende kommuneplantillæg, side 11, Kulturarv, fremgår følgende: 

”Iht. retningslinjen i Kommuneplanen kan der, inden for fjernbeskyttelseszonerne 
omkringkirken, ikke opføres bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er 
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sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og 
(lands)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.” 

Følgende konkluderes: 

”For indsynet mod Gundersted Kirke set fra nord vil projektforslaget væsentligt 
påvirke oplevelsen af kirken og lokalmiljøet. Det vurderes dog ikke i sig selv at 
have noget med placering af vindmøller inden for fjernbeskyttelseszonen at gøre.” 

Den nordligste del af rammeområdet rækker ind over fjernbeskyttelseszonen og 
derfor forekommer konklusionen fejlbehæftet. Vindmøllerne er indplaceret 
hovedsageligt i en kile mod syd, som ikke er omfattet af fjernbeskyttelseszonen. 
Arealer på begge sider af rammeområdet er omfattet af fjernbeskyttelseszone. 

Det er meget uheldigt i forhold til Gundersted Kirke, at der placeres vindmøller 
indenfor fjernbeskyttelseszonen, og det kan på baggrund af de fremsendte 
visualiseringer ligeledes konkluderes, at de øvrige vindmøller placeret udenfor for 
fjernbeskyttelseszonen, også er skæmmende for kirken, hvorfor de ikke bør 
opføres som foreslået. 

Ejdrup Kirke er delvist omkranset af træer og er især synlig fra Ejdrupvej, hvor 
det ikke forventes at vindmøllerne vil være synlige. Jf. Bilag 1: Visualisering 7 side 
25 vurderes det at vindmøllerne ikke vil få væsentlig indvirkning på kirken. Men 
som det fremgår af visualisering 6 side 23, vil vindmøllerne blive meget synlige 
set fra kirkegården og forstyrre udsynet fra kirkegården betydeligt mere end de 
nuværende vindmøller, hvilket er ærgerligt. Hertil kommer støjgener. 

Blære Kirke vurderes ikke at blive påvirket af forslaget og jeg har derfor ikke 
noget at bemærke hertil. 

På trods af at der er udarbejdet et stort og grundigt planlægningsarbejde, må jeg 
på baggrund af ovenstående bemærkninger anbefale Stiftet at gøre indsigelse 
mod opstilling af de foreslåede vindmøller af hensyn til opretholdes af Gundersted 
Kirkes status som fritliggende kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab. 

Ulstrup-Gundersted Sogns Menighedsråd bemærker: 

Overordnet føler vi os meget usikre over for den store udvidelse af lokalplanen for 
området (oprindelige plan fra 2017), og de fremtidige konsekvenser for området. 
Det er et meget stort indgreb i et kultur/naturområde, som er en væsentlig del af 
Gundersted Kirkes nærområde og historie.  

Vi vil også påpege, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
Kirke set nord fra. I ”Miljøkonsekvensrapport – Bjørnstrup” påpeges det tydeligt 
på side 85, hvor der står at selv ved en reduktion af antallet af møller til 4 (fjerne 
de 2 der står i fjernbeskyttelseszonen) vil stadig være markant synlige bag 
kirkebygningen”. 

Det bemærkes, at stiftsøvrigheden har overtilsynet med stifternes kirker og 
kirkegårde, som bestyres af menighedsrådene, herunder at kirkeomgivelserne 
ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, jf. 29 i bekendtgørelse nr. 
1172 af 19. september 2016. 
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Med venlig hilsen 

 

Martin Martensen-Larsen 

Fuldmægtig 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

 

Viborg stiftsøvrighed 
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VIBORG STIFTSØVRIGHED 

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg 
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk 

 

Viborg, den 6. juli 2021 
Akt nr. 1471163 
/ANBR 
 

 
 
 
 
Kirkeministeriet 
 
 
 
 
Indsigelse imod kommuneplantillæg KP17-301-023 Vindmøller Bjørnstrup, Vesthimmerlands 
kommune  
 
 
Viborg Stiftsøvrighed skal hermed anmode Kirkeministeriet om at fremsætte indsigelse imod 
kommuneplantillæg KP17-301-023 udarbejdet af Vesthimmerlands kommune. 
Indsigelse fremsættes med hjemmel i planlovens § 29, stk. 1. 
 
En indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 1 kan fremsættes når, som i dette tilfælde, et 
kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. 
 
Viborg Stiftsøvrigheds anmodning om indsigelsen er begrundet i følgende forhold: 
 

 kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale interesse i at bevare kulturarven, 
herunder at sikre, opretholdelsen af Gundersted Kirkes status som fritliggende 
kulturhistorisk pejlemærke i det åbne landskab.  

 
Viborg Stiftsøvrighed har i forbindelse med gennemgangen af kommuneplantillæg KP17-301-023 
samt tilhørende forslag til lokalplan 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup, indhentet udtalelser fra den 
kgl. bygningsinspektør samt Ulstrup-Gundersted menighedsråd. Disse udtalelser er vedhæftet 
dette brev. 
 
 
Etablering af vindmøller 
 
Af det fremsendte planmateriale fremgår det, at Vesthimmerlands kommune har planlagt etablering 
af vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
Forslaget vedrører opstilling af 6 stk. vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, der foreslås 
placeret på en ret linje i nordøst-sydvest gående retning. Det planlagte område ligger ca. 1,4 km 
syd for Gundersted Kirke, ca. 2,5 km vest for Ejdrup Kirke og ca. 1,7 km nordvest for Blære Kirke. 
 
Den kgl. bygningsinspektør påpeger, at vindmøllerne vil være meget skæmmende og visuelt 
forstyrrende for indsynet til Gundersted Kirke, og vil ødelægge oplevelsen af den fritliggende kirke, 
ligesom menighedsrådet også påpeger, at møllerne vil være meget synlige i billedet af Gundersted 
kirke.  
 
Den kgl. bygningsinspektør udtaler endvidere, at vindmøllerne også i forhold til den nærliggende 
Ejdrup Kirke vil blive meget synlige set fra kirkegården, og vil forstyrre udsynet fra kirkegården. 

 
Viborg Stiftsøvrighed kan tilslutte sig dette og i det hele henholde sig til udtalelsen fra den kgl. 
bygningsinspektør. 
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Billedet er fra side 15 i miljøkonsekvensrapporten 

 
 
Det fremgår af side 16 i miljøkonsekvensrapporten, at ”Projektforslaget vil virke forstyrrende for 
oplevelsen af Gundersted Kirke som et lokalt vartegn. De nye vindmøller vil også være markant 
synlige set fra selve kirkeområdet og ud mod det omgivende åbne land syd for kirken”. 
 
Stiftsøvrigheden finder i overensstemmelse med ovennævnte citat, og det indsatte billede, at 
vindmøllerne er et forstyrrende element set i forhold til kirkerne i området, herunder i særdeleshed 
Gundersted Kirke. 
 
Stiftsøvrigheden finder derfor, at forslag til kommunetillæg nr. 301-023 er i strid med den nationale 
interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over 
nationale interesser i kommuneplanlægning, og området omkring kirkerne må betragtes som et 
værdifuldt kulturmiljø. 
 
Det er hertil også væsentligt at understrege, at Stiftsøvrigheden har en pligt til at sikre, at der i 
henhold til § 1, pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til 
kirkebygninger og kirkegårde. Ligesom det følger af bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september 
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 29, stk. 1, at menighedsrådet skal søge at 
forhindre, at kirkens og kirkegårdens nærmeste omgivelser bebygges eller bruges på skæmmende 
måde. 
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Med baggrund i ovenstående skal Viborg Stiftsøvrighed anmode kirkeministeriet om at fremsende 
indsigelse til Vesthimmerlands kommune mod kommuneplantillægget. 
 
Vi kan endvidere oplyse, at Viborg Stiftsøvrighed selv sender en indsigelse til Vesthimmerlands 
kommune mod forslag til lokalplan nr. 1112, Vindmøller ved Bjørnstrup.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Anne Brøndum Breinhild 

stiftsfuldmægtig 
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28) Lisbeth Dela Myrup 

 

Navn: Lisbeth Dela Myrup 

Addresse: gunderstedvej 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg bliver nærmeste nabo til de ny vindmøller, og ser ikke noget negativt heri 

Projektet er : 

- udtaget af Vesthimmerlands kommune 

- de gamle møller heromkring bliver til nye møller, som vil producere mere strøm end de 

gamle 

- de nye møller kommer til at stå i en række og vil syne smukkere end de forrige 

- vi vil medvirke til den grønne omstilling og det er tilfredsstillende at være med til 

- placeringen vil være den mindst generende her i kommunen og som sagt bare erstatte noget 

der har været der i 25 år 

- projektet bliver en god gevinst for kommunen rent indkomstmæssigt 

- projektet vil også bidrage med en pengesum til både kommune og beboerne her omkring, 

som derved vil kunne udvide clubhus eller lave spændende initiativer for befolkningen i de 

omkringliggende byer 

Jeg vil gerne have mølleprojektet oprettet og stemmer stort herfor !!!! 

 

 

29) Brian og Joan Jakobsen 

 

Navn: Brian og Joan Jakobsen 

Addresse: Gunderstedvej 13 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Her i Bjørnstrup er vi meget bekymret for at få 4-6 store møller i vores skønne naturområder. 

Vi er bekymret for støjgenerne - hvad vil det få af konsekvenser for os mennesker for ikke at 

nævne det fantastiske dyreliv, vi har herude. 

Vi er bekymrede for skyggekast fra vingerne - hvormeget bliver vi berørt af disse. 

Vi er bekymrede for vibrationerne fra møllerne - især når vores ejendom står uden sokkel. 

Vi er flyttet herud i den uberørte natur - netop fordi den var uberørt. Nu er der kommet en hel 

solcellepark til den ene side - og så påtænkes der møllepark på den anden side. Kan ærlig talt 

ikke forstå, hvorfor Hofor skal ødelægge vores natur -istedet for at lave en stor møllepark hos 

dem selv.  

Vi er meget imod opstilling af møllerne. 

Med venlig hilsen 

Joan og Brian Jakobsen 
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30) Amalie Vikkelsø Theilgaard 

 

Navn: Amalie Vikkelsø Theilgaard 

Addresse: Borupvej 6 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg har brugt mange kræfter på at tage mig sammen til at skrive dette høringssvar.  

Denne lange proces er så trættende - ikke at vide om man er købt eller solgt. Nogle andre 

sidder og har magten til at træffe en afgørelse, der kan være fuldstændig afgørende for resten 

af vores liv. Min mand, vores datter og jeg selv vil få 1000 meter til nærmeste mølle. 900 

meter har man vurderet er så generende, at man har ret til at blive opkøbt, men 100 meter 

afgør vores skæbne, og kommer der møller aner vi ikke hvordan det vil påvirke os 

fremadrettet.  

Vi er bange for væres helbred og for om vi kan holde ud at bo i vores hus. Vi er samtidig også 

bange for om vi kan sælge vores hus, hvis vi ikke kan holde ud at bo der. Det er svært ikke at 

tænke videre i disse baner. Hvad vil det betyde for vores arbejdsevne? For vores økonomi? 

Men vigtigst af alt vores mulighed for at skabe et godt liv for vores datter og vores kommende 

børn.  

 

Vi elsker vores lokalområde. Vi passer på hinanden og bekymrer os for hinanden. Vi har ikke 

lyst til at bo nogen andre steder end her, men vi er bekymret for om dette projekt vil ende 

med at tvinge os væk herfra.  

 

Så lyt til alle os bekymrede borgere. Varetag vores interesser og stem nej til det her projekt. 

Ingen pose penge kan godtgøre dårlig trivsel i eget hjem, og vi ønsker blot at vi fortsat kan 

leve som vi gør med alle vores foreninger, vores skole og børnehus og med vores nattesøvn i 

behold.  

 

 

Amalie Theilgaard,  

Borupvej 6 

 

 

31) Dennis og Heidi Strauss 

 

Navn: Dennis og Heidi strauss 

Addresse: Nørre Blærevej 1 

Postnr: 9600 

By: Års 

 

Indhold:  

Som nabo til det påtænkte vindmølleprojekt i Bjørnstrup. Har vi et nogle tanker, vi gerne vil 

knytte til projektet.  

 

Vi ser helst, at vindmølleprojekt Bjørnstrup ikke bliver til noget og, at området tages ud af 

lokal planen. Så vi ikke risikere, at stå i et vindmølleprojekt om et par år igen.  

Men besluttes det, at vindmølleprojekt Bjørnstrup skal gennemføres, ser vi det som positivt, at 

det bliver Hofor der skal sætte vindmøller op. Da de har valgt, at oprette en fond der til gode 

ser de lokale foreninger i Gundersted, Blære, Ejdrup og Ulstrup. Selv om Hofor har valgt, at 

lave en fond. Håber vi at Vesthimmerlands kommune, hvis det besluttes, at projektet skal 

gennemføres vil bruge pengene fra den grønne pulje på området Gundersted og Blære, da det 

vil være borgerne i disse områder der vil blive mest berørt af vindmøllerne.  
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Vi er stor fortaler for, at vi skal passe på vores natur samt tænke på fremtiden. Vi forsøger, at 

tænke miljørigtigt i forhold til vores måde, at leve på. Vi har anlagt steder på vores grund, 

hvor vi har “vild med vilje” netop for, at til gode se naturen.  

Derfor er vi også fortaler for grøn energi, vi syntes desværre bare ikke, at man som kommune 

tænker på de berørte borger i forbindelse med opførelsen af nye energiparker. I 

Vesthimmerlands kommune er der allerede en del energi parker, som berøre mange 

mennesker.  

I forbindelse med de efterhånden store energi parker der er i Vesthimmerlands kommune vil 

Borger være nødsaget til, at fraflytte deres ejendomme og andre er nød til, at leve med Møller, 

solceller, biogas anlæg som nærmeste nabo. Hvilke kan have store økonomiske og 

sundhedsmæssige konsekvenser.  

 

Hvad vil det komme til, at betyde for bosætningen i området? Vi kan være bekymret for, at det 

vil blive svært, at låne til køb og renovering af boliger i området. Vi syntes selv vi bor unik 

med høj til himlen og masser af ro og natur. Dette er efterhånden svært, at finde i 

Vesthimmerlands kommune.  

 

Vi syntes, det er rigtig godt, at Vesthimmerlands kommune gerne vil gå forrest i den grønne 

omstilling. Men vi undre os over, at kunne læse i Aars avis at der er indkøbt nye benzin biler til 

hjemmeplejen, frem for el eller hybrid. Men dette handler vel om økonomi og ikke grøn 

omstilling. Så er spørgsmålet, hvor meget man vil gøre for den grønne omstilling? 

 

 

32) Brian Stephansen 

 

Navn: Brian Stephansen 

Addresse: Bjerghedevej 2 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg udtrykker hermed, igen, min store bekymring i forhold til de påtænkte vindmøller mellem 

Blære og Gundersted. 

Det gør jeg med udgangspunkt i følgende: 

 

Mangelfulde undersøgelser af fugle og flagermus  

- Af Planforslaget fremgår det, at der er foretaget ” grundige undersøgelser af alle forhold, der 

vedrører internationale naturbeskyttelsesområder og -arter”. På borgermødet den 24. juni 

erkendte Urland, at der ikke er foretaget reelle observationer af eksempelvis rød glente. Jeg 

har hørt, at der efter borgermødet skulle være foretaget undersøgelser af rød glente, og at der 

skulle være observeret 4 røde glenter tæt på vindmøllerne. Disse informationer er, mig 

bekendt, ikke viderebragt til offentligheden, og indgår ikke i det offentliggjorte materiale. Det 

fremgår heller ikke af den offentligt tilgængelige aktindsigt? 

Personligt har jeg selv observeret 4 røde glenter i og omkring vindmølleområdet. Det drejer sig 

formentlig om et glentepar med unger, men jeg ser intet sted, at der er undersøgt for fx 

redens placering. Jeg har den 21. august observeret den blå kærhøg ca. 600 meter fra 

vindmølleområdet. Jeg mener ikke, at der er foretaget tilstrækkelig grundige undersøgelser, 

hvilket åbner for klager til Planklagenævnet. Jeg har, som flere andre, i høringssvar i 

forbindelse med fordebatten gjort opmærksom på forekomsten af rød glente, så Urland har 

ikke været systematiske i deres undersøgelser. 

 

Spørgsmålet er, om miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i fakta, jf. side 91-92, hvor 

den røde glente ikke fremgår og muligvis derfor ikke er undersøgt i form af observationer? Blå 

kærhøg er fx samtidig fremført med bemærkningen ”fjernes” i parentes? 
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I forhold til flagermus bemærker jeg, at Vesthimmerlands Kommune i deres egen, interne 

høring af miljøkonsekvensrapporten skriver: ” Kommunen vurderer, at det 

ikke på det foreliggende grundlag kan afvises, at vandløb og søer i området er nøglehabitater 

og anbefaler derfor en supplerende forårsundersøgelse for flagermus”. Kommunen vurder 

samtidig, at der faktisk ved observationen i 2019 blev fundet mange flagermus, men jeg synes 

miljøkonsekvensrapporten noget tendentiøst mest beskriver forekomsterne som ”enkelte 

strejfere”.  

 

Det er alarmerende, at kommunen ser mangler i miljøkonsekvensrapporten i lyset af Nørrekær 

Enge og Planklagenævnets afgørelse. Jeg kan heller ikke umiddelbart se, at Urland efter 

kommunens bemærkninger har ændret i deres rapport, når det gælder fugle og flagermus? 

Her bør det bemærkes, at det også i Nørrekær Enge var Urland, der stod for rapporten. Jeg er 

ikke vidende om, om der er foretaget en ”forårsundersøgelse”, men jeg kan konstatere, at den 

ikke umiddelbart er lagt frem for offentligheden. Jeg observerer desuden en koloni af 

flagermus ved min ejendom, hvor der ikke har været foretaget flagermusundersøgelser. 

 

Igen synes jeg, at miljøkonsekvensrapporten negligerer faktiske observationer. Der 

argumenteres for, at det nærmest kun er en vingespids, der går ind over de udpegende, 

økologiske forbindelser. Jeg observerer blot, at der særligt i vinterhalvåret kommer meget 

store træk af svaner og gæs fra Navnsø til Halkær direkte tværs igennem vindmølleområdet.  

 

 

Manglende politisk vurdering 

 

- Jeg fastholder fortsat, at der politisk i Vesthimmerlands Kommune ikke er taget stilling til 

konsekvenserne af ”Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi”, der åbner for 

salgsoptioner inden for 900 meters zonen. Loven har, efter min opfattelse, en betydning for 

hvilke områder, der egner sig til vindmøller - hvis kommunerne samtidig vil fastholde 

bosætning og dæmme op for befolkningsnedgangen. Er vindmølleområdet mellem Blære og 

Gundersted (som blev udpeget i 2017) reelt et velegnet område efter den nye lov fra 2020, 

når det sætter 19 ejendomme i spil - plus de ejendomme, som ligger inden for 600 meter? 

Borgerne inden for 900 meter kan vælge at takke ja eller nej til en salgsoption, men det sker 

først, når vindmøller er opført. I politikere ved reelt ikke, om I med et ja til vindmøllerne også 

siger ja til, at 5, 10 eller 19 familier skal fraflytte området. I påtager jer et stort ansvar her, og 

lokalområdets grundlag for foreninger m.m. kommer under pres. Var det, hvad I forventede i 

2017, da området blev udpeget? 

Hofor skriver til Teknik og Miljø den 8. februar 2021: 

For ejendomme mellem 600-900 meter, som bygherre skal opkøbe gennem salgsoptionen 

gælder tilsvarende, at de som udgangspunkt vil blive kondemneret og arealerne reetableret til 

landbrugsjord. I det tilfælde, at nogle af de blivende naboer har kendskab til venner/bekendte, 

der kunne have interesse i at opkøbe en bolig, så vil HOFOR af hensyn til lokalområdets 

sammenhængskraft være positiv over for en dialog herom. 

 

Der er ikke opnået lokal opbakning 

Byrådet bad Hofor om at sikre en større lokal opbakning, og Hofor valgte den klassiske løsning 

og har tilbudt en fond. Hofor har været i dialog med Gundersted Borgerforening og Blære 

Beboerforening, og hvad jeg lytter mig til, så er det blevet afvist i døren. Hvis det er 

meningen, at I politikere vil opsætte vindmøller tæt på beboelser og landsbyer, så er det på 

tide, at der skabes noget reelt værdiskabende for de omkringliggende borgere. Jeg mener, at 

pengene er langt bedre brugt på målrettede grønne tilskud til de huse, der ligger i en radius af 

op 2 km.. Det vil øge ejendommenes værdi, og der vil komme mere mening og sammenhæng i 

projekterne. Det giver ikke mening, at vi skal producere hovedstadens grønne strøm, hvis 

kompensationen er et ”springvand på torvet” i Hornum. Hvorfor stiller Vesthimmerlands 

Kommune ikke i en meget tidlig fase af et vindmølleprojekt krav om en helt anden form for 
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inddragelse, så sådanne projekter kan vokse frem nede fra også. 

 

Flere politikere har efterspurgt udtalelser fra kreditforeninger og banker om deres syn på 

boliger i nærheden af kæmpevindmøller. Det ved jeg Borgergruppen har gjort, og de har 

tilvejebragt viden om, at et område på omkring 2 km. rundt om vindmøllerne kan blive 

kategoriseret som ”risikoområde”. 

 

Hofor er i denne sammenhæng ikke bedre end andre, store vindmølleopstillere. De har ikke 

mestret at gå i dialog med os borgere i området. For der har ingen initiativer været! Samtidig 

mener jeg ikke, at Hofor rydder op i landskabet, hvilket ellers er en af argumenterne for 

større, men færre vindmøller. I meget kort afstand både nord, øst og vest for 

kæmpevindmøllerne vil der også fremover stå gamle vindmøller. 

 

Debatten om større energianlæg 

På byrådsmødet den 28. august blev der luftet tanker om større energianlæg i kommunen og 

med GreenLab som forbillede. Undervejs i debatten blev der bl.a. talt om, at udgangspunktet 

for disse områder kunne være allerede eksisterende vindmølleområder. Mit spørgsmål er nu, 

om området snart vil kandidere til at blive sted for flere solceller og biogas, hvis først 

vindmøllerne kommer op? Hvad er det for en ”salami-metode”? Vesthimmerlands Kommune er 

i en uafklaret situation i forhold til Thorup Sletten og Nørrekær Enge, og det er utrygt, at det 

ikke får jer politikere til at stoppe op og klappe hesten – og få lavet en anden planlægning  

 

Kumulative effekter 

 

Jeg kan ikke i min gennemlæsning se, at der tages højde for de kumulative effekter på fugle 

og natur. Det bemærkes også i kommunens egen høring af rapporten. Urlands rapport 

forholder sig umiddelbart kun til de kumulative påvirkninger, når det gælder de visuelle 

forhold. Der bliver i disse måneder opført et solcelleanlæg på 46 ha. i kort afstand til 

vindmølleprojekter, der ligger en grusgrav i nærheden, og der står andre vindmøller i området. 

De kumulative påvirkninger er underbelyst taget i betragtning af, at vindmølleområdet ligger i 

tæt forbindelse til et Natura2000 og i forbindelse med de grønne korridorer.  

 

Mennesker  

- Nu må projektet have en ende. I halvandet har der i lokalområdet ligget en mørk skygge 

over manges tilværelse, og det har for mange været utrolig opslidende. Jeg synes, at der 

undervejs har været en fin dialog med politikerne, men jeg vil alligevel ikke undlade at sige, at 

man som borger godt kan opleve, at det er andre hensyn end borgernes og lokalområdets ve 

og vel, der står øverst. Der er så mange interesser på spil. I mit høringssvar ved fordebatten 

argumentere jeg også med udgangspunkt i min families sundhed, at Vesthimmerlands 

Kommune allerede bidrager stort til den grønne omstilling, at bosætningen kommer under 

pres. Jeg må desværre bare konstatere, at det ikke er sådanne kommunale hensyn, der tæller 

højst mere. Vindmøllebekendtgørelsen beskytter ikke reelt mennesker, og der er kun støjkrav 

ved 6 og 8 m/s.  

Hvordan vil du som LOKALpolitiker beskytte mig, min familie, mine naboer, mit lokalsamfund? 
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33) Kim Christensen 

 

Navn: Kim Christensen 

Addresse: Borupvej 5 

Postnr: 9600 

By: AARS 

 

 

Hvorfor jeg er imod vindmøller ved Bjørnstrup. 

Mit hus er anbragt sådan at det vender siden til de planlagte vindmøller (lidt over 1200 meter 

øst for de sydligste møller). På denne side ligger stue, køkken, 3 værelser, terrasse og have. 

Jeg vil blive generet af skygge kast fra aftensolen og støj (jeg kan høre dem der står der nu og 

det bliver ikke bedre af at møllerne bliver større og flere). 

Jeg er ikke i tvivl om at huset vil falde i værdi og blive meget svært at sælge. 

Jeg er også bekymret for de nærliggende landsbyer (Gundersted og Blære), med sådan en 

række møller vil der ikke komme nye tilflyttere og landsbyerne vil langsomt dø ud.  

Der er også andre bekymringer, hvad med dyrelivet, der er en del fugle og flagermus i 

området. 

Er der ikke andre alternativer for grøn energi end at plante kæmpe vindmøller tilfældigt rundt i 

kommunen, det pynter ikke i landskabet. Har kommunen tænkt på at lave kombineret parker 

(vindmøller, solceller, biogas og brint). 

 

Hilsen Kim. 

 

 

34) Lonnie Andersen 

 

Navn: Lonnie Andersen 

Addresse: Brusåvej 7 Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Hej. 

Vi ønsker IKKE vindmølleprojektetet i Bjørnstrup gennemført. 

Vi er bekymrede for hvad det kan gøre ved vores lokalsamfund i Gundersted bla. vedr. fra-/ 

tilflytning til byen. 

Vi ved heller ikke nok om gener fra lavfrekvent støj samt gener fra vagabonderende strøm til 

at vi kan tilslutte os dette projekt. 

Vi har flagermus samt rørhøgepar der yngler i søen på vores matrikel, gjort det de seneste 3 

år incl. i år, og er da også bekymret for om det vil fortsætte. 

Med venlig hilsen 

Ivan og Lonnie Andersen 

Brusåvej 7 Gundersted 

9240 Nibe 

matrikelnr. 1-cp Gunderstedgård Gundersted 
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35) Thomas Gregersen 

 

Navn: Thomas Gregersen 

Addresse: Reberbanegade 3a 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Et bekymret for de Møller der skal opstilles omkring blære /Gundersted,om hvor meget de vil 

genere dem der bor i området og det dyreliv der er i områder. 

 

 

36) Poul Bøgh Jørgensen 

 

Navn: Poul Bøgh Jørgensen 

Addresse: Gunderstedvej 17, Bjørnstrup, 9600 Aars 

Postnr: 9600 

 

Indhold:  

Vi har ingen bekymringer imod møller i Bjørnstrup 

Vi ønsker grøn omstilling og vil ved evt. flytning forblive i nærområdet 

 

 

37) Michael Hartmann Søgaard 

 

Navn: Michael Hartmann Søgaard 

Addresse: skovvænget 3, Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Nej tak til kæmpe vindmøller - INGEN lokal opbakning til projektet 

 

Vil I som lokal Politikkere sælge jeres lokal befolkning for, at nå ”2030 målet”? Så vil jeg da 

sige, at det er nedværdigt, at være borger i Vesthimmerlands kommune. Man skal huske på at 

I/vi lægger ca. 20-25 % højere end landsgennemsnittet i Vesthimmerland kommune mht. grøn 

omstilling. 

I ødelægger de små lokalsamfund, idet man igen udpeger områder i og omkring disse 

samfund, som egnet til kæmpe vindmøller!! Hofor opkøber 8 huse og tilbyder yderligere 17 på 

sigt, er det sådan man forsøger at få flere borgere til Vesthimmerlands kommune ??  

Det er tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for 

lokalkendskab. !! Hver gang en arbejdsgruppe stiller nogle skeptiske ting/spørgsmål på bordet 

til lokal politikkerne, bliver der sagt, at processerne kører efter lovgivningen.!!! 

 

I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, da pladsen 

er enormt og de kommer ikke til at genere nogle. Hvad mener I ?? 

 

 

Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m høje vindmøller op i en 

afstand af 1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor????  

 

 

Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid på det. Vi har 

Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af den 

skønne natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare 
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høre - ja stilheden i sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som 

er en stor del af det sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver 

drevet af et botilbud, som er et stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber 

værdier for borgere og ikke mindst kommunen. Ønsker man ikke og bevare dette.? 

 

 

 

Jeg ser helt klart forslaget om, at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost 

effektivt sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og 

bevarelse af natur da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse 

konstruktioner komme til at lide tab, som værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive 

støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og det visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så 

er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og trækfugle. Kan det være rigtig.? 

 

 

 

Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser 

HOFOR komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig 

nedskrivningsplan og derved en hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den 

sidste ende Vesthimmerlands kommune der vil blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur 

fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra vest kan i rigtig mange gange se kæmpe 

vindmøller står fuldstændig stille netop der, hvor der skulle produceres grøn energi. Det gør de 

bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i stedet kæmpe summer af 

penge for, at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en god profit på 

tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!??  

 

 

I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er 

præcis det vi gør i Gundersted. Jeg appellere til, at i gør det samme, så vi kan se, at i vil/hører 

os borgere, som bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt 

politiker om at tage aktion, og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og 

lokalsamfund. Der findes jo andre og mindre ødelæggende muligheder ved etablering af 

havvindmølleparker - tættere på storbyen hvor energien skal bruges. 

 

Mvh. 

Michael H. Søgaard 

 

 

38) Jens Kristensen 

 

Navn: Jens Kristensen 

Addresse: Gunderstedvej 19, Bjørnstrup 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg har intet imod nye møller i Bjørnstrup, selvom jeg har en mulighed for at sælge, ønsker 

jeg at blive boende her på Gunderstedvej 19 

Jeg er tilfreds med den årlige kompensation ved at blive boende 
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39) Peter Ole Myrup Hansen 

 

Navn: Peter Ole Myrup Hansen 

Addresse: HANS EGEDES VEJ 241 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Det pågældende projekt med opførelsen af 6 nye vindmøller i Bjørnstrup bør gennemrøres i sit 

fulde omfang af flere grunde. 

Den overordnede grund er medvirken og vilje til ”Den grønne omstilling”, som vi alle har en 

pligt til og interesse i. 

Dernæst vil opførelsen medføre følgende sidegevister: 

1. Nuværende mølle som står nærmest kirkegården fjernes, hvilket giver ro på kirkegården 

samt minimere gener for beboerne på Brusåvej. 

2. Nuværende mølle, som står og skæmmer naturskønt område ved Navnsø, bliver fjernet. 

3. Nuværende gruppe på 4 møller, som står i spredt uorden, bliver fjernet. 

4. Der bliver ryddet godt op i landskabet, idet der fjernes en håndfuld nedlagte og faldefærdige 

landbrug. To af dem er ubeboet og kondemneringsmodne, andre beboet af midlertidige lejere. 

Med venlig hilsen 

Peter Ole Myrup Hansen 

Regnskabsfører for Ulstrup-Gundersted sognes menighedsråd 

 

 

40) Elsebeth Skadhauge Nielsen 

 

Navn: Elsebeth Skadhauge Nielsen 

Addresse: Gl. Blærevej 3 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Høringssvar til Vindmøller i Bjørnstrup. 

 

Jeg tillader mig igen at indsende et høringssvar vedr. opsætning af 4-5 eller 6 vindmøller i 

Bjørnstrup. 

 

Jeg afgav også et høringssvar sidste gang det var mulighed for det. Mine bekymring og 

undrende over projektet, er kun blevet større jo mere oplysninger og viden jeg har fået om 

projektet. Det tænker jeg også må gælde jer politikere. 

Jeg er meget bekymret over møllernes betydning for den fremtidig bosætning mellem Blære 

og Gundersted. Vi oplever lige nu i Blære, at alle de minder ejendomme uden for ”byskiltet” 

bliver solgt til unge mennesker med små børn. Familier der kommer fra andre kommuner, og 

ønsker at bo i ud på landet, her hos os. Ved at opsætte vindmøller netop i et område med 

mange små ejendomme, frygter jeg at netop de boligtilbud som er meget eftertrækket 

forsvinder. Det mener jeg strider mod Vesthimmerlands kommune målsætning og kamp for at 

øge bosætning. Det der gør vores kommune unik, er at vi netop skal have plads til mennesker 

på landet, der kan skabe liv, udvikling og være et bindeled mellem de større byer. 

Gundersted, Vegger, Skivum og Blære er 4 landsbyer hvor Vesthimmerlands kommune 

udfordring med bosætning tages meget alvorligt. I alle 4 byer findes der masse af ildsjæle og 

frivillige der gennem mange år, har arbejdet og kæmpet for at vores område skulle være 

attraktiv, vedlige holdte og tidssvarende. Det har og kæver mange hænder og meget energi. 

Derfor er vi så afhængig af at der ikke bliver nedlagt små ejendomme, og at de der bliver 

tilbage, ikke kan sælges. Vi har brug for alle. 

 

1589



Hvorfor denne øget bekymring og modstand mod noget som skulle være så godt. 

 

- Jeg har set forskellen mellem de visuelle modeller der angiver hvordan projektet ser ud når 

det er færdigt og det reelle resultat. Her er der stor forskel og de virkelige resultater ser noget 

være ud end den visuelle model.  

 

- At lav frekvensstøj blive højre jo større vindmøllerne bliver, og kan være til stor gene for 

mennesker. Det er værst om natten. 

https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/generer-vindmoller-mennesker-og-dyr 

En større undersøgelse fra 2010-11.  

 

- At når der kun tages støjprøver når vindstyrken er mellem 6-8 m/s. Ved andre vindstyrke 

måles der ikke.  

-  

- At der ikke fra officiel side er lavet regler der beskytter mennesker der bor ved siden af 

Kæmpe vindmøller.  

 

- At der er planer for to store Energi øer i havene omkring Danmark i 2030. Der ville kunne 

levere energi til 5. mil. Husstande.  

 

 

 

Derfor skal min opfordring til politikerne i Vesthimmerlands kommune være. 

 

Stop med at sætte flere vindmøller op i Vesthimmerlands kommune før der er  

- Lavet en lovgivning der beskytter mennesker der bor ved vindmøller. 

- At der stilles bindende krav til dem der ønsker at opstille vindmøllerne. Der skal være 

overensstemmelse med deres modeller og virkeligheden. 

- Lavet en plan over landdistrikterne og de små landsbyer, hvor deres potentialer bliver vægtet 

og værdsat. 

- styr på om udviklingen med at opsætning af havmøller overhaler opsætningen af landmøller. 

 

Venlig hilsen 

Elsebeth Skadhauge Nielsen. 

 

 

41) Vagn Jensen 

 

Navn: Vagn Jensen 

Addresse: Gunderstedvej 16 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg går ind for grøn energi i vores samfund. Vindmøller er en del af denne energi, derfor 

imødeser jeg der arbejdes videre med vindmølleprojektet, så der kommer til at være 6 

vindmøller, som oprindeligt foreslået. Det er en fordel, møllerne står samlet med alle 6 stk. i 

en række i stedet for, som nu, hvor der er vindmøller over et stort areal. 
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42) Dansk Brøndejerforening skriver på vegne af medlemmer 
 

Navn: Lau Theilgaard, Janne Jørgensen, Jan Bisgaard og Kim Christensen 

Addresse: Borupvej 6, Borupvej 8, Borupvej 3 og Borupvej 5 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Dansk Brøndejerforening skriver på vegne af medlemmer 
 

Dansk Brøndejerforening 
v/ formand Wisti Wistisen  sekretær Birgit Mølholm Andersen 

Hornskovvej 21  Rosenborgvej 4   
8620 Kjellerup  8620 Kjellerup 

Tlf. 29248844  tlf. 42391501 
Mail.: wistisen@post.tele.dk mail.: Andersen.ungstrup@mail.dk  

 

 
 

 
 

5. september 2021 
 

 
 

Dansk Brøndejerforenings høringssvar til 

Vindmølleprojekt ”Bjørnstrup” 
 

på vegne af foreningens medlemmer på følgende adresser: 

 
Borupvej 6, Borupvej 8, Borupvej 3 og Borupvej 5, 9600 Aars 
 

 
Vindmøller er under mistanke for at generere strøm til jorden og blive 

vagabonderende strømme samt ”strømstøj” til atmosfæren til skade 
for mennesker og dyr. 

 
Ved søgning på Nettet om vagabonderende strømme ses følgende beskrivelser, 

herunder udtalelse fra en repræsentant for SEGES – landbrugets videnscenter: 

 
 ”Vagabonderende strøm er elektrisk strøm, der følger andre veje end 

regulære ledninger, fx gennem fugtig jord” 
 ”Vagabonderende strøm er udefrakommende strøm, der kan opstå 

periodevist, fx når overskud af produceret strøm ledes fra elnettet i 
jorden”. 
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Vi sender langt mere strøm rundt i dag end tidligere fra fx vindmøller, solceller 
og så videre, og de deraf følgende skadevirkninger er helt klart et område, vi 

som samfund ved for lidt om. 
 

Det fremgår ligeledes af Nettet, at EnergiNet for flere år siden har nedsat en 
arbejdsgruppe med navnet ”Forum for Vagabonderende Strømme”. Der 

foreligger ikke noget tilgængeligt materiale om resultater af arbejdsgruppens 
nu flerårige arbejde!! 

 

Der foreligger målinger udført af en forsker fra Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU) ved en svinefarm i Dronninglund, hvor der ved en målerbrønd ved 

gårdens bygninger blev målt 10 volt, og ved en efterfølgende måling 7 – 9 
volt. De målte elspændinger medførte periodiske høje skrig fra grisene i 

stalden. Gården var på det tidspunkt tilsluttet et alment vandværk. 
 

Aalborg Universitet/Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ved lyd og 
videoovervågning af svinebesætningen konstateret en hidtil uset unormal 

adfærd med periodiske høje skrig og forsøg på at flygte fra stien.  
Der foreligger dyrelægeerklæringer, som beskriver grisenes helt igennem 

unormale og dyrevelfærdsmæssigt belastende adfærd, som ikke kan tilskrives 
nogen kendt sygdom. 

 
Det samme er tilfældet ved en malkekvægbesætning på Sjælland, hvor 

kommunens forvaltning har skrevet, at kommunens miljøafdeling ikke er i tvivl 

om, at gårdens besætning er påvirket af væsentlig forurening i form af strøm 
fra ukendt kilde.  Gården er tilsluttet et alment vandværk og forsynes fra en 

1,2 km lang forsyningsledning, der ligger nedgravet i samme side af vejen som 
et stærkstrømskabel. 

 
Her har Københavns Universitet, det Sundhedsfaglige Fakultet 

”Universitetshospitalet for store husdyr” lavet forsøg med køer, hvor det viste 
sig gennem flere forsøg, at køerne ikke ville drikke vandet fra gården og 

opførte sig mærkeligt, indtil de fik tilbudt universitetets eget vand. 
Universitetet lavede også blindtest på studerende, der ved at stikke deres 

hænder i henholdsvis vand fra gården og vand fra universitetet kunne udpege 
vandet fra gården som føltes, citat: ”anderledes og ligesom summer i fingrene” 

og ”føles mærkeligt i munden, især på tungen”. 
 

Sjællandske medier har bragt et interview med gårdens naboer, som også har 

problemer med strøm i vandet, og som grundet ansættelse i DTU har mulighed 
for ved hjælp af måleinstrumenter at måle elektriske signaler i vandet fra 

deres egen hane. Disse elektriske signaler ses ikke i det vand, de er begyndt 
at købe. De drikker ikke deres eget vand fra det samme vandværk, men 

børster tænder i det, hvorefter de mærker en snurren i læberne i cirka 20 
minutter efter. 

Forholdet er af Slagelse Kommune anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. 
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Fra dagspressen vides at omkring 200 landmænd på landsplan med 

besætninger af svin og køer har haft søgt hjælp hos en aktør tilknyttet en 
landboforening for at få hjælp til deres besætningers unormale adfærd, der 

giver sig udslag i: 
  

 Periodiske høje skrig fra grise som forsøger at flygte fra stien  
 Køer der vægrer sig ved at gå ind i malkerobot  

 Køer der ikke drikker nok vand og i stedet drikker egen urin i 

løsdriftsstalden  
 Dyr der slikker en anden for at fremkalde urinering for at drikke det  

 
Det til trods for at alle gårdens elinstallationer mv. er gennemgået og udskiftet 

samt at der er foretaget såkaldte udligninger ved sammensvejsninger af 
bygningskonstruktioner for at løse problemerne.  

 
SEGES har givet udtryk for, at der findes op mod 500 landbrug med dyrehold, 

som har problemer med strømstøj. Nogle er allerede gået konkurs. 
 
Elektrobiologisk Selskab kan i internationalt forskningstidsskrift dokumentere, at vand ændrer 

sig, når det løber langs jordbåren vagabonderende strøm. 

 

 

På grund af manglende resultater af EnergiNets undersøgelser og hvor der 

tilsyneladende ikke vises interesse eller tages ansvar fra andre offentlige 
organisationer eller statslige styrelser (DTU og Energistyrelsen), er der nu flere 

private aktører, der med råd fra amerikanske og canadiske eksperter søger at 
fremskaffe den fornødne dokumentation af skadevirkningen af de målte 

spændinger i jorden og den luftbårne strømstøj til brug for anlæggelse af en 
retssag. 

 
De igangværende undersøgelser retter sig mod:  

 Højspændingsledninger i både luft- og jordledninger – især ved 
fremføring som jævnstrøm. 

 Vindmøller – her kan private aktører ikke få adgang til at foretage 
målinger for jording. 

 Solcelleanlæg – hvor produceret strøm fremføres som jævnstrøm.  
 Stærkstrømsledninger liggende tæt på vandledninger – i samme side af 

vejen. 

 
Det internationalt anerkendte FORCE Technology har ved gården i 

Dronninglund i 2019 ved tre målinger over en periode målt væsentligt forhøjet 
elektrisk felt ved 30-80 Mhz, medens al strøm fra gården var slået fra. 

Uddybende målinger (igen med hovedafbryderen slukket) viste, at det 
elektriske felt ikke havde ændret sig. 

Dette beviser, at den konstaterede strømstøj er udefra kommende. 
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Sammen med Energistyrelsen konkluderede FORCE Technologys 

repræsentant, at den luftbårne strømstøj stammer fra de nærliggende 
vindmøller” (Citat fra Konklusion af 26. marts 2019 v/ FORCE Technology) 

Vindmøllerne ligger 1100 meter fra gården. 
 

Problemerne for dyrenes sundhed og velfærd og for beboernes helbred er øget, 
og ved målinger er konstateret, at det er vagabonderende strømme i jorden og 

strømstøj i atmosfæren, der trænger ind i gårdens bygninger. 

 
Det har vist sig som værende et tiltagende problem for både mennesker og dyr og retter sig 

mod den stærkt øgede elektrificering, herunder vindmøller og solceller, hvor overskudsstrøm 

fra vindmøller og fra solceller, der ved omdannelsen af jævnstrøm til vekselstrøm via 

konverter leder strøm til jorden. 

 

Ung forsker har den 3. maj 2019 fået Spar Nord Fondens forskningspris på 
250.000 kr. til bl.a. at forske i elektrisk støj, som han allerede har påvist findes 

fra solcellepaneler. 
 

Dansk Brøndejerforening må kræve, at det store vindmølle- og 
solcelleprojekt ved Bjørnstrup kan fremlægge klar dokumentation for, 

at disse anlæg ikke genererer vagabonderende strømme til jorden og 
strømstøj i atmosfæren til skade for mennesker og dyr. 

 

Vi kan anbefale Vesthimmerlands Kommunes politikere og forvaltning at gøre 
sig bekendt med: Lovbekendtgørelse nr. 277 af 27/03/2017 – 

Miljøskadeloven. Se også den tilhørende Vejledning. 
 

Denne lov gør producerende virksomheder ansvarlige for skader, og loven 
gælder også for offentlige og statslige producerende virksomheder. 

 
Det er endvidere relevant at henvise til bogen med titlen: ”En skjult magt” af 

Peter Skeel Hjorth, hvor der i tilhørende ”Tidslinje” beskrives, hvordan det ved 
tilsyneladende ”skjult lobby” lykkes at hindre anvendelse af et måleudstyr 

udviklet af forskere på Aalborg Universitet til konstatering af lavfrekvent støj. 
Flere kommuner havde vist interesse for målingerne inden opstilling af vindmøller, men 

projektet blev stoppet, hvilket er påvist i bogen med udtalelsen: ”Vindmølleindustrien 

finder det ikke hensigtsmæssigt”. 

 
Det helt centrale er også det forhold, at Bekendtgørelsen om kravværdierne for udledning af 

støj fra vindmøller (lavfrekvent støj og strømstøj i atmosfæren) bygger på 

vindmølleindustriens teoretiske vurderinger og ikke på konkrete målinger. 

 
Det kan i øvrigt oplyses, at igangværende initiativer retter sig mod inddragelse 

af landspolitikere og undersøgelser til fremskaffelse af tilstrækkelig 
dokumentation til et retsligt fogedforbud, indtil der foreligger valid 
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dokumentation for, at vindmøller og solceller ikke skaber vagabonderende 
jordstrømme og strømstøj i atmosfæren.   

 
Kommentar:  

Vi er ikke modstandere af omstilling til grøn energi, men vi ønsker med den viden, vi har 

erhvervet, at gøre opmærksom på, at vindmølleindustrien ikke har styr på den konstaterede 

skadevirkning – et forhold som kommunens politikere må tage alvorligt. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Wisti Wistisen  Birgit Mølholm Andersen 

 

 

 
 

 

43) Jan Bisgaard 

 

Navn: Jan Bisgaard 

Addresse: Borupvej 3 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Hvor står der i vindmølle bekendtgørelsen man skal beskytte mennesker?! Nå kan i heller ikke 

finde det. Men så håber vi vores kommunalpolitiker vil beskytte os. 

 

Med 910 sydvest for dette projekt bliver det NEJ til hovedstadens 150 meters vindmøller 

imellem Blære og Gundersted fra os. 

 

Skal Vesthimmerlands Kommune lægge jord til hvilket som helst vindmølleprojekt? Det er 

svært at støtte i dette tilfælde, hvor hovedstadskommunerne vil placere deres grønne løsning i 

Vesthimmerland. Hvordan kan Co2 reduktionen kunne tælle i to områder. Det er der ingen der 

kan svare på. Og skal man blive ved med at sætte møller op både i øst og vest når 

energinettet ikke kan aftage mere. vent nu lige til der er en bedre løsning. Den er jo på vej. 

Hvor er den langsigtede plan fra vores politikere.  

 

Vi har købt en ejendom der er tinglyst med at der ikke må bygges over 25 meter. Pga. 

Vesthimmerlands flyve plads. Hvordan kan man så bare lige med et finger knips lave om i en 

kommunalplan om så det passer til et projekt af denne størrelse. Og placere mølle på 150 

meter 50 meter uden for den zonen der er lavet!? Vi har købt ejendommen på de betingelser 

vi har nu og så kommer der nogen og vil trække sådan et projekt ned over hovedet på os. NEJ 

TAK 

 

Vi har selv valgt at bo ude på landet for at skabe en tilværelse som familie med åbne vidder, 

dyreliv, natur, stilheden og landbruget alt sammen noget vi holder af. Det vi kan og har her i 

Vesthimmerland. Her i Blære og Gundersted, har vi jo alt det, som tiltrækker børnefamilier og 

skaber bosætning. Ildsjæle der kæmper og arbejder for at lave og holde alle disse ting 

kørende i vores lokalsamfund. Vi vil have børnefamilier til de mange aktiviteter i foreninger 

mm. Ikke de sukkerknalder HOFOR lover.  

Flere af jer politikerne sendte dette vider projekt videre for at se på om der skulle skabes lokal 
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opbagning til projektet. Dette har Horfor ikke formået. HOFOR har ikke engang taget kontakt 

til de lokale mennesker der bor lige uden for området.  

 

Vil i have landsbyer i Vesthimmerland? 

 

Hvordan kan der stemmes om noget hvor VVM redegørelsen ikke er lavet færdig og der 

mangler evidens for der ikke er flagermus i området der ville tage skade. Det er LYV. Vores 

have vrimler med flagermus. Og for ikke at nævne den røde glente. det er massere af beviser 

på den lever i området. med er slet ikke nævnt i vvm redegørelsen. Men hvorfor tage så 

meget hensyn til dyr og insekter. som har stoppet andre projekter. Hvorfor ikke lytte lidt til de 

mennesker der bliver mest berørt af det. Skulle man ikke passe lidt på sine borger i 

Vesthimmerlands som kommunal politikker? 

Lavfrekvent Støj. Det er meget bekymrende som en af de nærmest naboer hvad det har af 

indflydelse på vores børns helbred og vores eget. Har dette ikke nogen betydning i forhold til 

flagermus eller fugle der har stoppet mange andre lignende projekter.  

 

Derfor er det meningsløst for os at have udsigt til 150 meter høje vindmøller der vil fjerner 

vores udsigt til eks. Gundersted kirke 3,7 km over det ellers smukke landskab.  

 

Disse nye møller har vi ikke selv valgt da vi købte ejendommen. Havde de stået her havde vi 

ikke købt den. Og hvem bliver vores nye naboer. Hvem kommer ind. Chargerne er store for 

det ikke er resurse stærke familier. Man kan jo selv lege med tanken om at bo måske 750 

meter fra 6 kæmpe vindmøller. Ville i det hvis det var jeres drømmebolig? Vi ville ikke. vi kn se 

frem til at tabe 10-20% på vores bolig hvis man spørger lokale mæglere. 

 

NEJ TAK NEJ TAK OG NEJ TAK til dette bliver til noget. 

 

 

44) Dennis Kristensen 

 

Navn: Dennis Kristensen 

Addresse: HøegHagens vej 6 

Postnr: 9240  

By: Nibe 

 

Indhold:  

Kære byråd i Vesthimmerland 

 

Jeg har tilbage i november sidste år sendt et høringssvar ind, hvor jeg kom med flere 

begrundelser og bekymringer for og imod det vindmølleprojekt ude i Bjørnstrup.  

Jeg har stadig den samme holdning at det projekt skal lukkes ned og helt droppes da det ikke 

kommer til at gøre noget godt for hverken mig selv eller andre herude. 

 

Derfor kort sagt så siger jeg NEJ til lokalplanstillægget og til at der i det hele taget opsættes 

flere vindmøller herude også i fremtiden 

 

mvh 

Dennis Kristensen 
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45) Line Hansen 

 

Navn: Line Hansen 

Addresse: Brusåvej 14 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Vi har valgt at bosætte os på landet, fordi vi godt kan lide den skønne natur, rolige og flotte 

omgivelser. 

Vi går på kompromis med, at vi må køre til stort set alting, at vi ikke har et væld af 

indkøbsmuligheder, at skolen ikke ligger lige omkring hjørnet.  

Vi føler at vores lille samfund langsomt bliver ødelagt og taget fra os.  

På vej ind mod Gundersted kan man nu se et kæmpe område med solcelle anlæg, som ligner 

et industriområde, i hvad der ellers en gang var så naturskønt og fredfyldt, og nu skal vi 

(måske) også have endnu flere vindmøller herude. Kæmpe vindmøller, som vi vil kunne se alle 

steder fra, vi vil kunne høre dem og nogle vil blive generet af skyggekast fra dem, ja så føler 

vi, at vi får invaderet vores flotte natur og skønne landsby. Vi føler det bliver trukket ned over 

hovedet på os, uden vi har noget at skulle have sagt.  

Fra vores køkken og stue har vi i dag ”glæde” af 3 vindmøller. Både at se på, men i 

særdeleshed at høre og få skyggekast fra. Hvis vi så drejer hovedet en lille smule i den anden 

retning, vil vi så kunne få 4, 5 eller 6 vindmøller at se, bag kirken. Vindmøller som aldrig vil 

kunne stå i skjul bag træer, uanset hvor vi befinder os, fordi de er så store.  

Vi nyder at gå tur herude og gør det mange gange om ugen. Få 100 meter fra vores hjem, kan 

vi på én gang se 11 vindmøller. Så vi synes faktisk vi har så rigelig med vindmøller herude.  

Det siges så flot, at man vil lytte til borgerne, men gør man det? For synes i det lyder som om, 

at borgerne ønsker de vindmøller? 

 

 

46) Nils Rehder Warming 

 

Navn: Nils Rehder Warming 

Addresse: Brusåvej 14 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Jeg skriver hermed mit høringssvar ang. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. Jeg har egentlig lavet 

et sammen med min samlever, men da I ikke “godtager” to underskrifter på ét høringsvar må 

jeg så lave et ekstra. Jeg er i mod vindmøllerne og er ked af at få udsigt til alle 6 møller bag 

Gundersted kirke, som vist i før udsendt materiale. 

Jeg bor på Brusåvej 14 og får “glæde” af dem alle seks. 

Jeg er træt af, at vores meninger herude ikke tæller. Jeg er træt af, at det skal være 

nødvendigt at kæmpe den her lange kamp, og jeg er træt af hvordan det føles at være den lille 

mand/kvinde i magt pyramiden. Man føler en stor fed tommeltot blive presset ned over én som 

var man et ligegyldig insekt der skal kvases, fordi det hele skal være så grønt og handler om 

penge. 

Jeg synes det er skræmmende hvordan udviklingen ér, at man ikke kan tage et “Nej Tak” for 

det det ér. Vi er mange der helt fra start af skrev under på en bekymringsbrev og sagde “Nej 

Tak”. 

Vi har deltaget i div. infomøder om projektet, skrevet høringssvar tidligere hvor vi OGSÅ sagde 

“nej tak” og nu skal vi igennem det igen. Jeg synes ærlig talt, at de kære politikere skulle høre 

på deres medborgere og respektere vores holdninger. Jeg kunne skrive en masse mere, om 

hvad jeg mener om det her, men det vil jeg ikke. Der er nok mange andre høringssvar I skal 

igennem. 
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47) Anne Catrine Boelt Larsen 

 

Navn: Anne Catrine Boelt Larsen 

Addresse: Skovvænget 42 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Nej tak til vindmøller i Bjørnstrup - ingen lokal opbakning.  

 

Til byrådet i Vesthimmerlands kommune 

 

Jeg er mildest talt bekymret for vindmølleprojektet i Bjørnstrup, ved Gundersted og Blære. 

Mine bekymringer handler om hvor slemt bliver støjgenerne? Hvor ofte skal vi døje med lys 

kast? Hvad gør det ved værdien af vores hus?  

 

Det bekymrer mig især at der næsten kun bliver snakket profit når vi snakker om vindmøller. 

Hvad kan vi få når vi bor så og så lang fra møllerne, hvad kan foreningerne få osv. For mig at 

se er det fuldstændigt lige meget hvad jeg kan få, fordi jeg ønsker ikke vindmøller, og slet ikke 

kæmpe vindmøller uden for mit stuevindue.  

 

Jeg forstår godt det er hårdt arbejde at være landmand, og selve erhvervet har jeg meget stor 

respekt for. Men jeg har ikke særlig meget tilovers for muligheden for at tjene rigtig mange 

penge, på bekostning af rigtig mange mennesker og lokalområdet. Under den påstand at det 

er for at hjælpe den grønne omstilling og det før nævnte lokalområdet. Hvis dette ikke er 

tilfældet, forstår jeg ikke at ingen kan eller vil fortælle mig hvad lodsejerne præcis kommer til 

at tjene på møllerne i Bjørnstrup.  

 

Den største af alle bekymringerne handler om vores børn. Hvad får det af konsekvenser for 

deres liv, barndom. Får de problemer som følge af støj og lys fra møllerne. Derudover er det 

planen de begge skal gå i Blære lige fra vuggestue, i børnehave og videre i skole. Skal 

Gundersted nu være byen på den anden side af vindmøllerne? Vi er indstillet på at vi bor på 

landet, men hvor langt skal vi køre for at der bor legekammerater. Vi bor i forvejen i udkanten 

af kommunen, og for mig vil vi blive dem bag muren af kæmpe store vindmøller.  

 

Der bor en masse gode mennesker i vores skønne område, Gundersted, Blære, Bjørnstrup, 

som bruger rigtig mange frivillige timer i området. Skole, købmandsgård, legepladser, 

udeområder, idrætsuger, osv osv. Rigtig mange tiltag for at gøre vores skønne område 

attraktivt, både at blive boende i, men også at flytte til. Jeg tror simpelthen ikke at kæmpe 

vindmøller er gavnligt i den ligning. Jeg tror kun de vil gavne lodsejerne økonomisk.  

 

Vi er i området meget presset over de mulige kæmpe vindmøller og håber og beder jer tænke 

meget grundigt over om kæmpe vindmøller i Bjørnstrup er vejen frem for vores smukke 

område.  

 

Der er faktisk folk der gerne vil bo på landet.  

 

Med Venlig hilsen  

AnneCatrine Boelt Larsen 
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48) Ole Larsen 

 

Navn: Ole larsen 

Addresse: Doverhøjvej 12, Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

 
Gundersted 5/9  2021 

 
Til byrådet i Vesthimmerlands Kommune. 
 

Når man vælger at bosætte sig i et område som vores, er det ikke fordi man 
ønsker at få udsigt til et stort, skæmmende ”industrianlæg”. Vi ved fra andre 
områder, at beboerne i et større område end det dækkede oplever værditab på 

deres ejendomme, når der opføres vindmøller i nærheden. 
Jeg bor selv nabo til 3 vindmøller, og det er på visse dage et helvede af støj, som 

jeg ikke vil ønske for andre. Jeg er temmelig sikker på, at så stort et anlæg vil 
bremse tilflytning til området. At opføre kæmpemøller er derfor en forringelse af 
borgernes livskvalitet. 

Når man har sin daglige gang i Gundersted - Bjørnstrupområdet, observerer man 
i en del af vinterhalvåret store gåseflokke og flokke af sangsvaner, der flyver frem 

og tilbage. I sommerhalvåret ses ofte rød glente, som jager over markerne i 
området. Det harmonerer ikke med møller, der når op i de højder, hvor fuglene 
færdes. På bl.a. Borgermødet i Blære blev dette fremført af flere lokale borgere, 

som må formodes at kende deres nærområde. Da det overhovedet ikke er omtalt i 
”miljørapporten”, kan man godt frygte, at vi skal opleve det samme som med 
Thorupsletten og Nørkær Enge. 

 
Jeg håber, at byrådet, i lighed med byrådet i Mariager Fjord Kommune, har 

modet til at tage mere hensyn til de berørte borgere end til økonomiske interesser 
og derfor sige NEJ til projektet. Det er trods alt for borgernes skyld, i er valgt. 
 

Med venlig hilsen 
Ole Larsen 

Doverhøjvej 12 
Gundersted 
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49) Anders Mejia Christensen 

 

Navn: Anders Mejia Christensen 

Addresse: Skovvænget 24 Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Hej 

 

Jeg flyttede her til Vesthimmerland i 2007, da jeg købte huset her i Gundersted 

jeg faldt selvfølgelig for huset, men også for lokalområdet, stilheden, skønne natur 

og ikke mindst dyrelivet. Jeg syntes at det er utrolig synd og ærligt hvis vi skal 

til at have kæmpe vindmøller i Bjørnstrup, da det vil ødelægge både roen, naturen 

og dyrelivet. Vi skal passe på den skønne lokalområde vi har. Hvad med hus priserne  

de vil nok også falde, da der nok ikke er mange der vil bo så tæt på kæmpe vindmøller  

da der er chance for skyggekast og støj fra dem, plus der er chance for at de små 

lokalområder ville blive øde og falde hen.  

Man ser også tit at vindmøller holder stille selvom det blæser meget. Kæmpe vindmøller  

på 150m høre ikke til på land, men ude på havet hvor de ikke genere nogle former for liv. 

 

Hilsen Anders Mejia Christensen 

 

 

50) Ulrik Mark Jensen 

 

Navn: Ulrik Mark Jensen 

Addresse: Gunderstedvej 29, Gundersted 

Postnr: 9240  

By: Nibe 

 

Indhold:  

 

Kære byråd i Vesthimmerlands kommune.  

 

Hermed ønsker jeg at udtrykke mine MEGET store modstand og bekymringer imod ændringen 

af lokalplanen, der skal gøre Vindmølleprojektet i Bjørnstrup muligt. Herunder vil jeg komme 

med nogle af de begrundelser til at jeg stadig siger NEJ TAK til lokalplansændring og 

Vindmølleprojekt Bjørnstrup. 

 

Jeg bor Gunderstedvej 29, 9240 Nibe, med kun godt 1 km i luftlinje til den nærmeste af de 

påtænkte kæmpe havvindmøller. 

Jeg er født og opvokset her og har tilbage i 2008 erhvervet denne min fødegård. Min 

bekymringer vedrørende dette projekt er mange - rigtig mange! 

 

Jeg er efter denne lange proces, hvor der i snart 1,5 år har være modstand mod projektet, 

bestemt ikke mere overbevist om at det projekt på nogen måde kommer til at være til gavn 

for vores lokalområde herude. Jeg oplever ej heller at naboer og venner i mit lokalområde 

herude synes det er nogen god ide – tvært imod! Faktisk har den meget forvirrende 

afstemning tilbage i februar, hvor der pludselig kommer flere forskellige projektmodeller i spil, 

gjort at mange er blevet mere frustrerede og utilfredse med projektet. Særligt fordi det er 

meget forvirrende og reelt også noget uklart formuleret, hvordan tingene hænger sammen og 

til hvilket af projektforslagene man har skulle søge om værditabsordning til.  

Jeg kan personlig sagtens forstå det, for hverken administrationen hos Vesthimmerlands 

Kommune, HOFOR, eller energistyrelsen har kunnet give fyldestgørende svar på henvendelser 

1600



om dette. Det er kort sagt ikke godt nok! 

 

Jeg ligger mærke til at Vesthimmerlands Kommune i den oprindelige kommuneplan fra 2017 

har fået et eksternt firma til at lave et stort stykke arbejde, hvor det belyses netop hvor og 

hvor mange Vindmøller det her område i Bjørnstrup vil kunne bære. I den ligges der specielt 

vægt på at det skal være en øst – vestgående projekt. Det er måske netop valgt ud fra at der 

her er taget hensyn til at projektet ligger lige midt mellem 2 udpegede naturområder af særlig 

vigtig betydning. Derfor bliver jeg bekymret for om et sådant nyt Nord – Sydgående projekt vil 

kom til at mere belastende og måske direkte være i konflikt med de 2 naturområder af særlig 

vigtig betydning.  

Endvidere har Vesthimmerlands Kommune senere har lavet et lokalplanstillæg på for at skabe 

plads til et solcelleområde. I netop dette tillæg beskrives det at området kun kan klare det nu 

allerede igangsatte solcelleområde, med begrundelse i de kumulative effekter for nuværende 

eksisterende vindmøller.  

Man har altså allerede udtaget dele af den oprindelige plan til energiindvending, hvilket også 

har givet befolkningen herude en bestyrket tanke om at der ikke kunne udvides med Kæmpe 

Havvindmøller i området. I den nye Miljøkonsekventrapport ser jeg ikke den kumulative effekt 

beskrevet eller visualiseret. 

Jeg personligt ser det også mere naturligt at man tænker på at udvide de nu allerede 

igangsatte solcelle område over i det område, hvor man pt. laver råstofudvinding af sand og 

grus. Dette vil kun laves både med hensyntagen lokalbefolkningen samt sikre lokale 

arbejdspladser til at varetage vedligeholdelse og den daglig drift af en stor solcellepark. Hertil 

vil det kunne gøres til fordel for biodiversiteten og dyrelivet. 

 

Med disse ting i mente og når jeg ser på processen, finder jeg det meget mærkværdigt at 

administrationen i Vesthimmerlands Kommune tør satse på rådgivning fra virksomheden, som 

allerede har fået underkendt andre vindmølleprojekter i Vesthimmerlands Kommune. 

Her vil jeg specifikt henvise til de af Planklagenævnet underkendte Miljøkonsekventrapporter 

på projektet i Nørkær Enge, som er sendt til tælling, samt projektet på Thorup-Sletten, der er 

erklæret direkte ulovligt af planklagenævnet.  

Hertil kommer at jeg har fundet adskillige mangler i den Miljøkonsekventrapport, der er 

udarbejdet. Det være sig både når det kommer til visualiseringer, manglende undersøgelser af 

fuglelivet og specielt truede fuglearter – til trods for at det blandt andet var nævnt mange 

steder i indsigelserne i den tidligere hørringsperiode tilbage i november 2020.  

Specielt i forhold til flagermus synes jeg det er MEGET bekymrende at man, i et område der er 

”rigt på flagermus” (Miljøkonsekventrapporten side 103, hvor det beskrives at være 9 ud af 17 

danske arter, hvoraf 1 beskrives som truet og sårbar og 1 betragtes som truet i det planlagte 

projektområde) prøver på at komme med ændringsforslag i Miljøkonsekventrapporten til 

området økologiske indretning når det kommer til flagermusenes yngle og fødeområder.  

Dette velvidende at flagermus er omfattet af habitatdirektivet og er totalfredede. Samt at man 

handler under strafansvar såfremt man ændrer eller fjerner disse områder! 

Grundvandssænkningen er betegnet nærmest som ubetydelige til trods for at Natura 2000 

område 200 Navnsø ligger i umiddelbar nærhed. Vil man som politikker i Vesthimmerlands 

Kommune tage ansvaret for om, der her skulle ske store miljømæssige bivirkninger i negativ 

retning for det store økosystem, der er derude. 

Yderligere finder jeg meget underligt at der direkte omtales i rapporten at der vil komme et 

tillæg til undersøgelserne af flagermus. Det er da bestemt ikke i orden af udsende en rapport 

til offentlig høring, uden at den fuldt udarbejdet! Er det hvad man i Vesthimmerlands 

kommune ser som at sikre borgernes rettigheder, når man ikke har mulighed for at komme 

med indsigelser mod de påstande efter endt høringsfase! 

Jeg kunne blive ved med mange konkrete mangler, men det kræver reelt en helt ny rapport, 

hvilket derfor også bestyrker min tanke om at ikke alt er belyst tilstrækkeligt i denne proces 

og derfor underkendes i Planklagenævnet, hvis det kommer dertil. 

Yderligere har jeg ikke oplevet at HOFOR har ydet en større ekstra indsats for at skabe lokal 

opbakning til projektet ud over den fond som alle foreningerne i lokalområdet har afvist som 
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værende særlig lukrativ på nogen måder overhovedet. De har på intet tidspunkt kommet med 

eller belyst forslag der kan være med til at styrke lokalsamfundene – end ikke grønne forslag! 

De har på intet tidspunkt været ude i den lokale presse og gjort opmærksom på borgermødet 

der blev afholdt den 24/6, som måske kunne have trukket flere af huse til en information om 

projektet. Man holder sig hele tiden fra HOFORs side kun til at gøre det som er lovbestemt, 

men ikke nogen ekstra indsats. Det samme gælder når det handler om at nedtage 

eksisterende møller. Her har man helt fra projektets start, fra i Vesthimmerlands Kommunes 

side af, gjort det klart at man ønsker flere gamle og nedslidte møller taget ned. Det er blot 

ikke fakta, da man i projekt blot vil nedtage det samme antal møller.  

Det betyder at der stadig vil stå møller tilbage i området i op til en 10 årig periode på begge 

sider af det nye område og derved lever man ej heller op til den vision man i Vesthimmerlands 

kommune har om at nye vindmølleprojektområder skal forenkle det visuelle billede af møller.  

Hertil kommer at ledningsnettet i Danmark generelt ikke er udbygget tilstrækkeligt endnu, jf. 

N1, til at kunne transportere strømmen rundt. De har netop sagt at der vil gå op mod 10 år før 

end det er klar.  

Hvorfor så belaste det samlede CO2 regnskab med produktionen af nye Vindmøller, men man 

stadig kan udnytte de nuværende vindmøller i den selv samme periode mere optimalt? 

 

Der er ej heller i Miljøkonsekventrapporten lavet visualiseringer af den kumulative effekt set i 

forhold til det nærtliggende solcelleområde. Dette til trods for at Urland faktisk netop lovede 

det på det virtuelle borgermøde tilbage i november 2020. 

Hertil har de forskellige alternative forslag til antallet af kæmpe havvindmøller i projektet kun 

gjort alle meget mere fortvivlede og øget modstanden mod projektet generelt! 

 

Yderligere er det for mig meget bekymrende at der i Miljøkonsekventrapporten ikke et eneste 

sted er beskrevet hvordan jeg eller øvrige medmennesker i projektområdets nærmiljø er 

beskyttet mod alle helbredsmæssige gener, der måtte fremkomme fra sådanne kæmpe 

havvindmøller på land! Jeg ser gerne om politikkerer eller administrationen i Vesthimmerlands 

Kommune kommer konkrete henvisninger i Vindmøllebekendtgørelsen eller 

Miljøkonsekventrapporten for projekt, hvor det står beskrevet at jeg som menneske og nabo til 

sådanne kæmpe Havvindmøller er sikrede rent helbredsmæssigt! 

Ligeledes ønsker jeg at modtage en garanti fra Vesthimmerlands Kommunes side om at jeg vil 

blive kompenseret økonomisk såfremt at jeg måtte få helbredsmæssige lidelser, der blot i en 

mindre grad kan skyldes at være nabo til sådanne kæmpe havvindmøller. 

Jeg vil i den forbindelse også henvise til Sundhedsstyrelsens sagsnr. 1-2410-548/1, hvori der 

er beskrevet at den natlige lavfrekvente støj øger udskrivelser af recepter på antidepressiva og 

sovemedicin. Der noteres også at der bør laves flere undersøgelser. Altså er der en øget risiko 

for helbredet i negativ retning, når man er nabo til vindmøller. Vil Vesthimmerlands Kommune 

udsætte sine borgere for dette? 

 

Jeg er også bekymret for om Vesthimmerlands Kommune har helt styr på en eventuel 

dobbeltkontering af CO2 regnskabet i dette projekt. Jeg kan på intet tidspunkt i 

Miljøkonsekventrapporten se at Vesthimmerlands Kommune har sikret sig det den fulde 100% 

CO2 reduktion i dette projekt. Jeg vil gerne have en forsikring for at Vesthimmerlands 

Kommune har sikret sig dette inden projektet sætte i værk, ellers finder jeg det direkte 

moralsk forkasteligt, hvis Vesthimmerlands kommune på nogen måder tillader dette. 

Så handler projektet jo slet ikke om en reel CO2 reduktion og bekymring for miljøet, men blot 

ren økonomi fra HOFORs side! 

Læse evt. mere om dobbeltkontering af CO2 regnskab her: 

https://sparenergi.dk/sites/forbruger.dk/files/contents/publication/notat-om-dobbeltkontering-

i-energi-og-co2-regnskabet/notat-om-dobbeltkontering-energiogco2regnskabet.pdf.  

 

 

Yderligere gælder alle mine bekymringer fra det tidligere indsendte høringssvar tilbage i 

november 2020 stadig.  
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Jeg er overbevist om, at min ejendoms værdi vil blive forringet markant, hvilket også vil gælde 

de øvrige ejendomme i området. Flere af min naboer og venner i Gundersted taler om at de 

enten ønsker at sælge eller udleje deres ejendomme, hvis ikke salg er muligt, skulle projektet 

blive gennemført.  

Yderligere vil den grundlæggende basis for en videre drift af de lokale foreninger, der er her 

forsvinde og dermed vil de naturlige samlingspunkter forsvinde, når husene er ubeboede eller 

beboet af familier på farten, der ikke har lyst til at arrangere sig i lokalområdet. Det nære og 

trygge naboskab vil derfor uden tvivl forsvinde.  

 

Overordnet set vil der inden for 2km af projektområdet blive fjernet mellem 20-25% af 

husstandene – Det er absolut ikke udvikling af landsbyområdet – det er afvikling! 

 

Jeg har lige siden jeg flyttede tilbage til Gundersted været utrolig aktiv i Borgerforeningen, 

Købmandsgården, Multihuset, ja selv pensionistforeningen har jeg hjulpet og seneste er jeg 

kommet i Menighedsrådet. Jeg har ofte skrevet små historier om vores lille dejlige landsby til 

diverse aviser samt TV2Nord. Alt sammen for at gøre omverden opmærksom på det unikke 

landsbysamfund vi har herude i Gundersted. Et sammenhold der også gør at børn- og oldebørn 

af både tidligere og nuværende borgere herude stadig kommer retur og spiller fodbold for den 

lokale klub - endda så godt at man til tider har det førende hold i hele kommunen - fra lille 

Gundersted. 

Vi evner at samle folk til store og små arrangementer - Skt Hans er her altid sikkert; selv 

Coronaen til trods.  

Inden for de sidste 6-7 år har byen oplevet en meget positiv tilgang af børnefamilier - enten 

etablerede eller nogen der arbejder godt på sagen. Generationsskiftet er faktisk i fuld gang. 

Hertil er det lykkedes at integrer de nydanske familier som også har fundet Gundersted et rart 

og trykt sted at være. Vi er generel ret rumlige herude og vi bryster os af det med vores 

Købmandsgård, hvor mange skæve eksistenser omfavnes og inkluderes i byens daglige liv - et 

projekt i samarbejde med kommunen og som man også har høstet stor ros og anerkendelse 

for - helt ind på Christiansborg.  

 

Vi borgere i Gundersted – og Blære – kæmper dagligt for at tiltrække og bosætningen af 

ressourcestærke familier i vores lokalområde. Vi er meget engageret herude og prøver også at 

styrke hele vores område i Ådalsbyerne imellem. Det bevidner de sidste nu næsten 1,5 års 

kamp mod dette projekt og dermed også lokalplanstillæg også om. Det lokale engagement bør 

man som Kommune værdsætte og i stedet styrke – også for kommunens skyld 

 

Jeg skal derfor inderligt henstille til at det nuværende byråd i Vesthimmerlands kommune 

stemmer nej til at ændre lokalplanen og helt skrinlægge alle alternativer af vindmølleprojekt 

Bjørnstrup! 

Kort sagt: Nej tak til flere kæmpe havvindmøller på land og slet ikke mellem Gundersted og 

Blære! 

 

Med venlig hilsen  

Ulrik Mark Jensen  

Gundersted 
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51) Gundersted Købmandsgård 

 

Navn: Gundersted Købmandsgård f.m.b.a 

Addresse: Gunderstedvej 43, Gundersted 

Postnr: 9240  

By: Nibe 

 

Indhold:  

Til Vesthimmerlands kommune 

 

Indsigelse mod både 4-5 og 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Blære og Gundersted  

 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård ønsker hermed at udtrykke vores store bekymring og 

modstand mod at der opsættes enten 4-5 eller 6 kæmpe vindmøller mellem Blære og 

Gundersted. 

 

Vi mener klart at dette vil medvirke til en forringelse af vores lokalområde med frygt for 

boligflugt til følge.  

 

Heraf medført mindre kundegrundlag for vores lille butik i Gundersted, der til dagligt huser 

aktivering og indflydelses rigt arbejde for ca. 15 person på kanten af arbejdesmarkedet 

grundet enten fysiske og psykiske udfordringer.  

 

Et projekt som i år kan fejre 20 års jubilæum og som Vesthimmerlands kommune selv er en 

stor del af og gennem årene har høstet - og stadig gør - megen ros for både på regional og 

national plan.  

 

Vi frygter at det i længden får negative konsekvenser for vores basisgrundlag og omsætning 

og dermed også muligheden for en fortsættelse af det gode sociale projekt, i Gundersted 

Købmandsgård. 

 

Vi håber derfor inderligt at dette vil blive taget med i politikkernes overvejelser og stoppe 

projektet og i stedet bibeholde basisen for vores gode projekt og lokalsamfund i Gundersted. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård f. M. B. A 

Kjeld Østergaard, Birger Thomsen, Søren Andersen, Ulrik Mark Jensen og Charlotte Jensen 

 

 

 

52) Katrine og Jakob Cæsar Kragh 
 

Navn: Katrine Cæsar Kragh 

Addresse: Gundersyedvej 27 

Postnr: 9240 

By: Nibe 
 
Til  
Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk 
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    Gundersted dem 5. september 
2021 

 Vindmøllerne ved Bjørnstrup 
  
Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet ved Bjørnstrup: 

For 2,5 år siden søgte vi efter et nyt hjem, som vi gerne ville bosætte os i, sammen 
med vores lille søn. Dette hjem og dets lokalområde skulle danne ramme for vores 

families liv i de næste mange år. Vi boede i forvejen i Vesthimmerlands kommune, 
hvilket vi var og er glade for, så vi ønskede derfor at blive i området, hvor der især er 
masser af flotte naturområder og mange små gode landsbymiljøer. Efter lang tids 

søgen, fandt vi det skønne landsted på, Gunderstedvej 27. Her er vi tæt på naturen, 
de himmerlandske heder, bor på landet, men samtidig er vi tæt på en lille landsby 

som er kendt for sit gode lokalsamfund og foreningsliv. 
Vi frygter nu at med forslaget om de 4/6 nye kæmpe vindmøller, vil tynde ud i det 
lokalsamfund vi forelskede os i og at de vil ødelægge den ro og natur vi elsker ved 

området. Vi går på jagt og vi ved fra andre områder hvor der er blevet sat kæmpe 
vindmøller op, at det har påvirket det vilde dyreliv negativt. 

Vi har i forvejen 3 vindmøller i baghaven, som generer med skyggekast ind i vores 
stue om aften. Vi blev informeret ved købet, at de ville blive taget ned inden for 10 år, 
og vurderede at med de mange år vi har i hensigt at bo her, godt kunne leve med den 

støj de giver i en kort periode. Men med udsigt til 30 nye år med støj og skyggekast, 
er vi blevet i tvivl om vi har placeres os det rigtige sted, til at skabe et barndomshjem 

for vores børn og som vi skal blive gamle i.  
Vi har mange flere bekymringer end beskrevet ovenfor og vi håber derfor inderligt at 
Vesthimmerlands kommunens byråd frafalder tankerne om at etablere flere nye 

vindmøller, og i stedet lader lokalsamfundet og det gode foreningsliv vokse. 
 

Med venlig hilsen  
Katrine og Jakob Cæsar Kragh 

Gunderstedvej 27, 9240 Nibe 
 

 

 

53) Allan Jensen 

 

Navn: Allan Jensen  

Addresse: Evaholmvej 9  

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Hej jeg er modstander af vindmøller i bjørnstrup. 

 

vi vil være ked af og se de store vindmøller komme op i naturen ved bjørnstrup/ gundersted 

da Min familie og jeg tit går ture i det område. Vi nyder stilheden og roen ved og gå der ude. 

Jeg/vi har som ikke noget imod vindmøller hvis de stod et samlet sted og kørte når der var 

vind. Det tit jeg desværre ser vindmøller stå stille selv om der er vind. Men så er strømmen 

billigere i udlandet og det kan jo ikke være rigtig. Hvad med miljø hvad sker der med de Møller 

når de skal pilles ned. Hvad med de folk i blære og gundersted der bliver berørt af dem på 

negativ vis. Vi vil blive Kede af her i huset hvis ikke vi ville kunne gå i den dejlige og fredlige 

natur med det rige fugle og dyreliv som vi kan i dag. 
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54) Inger Frey 

 

Navn: Inger Frey 

 

Indhold:  

Kære alle, 

 

Jeg kan forstå, det er nødvendigt at indsende sin indsigelse igen, selvom man har gjort det 

allerede til tidsfristen i efteråret 2020. Det gjorde jeg også dengang. 

 

Med henvisning til min ovenstående indsigelse ønsker jeg hermed at gøre denne gældende i 

sagen igen. 

Jeg vil ligeledes hermed gøre alle indsigelserne fra efteråret gældende igen.  

 

Desuden: 

Jeg forstår, at VVM-redegørelsen bygger på et alt for uoplyst og mangelfuldt grundlag. (En blot 

lille ting jeg selv oplever: jeg har fx flagermus hos mig. Hvor godt er det undersøgt, hvordan 

de påvirkes af møllerne?) 

 

Møllerne placeres op ad Natura2000-beskyttet område, ganske tæt på de fredede 

himmerlandske heder, og ditto Halkær Ådal. Og møllerne vil med garanti tårne sig op, så man 

ustandseligt vil bliver konfronteret med synet og muligvis lyden af dem, og muligvis skyggerne 

fra dem, når man færdes i disse beskyttede områder. Det er ikke ønskeligt. 

Ej heller er det ønskeligt, at møllerne placeres nærmest midt i kommunen, så de ses fra alle 

steder.  

Oven i købet bliver der monteret lys på toppen af dem, så den smukke nattehimmel nu også 

skal forstyrres af af yderligere røde lamper - Vores kommune kommer til at ligne “Red Light 

District” lige om lidt - en lidt attraktiv tanke... 

De røde lamper skyldes jo hensynet til Aars Flyveplads tæt ved møllerne, så det vil da i den 

grad også chikanere vores, for især erhvervslivets, så vigtig flyveplads. Der er vel også 

svævefly og faldskærmsudspringere, hvis hobby vil blive stærkt påvirket i negativ retning af 

møllerne. Så vidt jeg forstår er netop Aars Flyveplads en ikke ubetydelig flyveplads på 

sidstnævnte 2 interessegrupper. 

Således er det ikke kun borgere, som gerne vil bo på landet, og flyvepladsen der chikaneres af 

møllerne. Indirekte er det også erhvervslivet, som er så vigtigt for vores kommune. 

 

Endnu en stor bekymring er støj. Der måles udelukkende støj ved 6-8 m/sek. Fra så store 

møller må forventes en del støj, som også rækker langt væk - OGSÅ når der er mindre end 

eller mere end de 6-8 m/sek. Det kan kun undre, hvordan vindmølleindustrien er kommet 

igennem med at få vedtaget lovgivning, der ikke kræver andre målinger. Jeg sætter min lid til, 

at vores politikere i Vesthimmerland er klogere end lovgivningen og at de forstår, at rigtig 

mange mennesker vil blive ramt af de betydelige støjgener.  

 

Vi ved også allerede nu, at elnettet, som skal transportere den strøm møllerne er beregnet til 

at producere, ikke har kapacitet nok. Det bliver os forbrugere i Vesthimmerland, der kommer 

til at betale for det - ikke HOFOR, som er den egentlige årsag til udvidelsen. Det går jo heller 

ikke, at vores kommune accepterer en forretningsmodel, det pålægger sine egne borgere den 

regning! 

 

Vindmølleprojektet i Malle blev forkastet pga. at den fornødne lokale opbakning ikke var 

tilstede. Det må siges, at det samme gør sig gældende med Bjørnstrup, hvorfor jeg forventer, 

at sagen totalt skrinlægges. 

 

Desuden synes at være mangelfuld lovgivning omkring opsætning og drift af møllerne. 

Thorupslettens Møller er et glimrende og meget friskt eksempel på dette. Vi hørte om det på 
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borgermøde i Blære i august. 

 

Det har bekymret mig meget, at når jeg som borger har stillet spørgsmål til mølleprojektet i 

Bjørnstrup, er det en projektleder fra HOFOR, der har besvaret dem. Det er bestemt ikke 

uvildig rådgivning, og jeg føler mig direkte vildledt i spørgsmål omkring visualisering. Det 

billede, jeg fik tilsendt er ikke, hvad projektlederen mente, og efter borgermødet i Blære i 

august kunne jeg også frygte, at det er manipuleret. 

Desuden stillede jeg spørgsmål, som blev indsendt umiddelbart efter det virtuelle borgermøde i 

efteråret, som ikke blev ikke besvaret. Det er ikke i orden, at processen ikke er fulgt. 

 

På et tidspunkt er det kommet frem, at lokalplanen for området til de nye kæmpevindmøller 

pludselig havde sneget sig langt større, end oprindeligt fremlagt. Altså er der begrundet frygt 

for, at der pludselig står mange flere vindmøller i Bjørnstrup-projektet, end oprindeligt 

tiltænkt. Dette er en stor bekymring for mig. 

 

Kæmpevindmøller hører ganske enkelt ikke til på landjorden. 

 

Jeg ønsker og håber af hele mit hjerte, at projektet med kæmpevindmøller i Bjørnstrup bliver 

taget af bordet igen. For vores dejlige Vesthimmerlands skyld. Vi har så mange skønne 

natursteder - de skal de ikke smudses til af udsigten til endnu flere vindmøller! Vi må værne 

om udsynet! I forvejen må vores kommunes bidrag til vindmølle energi være ret stort - 

ihvertfald fald synes jeg, vi har (for) mange vindmøller. 

 

Mvh Inger 

 

 

55) Kristine Sørensen 

 

Navn: Kristine Sørensen 

Addresse: Evaholmvej 9 

Postnr: 9600  

By: Aars 

 

Kategori: Kommentar 

Indhold:  

Hej jeg er forsat meget modstander af vindmøller i bjørnstrup området. Håber ikke i vil 

ødelægge denne skønne natur med disse store vindmøller Mvh Kristine 

 

 

 

56) Diana A. Stephansen 

Navn:DianaA. Stephansen 

Addresse: Bjerghedevej 2 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup 
Jeg retter henvendelse til Vesthimmerlands Kommune igen i forhold til Vindmølleprojektet i 

Bjørnstrup, fordi jeg stadig er utilfreds og utryg ved projektet, og jeg ønsker derfor ikke, at det 

bliver gennemført. Jeg har følgende kritikpunkter og bekymringer, som jeg forventer at 

lokalpolitikerne forholder sig til: 
FUGLELIV: Jeg har siden sidste høringssvar deltaget i borgermødet arrangeret af HOFOR, og 

jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke var imponeret over VVM-redegørelsen og Urlands 

præsentation af denne. Jeg synes, at det er underligt, at Urland har vurderet, at 
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fugleaktiviteten fra Navnsø til Halkær sø (ind over det mulige vindmølleområde) ikke har 

nogen nævneværdig betydning. Jeg har boet herude i 3 år, og om efteråret har vi dagligt haft 

flokke af gæs, ænder og svaner ind over vores ejendom, hvilket må betyde, at de fortsætter 

ind over det udpegede vindmølleområde. Hvorfor er dette ikke undersøgt nærmere? 

RØD GLENTE: Jeg forstår heller ikke, hvorfor Urland ikke har forholdt sig til den røde glente, 

der dagligt ses i området? På borgermødet sagde Urland, at det var de ikke bekendt med, men 

jeg ved fra samtaler med naboerne, at en del af os har skrevet om vores bekymringen for 

denne art i vores foregående høringsvar. Hvorfor er det ikke blevet taget alvorligt og blevet 

undersøgt i VVM-redegørelsen? 

SKYGGEKAST: I forhold til skyggekast er jeg desværre blevet mere oplyst, men ikke mindre 

bekymret. Min situation i dag (uden de store vindmøller) er, at jeg allerede har skyggekast i 

perioder fra de små vindmøller, der står ved Bjørnstrup på nuværende tidspunkt. Hvis 

vindmøllerne bliver højere vil skyggekastet være endnu tydeligere, og i et længere tidsrum, 

end det er nu. Kombinationen imellem lav sol om foråret og efteråret, hvor der ikke er 

bladvegetation på træerne, vil det formodentlig betyde flere minutter med skyggekast til 

morgenkaffen, da vores spiseplads er placeret foran et østvendt vinduesparti. Tager Urlands 

model for beregning af skyggekast højde for årstid, vegetation og terræn? Jeg kan i hvert fald 

kun sige, at jeg ikke ønsker skyggekast i min stue til morgenkaffen! Det bliver et nej tak 

herfra! 

STØJGENER: Mulige støjgener bekymrer mig også stadig! Det har været en dejlig sommer, 

som jeg har nydt i min have. På de varme dage med mild østenvind har støjen fra de 

nuværende vindmøller været tydelig, og jeg frygter stadig, at støjen fra vindmøller, der vil 

være dobbelt så høje, vil være meget generende. Jeg er nervøs for, at jeg vil føle mig 

begrænset i min færden i min egen have, såfremt jeg ikke kan holde støjen ud. Jeg er et 

udpræget havemennesket, og jeg valgte at flytte til dette området for at dyrke og nyde min 

have, men også stilheden, som jeg blev hovedkulds forelsket i, da vi købte vores landsted for 

3 år siden. Jeg må indrømme, at jeg er hundeangst for, at det bliver ulideligt at være her, især 

fordi jeg frygter, at den lavfrekvente støj kan være skadeligt for kroppen og psyken!    

VÆRDITAB: I sidste høringssvar udtrykte jeg min bekymring for, om dette område vil blive 

påvirket af værditab. Denne bekymring er jeg kun blevet styrket i! På et borgermøde er vi 

blevet oplyst om, at banker og kreditforeninger kan vurdere områder op til vindmøllerområder 

som risikozoner i op til 2 km fra de pågældende vindmøller, hvor de vil være mere tilbøjelig til 

at afvise ansøgninger om lån. Vi vil få 1,2 km til nærmeste mulige vindmølle i Bjørnstrup, 

hvilket kan betyde, at vi ikke kan låne til husforbedringer, og vi muligvis ikke kan få solgt 

vores ejendom uden tab, hvis vi skulle få brug for det om nogle år. Det kan give mig søvnløse 

nætter, når jeg ved, hvor meget vi gerne vil have lavet på vores hus. Vi ville kunne aktivere 

mange lokale håndværkere i tidens løb, men det er desværre ikke sikkert, at vi har banken 

med os! Og hvad med alt det som vi allerede har gjort? Kan vi overhovedet holde pengene 

hjemme på det, hvis vindmøllerne kommer!?! 

BOSÆTNING, FORENINGSLIV OG FRISKOLE: Jeg synes stadig, at vores aktive og fantastiske 

lokalsamfund kommer til at betale en afsindig høj pris for den grønne omstilling i kommunen. 

Og jeg synes, at den fond som HOFOR har stillet de lokale i udsigt er helt til grin. Beløbene er 

meget små, og jeg synes, at det er decideret afpresning, at puljen halveres, såfremt bare én 

vindmølle tages ud af projektet, og yderligere halveres, såfremt der kun kommer 4 vindmøller. 

Bottomline er, at vi ikke behøver fonden, da vi sagtens kan skaffe penge til vores 

foreningsprojekter selv. OG vi vil ikke have vindmøllerne! Vi vil have børnefamilier til området, 

der kan støtte op om vores foreninger, vores friskole og vores lokalsamfund. Hvad skal vi med 

fondspenge, hvis vi ikke har nogle borgere at bruge dem på! Jeg er med på, at det er et forsøg 

på at skabe lokal forankring, men jeg synes egentlig bare, at det er at gøre grin af os. Vi ved 

da godt, hvad de vindmøller kommer til at tjene hjem, og vi ved da godt, hvor høj prisen er for 

vores lokalsamfund. Det samlede beløb i fonden er peanuts i det regnestykket. Det er bare 

ikke godt nok!!! Vi kommer ikke til at kunne skabe noget med de penge, som kan tiltrække 

tilflyttere, når de efterfølgende skal forholde sig til store støjende og skyggekastende 

vindmøller i baghaven og usikkerhed omkring banklån og værditab. Nej tak til fond, og nej tak 

til vindmøller! 
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For at gøre budskabet helt tydeligt herfra, så ønsker jeg på ingen måde, at vindmølleprojektet 

stemmes igennem i byrådet. Jeg håber, at de lokale politikere tænker sig om en ekstra gang, 

og at de vælger os borgere fremfor HOFOR! 

Tak for jeres tid. 
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Høringssvar vedrørende Vindmølleprojekt Bjørnstrup. 

 

Som de nærmeste naboer til det forestående vindmølleprojekt i Bjørnstrup, har vi i de seneste 3 år været i 

dialog med Hofor. Vi har igennem denne periode følt os godt behandlet og forstået. Hofor har været gode 

til at tage sig tid, til at høre på vores bekymringer og spørgsmål vedrørende projektet.  

Vi synes, det er en rigtig flot gestus af Hofor at lave fire yderligere fonde til foreningerne i de 

omkringliggende landsbyer. Til sammenligning er, hverken naboer eller lokale foreninger, blevet tilgodeset 

ved tidligere projekter i lokalområdet.  

Vi er alle flyttet til Nr. Blærevej, mens de eksisterende vindmøller har været her. Hertil skal det tilføjes, at vi 

alle bor øst for vindmøller og dermed er eksponeret for både støj og skyggekast. Vi har ikke oplevet gener 

fra lyde eller skygger fra vindmøllerne, og vi har på ingen måde følt at vores livskvalitet er forringet heraf.  

Igennem de seneste tre år har vi stået i en situation, hvor vores tilværelse har været uafklaret i forhold til 

om vindmølleprojektet bliver igangsat. 

Vi håber, at byrådet vil imødekomme Hofors ønske om at opsætte vindmøllerne i Bjørnstrup, da det kan 

give os en afklaring på vores fremtidige boligsituation. Vores frygt er, at byrådet stemmer imod 

vindmølleprojektet, men bibeholder området som vindmølleområde i kommende kommuneplaner, hvilket 

vil fastholde os i uvished angående vores fremtidige boligsituation. 

 

Med venlig hilsen 

Beboerne på Nr. Blærevej 

57)
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58) Mette Myrup 

 

Navn: Mette Myrup 

Addresse: Stenildhøjdalen 4 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg ønsker med dette høringssvar at give min holdning ang. vindmølleprojektet i Bjørnstrup til 

kende, og jeg er klart FOR vindmølleprojektet i Bjørnstrup.  

 

Jeg går stærkt ind for grøn energi, og jeg håber, at både borgere og politikere forstår, at vi 

alle har et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. For os selv nu og her, men så 

sandelig også for generationerne efter os. 

 

 

59) Jens Morten Søgaard Rasmussen 

 

Navn: Jens Morten Søgaard Rasmussen 

Addresse: Stenildhøjdalen 4 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg ønsker med dette høringssvar at give min holdning til kende ift. vindmølleprojektet ved 

Bjørnstrup, og jeg er klart tilhænger af det nye vindmølleprojekt i Bjørnstrup.  

 

Når jeg læser redegørelsen for projektet, kan jeg ikke finde én eneste grund til at kunne være 

imod dette forslag, og jeg hæfter mig også ved, at dette forslag er stillet som resultat af, at vi 

alle skal bidrage til den grønne omstilling. Dette projekt kan netop dét; bidrage kraftigt til den 

grønne omstilling, og det er et ansvar, vi skal være fælles om at løfte. Derfor kan jeg kun 

være tilhænger af forslaget om nye vindmøller i Bjørnstrup. 

 

 

60) Mette & Jan Baade Poulsen 

 

Navn: Mette & Jan Baade Poulsen 

Addresse: Kelddalvej 52 

Postnr: 9600 

By: Blære 

 

Indhold:  

Vi i Blære og omegn er blevet præsenteret for endnu en vindmølle park, man kan diskutere 

hvor vidt vi ikke har nok af disse i vores nærområde ? Hører disse kæmper ikke nærmere 

hjemme ude i havet, hvor dyreliv og mennesker ikke vil opleve samme problematikker i form 

af skyggekast, lysgener og ikke mindst lavfrekvent støj - ikke mindst vore rige dyreliv i 

området vil lide stor overlast af disse, her kan vi nævne at både ræven, haren og rådyrene 

kommer i vores have - skal vi undvære disse ? For så kunne vi snart ligeså godt flytte til byen 

!  

 

Bare tanken bliver man træt af som aktiv i foreningslivet, hvor timer og kræfter ligges med 

stor omhu sådan andre kan nyde godt af det nu som senere - de timer vi bruger på disse 

vindmølleprojekter, vil vi kategorisere som spild af tid og energi der kunne have været brugt 

meget bedre lokalt. Apropros lokalt, så støtter vi hinanden her i Blære som bølger i vandet, så 

bekymringen blandt vores naboer og venner gør alle utrygge. Vores utryghed her, ligger især i 
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vores drømmebolig, som vi endnu ikke kender den nye værdi på - den værdi bliver først sat 

når vindmøllerne er opsat. Derfor vil vi gerne være fri for disse kæmper som nabo, tak ! Vi 

håber i kan forsvare jeres valg på placering, ved ankomst på adressen.  

 

Familien Baade Poulsen - Kelddalvej 52 9600. 

 

 

61) Jette og Morten Nielsen 

 

Navn: Jette og Morten Nielsen 

Addresse: Gammel Blærevej 43 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Hvorfor vindmøller i et lille lokalt område som Bjørnstrup, hvor borgerne ikke ønsker det? 

Hvorfor tages der hensyn til dyr og ikke mennesker i en sådan sag? 

Hvorfor vil kommunen være bekendt, at et velfungerende landsbyområde kan blive udsat for 

affolkning? 

Hvorfor? - ja, det kan man spørge sig selv om i uendelighed.... 

Det bliver et STORT NEJ TAK til vindmøller i Bjørnstrup!! 

Grøn energi er er helt sikkert vejen frem (vi benytter selv både jordvarme og solceller) men en 

langsigtet velovervejet samlet energiplan for hele Vesthimmerlands Kommune vil være en 

gevinst for både borgere og kommunen. 

Der må i vores landbrugskommune kunne findes dét ene perfekte område til disse vindmøller, 

så ellers attraktive små samfund ikke går i opløsning. 

 

 

62) Mona Andersen 

 

Navn: Mona Andersen 

Addresse: Holmevej 63 

Postnr: 9640 

By: Farsø 

 

Indhold:  

Som ejer af aggersundvej 102C, har jeg følgende bemærkninger til planen. 

Ødelæg nu ikke muligheden for at udvikle på Vesthimmerlands flyveplads, den var her først. Vi 

bør i Vesthimmerland være stolte af at vi har denne plads som vores erhvervsliv, rent faktisk 

har stor nytte af, det er ikke alle kommuner som har den mulighed. Det vil være synd at 

afskære pladsen for muligheden for at kunne lave gps styring til landing i mørke. 

Så vidt jeg er informeret har Års vand særlige interesser i området, der er allerede opkøbt 

skov og agerjord, som sikring for fremtidens vand. Hvis vi får de møller, og der risikere at 

forekomme vagabonderende strøm, så er de reserver ikke meget bevendt. 

Så er der det virituelle, på Holmevej hvor jeg bor har vi fået både udsigten og luften ødelagt. 

Det kunne være rart at bare en bid at ens jord, kunne nydes, uden at blive mindet om, at vi er 

med til at støtte den grønne omstilling, det gør vi allerede så rigeligt til dagligt. 

Man bør måske i sådanne planer som dette tænke en lille smule på at der faktisk bor 

mennesker i det berørte område. På mødet i Blære, var der en som fortalte om hvordan det 

var at bo tæt på vindmøller. Hun fortalte også om tilladelse som var givet, møller opført, og så 

skal man til at lave en redegørelse over truede dyrearter efterfølgende, men så er dyrene jo 

væk. Måske sker det samme på et tidspunkt for os i Holme, men så er det bare menneskene 

som er væk. Tænk på at de mennesker der bor tæt på, de har rent faktisk, på et tidspunkt i 

deres liv,har valgt at bo her, og så kommer der sådanne planer, og truer dem på deres 

eksistens.Der er endnu ingen som ved hvad møller gør ved folks helbred på længere sigt. 
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63) Michael Jensen 

 

Navn: Michael Jensen 

Addresse: Skovvænget 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Bekymrings brev fra Skovvænget 16, Gundersted. 

 

Jeg er bekymret for, at vi bliver stavns bundet som nabo til et projekt af denne størrelse. 

Alle huse i området vil bliver ramt og man vil ikke kunne sælge et hus, i hele perioden indtil 

enten projektet er afvist eller møllerne er rejst. Jeg ville i hvert fald ikke investere i et hus, 

hvor jeg vidste man indenfor en årrække, vil blive nabo til 150 m høje vindmølle, med den 

usikkerhed der ligger i det. Så ville jeg søge bolig i et andet område.  

Vi er jo ramt af affolkning på landet og i hele kommunen og vil mene dette for en negativ 

indflydelse på at tiltrække folk til området omkring vindmøllerne. 

Hvis møllerne bliver rejst vil det have en negativ indvirkning på huspriserne i området, også 

dem der ligger mere end 1200 m væk.  

 

Vi er også bekymret for den lavfrekvens støj dB(c) der max må være 20 indenfor. Jeg ved det 

er noget der kan genere meget og er svær at gøre noget ved, når først vindmøllerne er rejst.  

-Det er svært at beregne sig frem til det og det er netop det, man gør og man bruger nogle tal 

der er gunstige for vindmøllerne. 

Jeg kunne godt tænke mig, at man stillede en garanti for at man overholder de 20 dB(c) 

 

Jeg går ind for grøn energi, og mener det er nødvendigt, men man bør lave en større samlet 

plan og samle det i større parker og ikke små grupper placeret rundt omkring, Jeg undre mig 

også over, at man netop nu vil rejse yderlig vindmøller, da der er overproduktion af el fra 

vindmøllerne. Vi ser mange af de nye opsatte vindmøller der stoppes pga. overproduktion, 

yderlig bør man måske kigge på lagring af energi fra møller inden man rejser nye. 

 

Jeg har selv investeret t i luft til vand varmepumpe, samt solceller sidste år - til trods for man 

har fjernet alt tilskud og lavet reglerne for lagring på el nettet meget ringe. 

 

Dette har jeg gjort også for at fremtidssikker mit hus, den dag jeg skal sælge det.  

Jeg ved godt at selve investeringen ikke står mål med den værdiforøgelse, jeg får for mit hus - 

tror faktisk ikke den overhovedet vil øge den. 

 

Vores hus er nok et af de sværeste huse at sælge i Gundersted pga. prisen, da den ca.  

er 1,75 mill kroner (vurderet i 2016), og min umiddelbar vurdering er, at det bliver ikke 

nemmere med en vindmølle på 150 meter ca. 1200 m væk - og det vil uden tvivl gå ud over 

prisen, den dag jeg skal sælge huset. 

 

Jeg mener også man bør gøre ligesom man gjorde i Thorup Sletten vindmøllepark, der blev 

20% af vindmøllerne solgt som anparter til dem der boede inden for en radius af 4,5 km.  

Jeg vil mene, at på den måde vil man få en mere positiv tilgang til vindmøller, hvis man er en 

del af det og føler man får en del af kagen. Jeg tror at mange føler, at det er noget der bliver 

trukket ned over hovederne på os, uden at andre kommer og stille vindmøller op i vores 

baghave og de tjener på dette uden vi er en del af det.  

 

Jeg ved at der en god økonomi i at opstille vindmøller, både for lodsejere og opstiller i dette 

tilfælde HOFOR. 

Ifølge regnskabet for vindmøllepark Thorup-Sletten Park er der forventet min. overskud på ca. 

7% eller 221 mill. for et projekt på ca. 600.000.000 kroner og lodsejerne får ca. 89.000.000 
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kr. Projektet omfatter 18 vindmøller af 4,3 MW. 

 

Yderlig er det aftalt, at man laver en årlig betalings forpligtelse på 30.000 kroner pr. mølle til 

lokalområdet i hele møllens levetid. Denne pulje tilgå også lokalbefolkning inden for 4,5 km 

radius fra møllerne, hvis de bliver opstillet i Bjørnstrup syntes jeg de bør tilgå Gundersted og 

Blære og ikke Hornum som foreslået. 

 

Yderlig bør man også kigge på hvad kan man gøre for området hvis møllerne bliver rejst. 

Kunne man lave en natursti, MTB spor, fiskesø, eller andet der kunne trække folk til området, 

der ville gøre det attraktivt at bosætte sig i området. 

 

Man bør også sætte krav til lyset på møllerne, da jeg ved det virker generede. Var det muligt 

at afskærme det kraftige lys, så man ikke kunne se det fra jorden? 

 

Jeg mener heller ikke projektet bør bliver til noget grundet den beslutning man lagde til grund 

for at vindmølle projektet i Malle ikke blev til noget - det var er der ikke var lokal opbagning til 

vindmølle projekt og det må man da i den grad sige der heller ikke er i det her tilfælde 

 

Håber virkelig vesthimmerlands kommune vil overveje dette meget grundigt! 

 

Med venlig hilsen 

Skovvænget 16, Gundersted 
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Til  

Vesthimmerlands kommune 

Ll. Ajstrup, d. 6. september 2021 

Høringssvar vedr. Vindmølle projekt Bjørnstrup 

Først og fremmest vil jeg tilkendegive at jeg er en af blot 2 lodsejere til ”vindmølleprojekt Bjørnstrup”. 

Projektet 

Kort efter lokalplanens vedtagelse i 2017 blev vi lodsejere kontaktet af en opstiller. En seriøs opstiller. Men 

vi kunne ikke nå til enighed om vores værdier. Derfor søgte vi lodsejere en anden samarbejdspartner. Det 

fandt vi i Hofor. Vi havde ikke mange krav. Men et af dem var at de skulle behandle naboer respektfuldt og 

ordentlig. Og det mener vi de har gjort. Derfor har der ikke været mange klager over projektet fra de 

nærmeste beboere.  

Det er i øvrigt heller ikke Hofor’s målsætning at sælge projektet videre til højstbydende som vi af og til ser i 

branchen. Det har været vigtig for os lodsejere at lave et langsigtet samarbejde til gavn for, selvfølgelig os 

selv, men også lokalområdet og kommunen. 

En mulighed for udvikling af lokalsamfundet 

Der er efterhånden solgt flere ejendomme i både Gundersted og Blære her mens behandlingen af projektet 

har gået sin gang. Men bestemt også efter at lokalplanen var vedtaget. I øvrigt en lokalplan som jeg mener 

man altid har ”pligt” til at kigge igennem inden man investerer i noget så betydeligt som fast ejendom. Det 

er blot for at konstatere at omsætningen af boliger i området omkring de ansøgte vindmøller fortsætter 

uhindret. Det til trods for at man bør forvente at det er i netop denne periode med usikkerheder og omtale 

af projektet burde være størst nervøsitet blandt køberne. Men det er jo så bevist at det IKKE er tilfældet. 

De 8 boliger som med sikkerhed nedlægges, er ikke alle bevaringsværdige. Ud af de 3 som undertegnede 

råder over er ingen af dem pt. beboet. Og kun den ene bolig er beboelig. I dag er kun 4 ud af de 8 huse 

beboet. I min optik vil det så absolut være en forskønnelse af området at få fjernet nogle af boligerne.  

Jeg kan forstå at man i Gundersted af og til føler sig generet af de vindmøller som står der i dag. Derfor vil 

dette projekt, uden tvivl, være en hjælp til byen når den mølle nærmest kirken bliver nedtaget. Dette 

fremgår også af støjberegninger i miljøkonsekvensrapporten. Derfor undrer det mig meget at borgerne i 

Gundersted ikke ytrer større opbakning til dette projekt. Måske fordi man ikke er helt klar over de positive 

konsekvenser af projektet, da der oftest kun fokuseres på de negative. 

Foruden disse fysiske forbedringer for området vil der også blive afsat i nærheden af 8 mio. kr. til lokale 

tiltag. Dels de lovpligtige 125.000, - pr. opstillet MW, men også de op til 4,5 mio. kr. som os lodsejere 

sammen med Hofor, ekstraordinært og af egen lomme, har valgt at tilbyde lokalområdet i form af 4 fonde. 

Kun fantasien sætter begrænsningerne for, hvordan disse penge kan styrke området og de lokale 

landsbyer. 

 

  

64)
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Er der alternativer til vindmøller? 

Ja bestemt. Men hvilken løsning er den ideelle? Eller skulle man måske spørge sig selv om hvordan laver 

man den mest alsidige løsning. Ja, det er nok ikke ved at sætte alle pengene på en ”hest”. Mit bud er, som i 

mange andre sammenhænge, en sund blanding af forskellige løsninger. Det være sig havvindmøller, biogas, 

solcelleparker, men også landvindmøller. Er det hele så spildt når koden til lagring af el er løst? Nej 

selvfølgelig ikke. Så er vi blot endnu bedre stillet. De løsninger der snakkes om er jo stadigvæk mange år 

ude i fremtiden inden de har en kommerciel udbredelse. Og nej, vi løser ikke den grønne omstilling ved at 

sætte solceller på tagene. Tagene er som udgangspunkt ikke dimensioneret til det og det er et alt for lille 

areal og dermed alt for dyrt.  

Som erhvervsdrivende i Vesthimmerlands kommune kan jeg kun opfordre byrådet til at stemme dette 

projekt igennem.  

• En investering der vel samlet beløber sig til ca. 250 mio. kr.  

• Bidrager positivt til lokalområdet og den lokale udvikling 

• Er en nødvendighed i forhold til en grøn omstilling i Vesthimmerland, Danmark og resten af verden 

• Hjælper Vesthimmerlands kommune med at producere nok grøn el til det fremtidige behov 

Det har været en lang proces. Ofte har modstanden været båret af følelser. Fake News som ikke er faktuelt 

korrekt. Jeg forholder mig til fakta om netop dette projekt. Herunder miljørapporten som er lavet af 

professionelle. (Og nej. Den kan ikke laves af Hofor efter behov) Et lavere støjniveau i Gundersted. Masser 

af penge til lokalområdet. Stadig omsættelige ejendomme som hidtil. En lokalplan hvor der politisk er 

vedtaget plads til Vindmøller i området.  

Der kommer løbende mange politiske ideer omkring et fremtidig grønt Vesthimmerland. Og mange af disse 

er fine ønsker og planer. Men vi og I ved også at der går mange år inden man er klar med planlægningen af 

disse planer. Og dertil selve processen i et konkret projekt. Realistisk er vi på den anden side af 2030 inden 

man i givet fald kan indvie sådanne projekter. Det tror jeg ikke man hverken kan eller bør vente på, uden at 

iværksætte de fremtidsplaner man havde og vedtog år tilbage og som står foran en realisering nu og her. 

Ja, det ville jo i så fald være det tætteste man kommer på at være handlingslammet. 

Kort sagt. Et godt projekt for både området, miljøet og Vesthimmerlands kommune. 

 

 

 

Per Sørensen 

Borupvej 14  

9600 Aars 
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65) Ole Vestergaard 

 

Navn: Ole Vestergaard 

Addresse: Lendrupvej 60 

Postnr: 9670 

By: Løgstør 

 

Indhold:  

Undertegnede er i mod opsætning af kæmpevindmøller ved Bjørnstrup. Ønsker på ingen måde 

de mange gener(naturmæssigt, støjmæssigt, visuelt, negativ indvirkning på bosætning i 

kommunen) der er forbundet med opsætning af Vindmøller ved Bjørnstrup. 

 

 

66) Kristina B. Haldrup 

 

Navn: Kristina B. Haldrup 

Addresse: Gl. Blærevej 81 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Ønsker ikke møllerne opsat. 

 

 

67) Mogens Himmerland Camping 

 

Navn: Mogens 

Addresse: Bjørnstrupvej 45 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Vi har nu gennem de sidste godt 2 år drevet en stabil, stille og rolig Campingplads, hvilket vi 

får gennem turisterne uanset nationalitet mange roser for. 

 

Spørgsmålet vi skal stille os selv er at, kan vi bibeholde den turisme i Vest Himmerland med 

opstilling af de nye møller, kan vi her på Himmerland Camping stadig med god samvittighed 

kunne sende vores besøgende til en rolig Golftur, en dejlig bade dag til øje eller navn sø, eller 

blot nyde naturen her på Himmerland Camping?. 

Der er ingen tvivl om at vi skal have meget mere grøn energi, så selve idéen med møller er 

uden tvivl en god løsning, men nok ikke den ideelle løsning placeringsmæssig for os, hvor 

meget udsyn, og om der bliver nogen form for støj, ja det ved vi naturligvis ikke, vi vil blot 

opfordre til at man gennemtænker dette projekt og om man kunne finde en placering der ville 

være optimal for alle. 

Med venlig hilsen 

Mette & Mogens 

Himmerland Camping 

Bjørnstrup 45 

9600 Aars 
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68) Christian Larsen 

 

Vesthimmerlands Kommune 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

Maskinfabrikken REKA A/S 
Vestvej 7 
DK- 9600  Aars (Denmark) 

Telefon:  (+45) 98 62 40 

11 
Telefax:  (+45) 98 62 40 71 
E-mail:      reka@reka.com 
Website:   www.reka.com 
 
 

Att: Kommuneplan@Vesthimmerland.dk Aars, den  06/09  2021 

 

  

 
 
 
Høringssvar vedr.: Vindmølle projekt Bjørnstrup. 
 
Tidligere fremsendte høringssvar af 22/11 20 er stadig gældende, selv 
om vi ikke har modtaget det mindste svar eller information fra 
Vesthimmerlands Kommune (meget utilfredsstillende). 
 
Ved det nye indkaldte borgermøde den 24/6 21 kl. 1900 i Blære 
Multicenter, hvor Hofor, Urland og Vesthimmerlands Kommune var til 
stede for at give information og besvare spørgsmål. 
Som vi måske kunne forvendte, var svarene på spørgsmålene 
meget begrænset – ikke eksisterende. 
 
Eksempelvis kan nævnes: 
Vagabonderende strøm 
Krybestrøm 
Galvanisk strøm  
Elektrificeret vand 
Frekvensomformer støj 
EMC – strøm 
Elektriske felter ved jordledninger 
 
NB: Alle disse elektriske spændinger er bevist meget skadelige  
       for mennesker og alle dyr. 
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Miljøkonsekvensrapporten / WM-rapport. 
Mangler følgende oplysninger m.m. 
Vindmølle fabrikat, typegodkendelse – certifikat – støjniveau m.m. 
 
NB: Målt støj? 
 
Rød glente – yngler og opholder sig i området. 
Fiske - ørne flyver i området. 
Hav – ørne flyver i området. 
 
 
 
Vedr.: Lufttrafik – Aars flyveplads. 
 
Urland beskriver ikke flyvepladsen seriøst. 
 
Som tidligere nævnt er Bestemmelserne om luftfart EB 3-10 ikke 
overholdt. 
 
Vi har i Aars en fantastisk flyveplads som bruges til faldskærms-
udspring – svæveflyvning – motorflyvning – forretningsflyvning og 
endelig er der også militær- og helikopter flyvning. 
 
Denne flyveplads skal nu generes, gøres meget mindre anvendelig på 
grund af store/høje vindmøller. 
Ved visuel anflyvning i diset vejr, vil en hvid vindmølle være umulig at 
se (stor risiko for havari) ligeledes vil radardækning fra Aalborg bliver 
usikker, forstyrret, måske uanvendelig. 
 
Hertil kommer at en kommende GPS – automatisk – landing måske 
ikke kan bruges (være sikker nok). 
 
Vi kan f.eks. Også oplyse at Aalborg lufthavn har påtaleret i en radius 
på 13 km i omkreds for byggehøjder på mere end 25 meters højde. (Det 
er der vel en grund til?) 
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Endelig vil vores standard landings runder til græs- og asfalt bane ikke 
kunne udføres. 
 
Kopi vedlagt. 
 
 
Da det ikke har været muligt at få noget svar – dialog fra 
Vesthimmerlands Kommune må vi desværre gøre følgende: 
 
Vi beder høfligst om agtindsigt i ALT kommunikation mellem 
Kommunen og Trafik – Bygge – og Boligstyrelsen måske eksterne 
parter, hvor emnet er vindmøller – vi forventer at modtage alt materiale 
også mail, SMS, telefon notater m.m. – i øvrigt i henhold til Århus 
konventionen. 
 
Til almindelig orientering bliver vi formegentlig også nødt til at indsende 
klage til Planklagenævnet, og de europæiske luftfartsmyndigheder 
ICAO og EASA. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Maskinfabrikken REKA A/S 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Chr. C. Larsen 
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69) Mikkel Bøgelund 

 

Navn: Mikkel Bøgelund 

Addresse: Blærevej 60 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg er imod dette projekt, grundet støjgener og glimt fra vingerne. 

Jeg har levet med Møller i baghaven før og ønsker det ikke igen. 

 

 

70) Sjaak Bosma 

 

Navn: Sjaak Bosma 

Addresse: Holmevej 91  

Postnr: 9640 

By: Farsø 

 

Indhold:  

Som ejer af jord der ligger hel op til flyvepladsen er jeg bekymret for flyvepladsen muligheder 

for udvikling. Jeg er også bekymret for at vi kan ikke kan nyde roen på vores marker i 

hvorvarp længere, det blev meget vigtigt for os efter der er bygget et biogasanlæg ved siden 

af vores stuehus. jeg håber på at de nærmeste naboer ikke bliver så meget generet af de 

vindmøller som biogassen generer os.  

 

mvh Sjaak Bosma 

 

 

71) Claus Bagger 

 

Navn: Claus Bagger 

Addresse: Saltgårdvej 1 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg er som sidst der var høring imod kæmpevindmøller i Bjørnstrup. Vi er så godt og grundig 

allerede i grøn omstilling via solcellepark i Bjørnstrup. Vi skal ikke ødelægge mere natur i dette 

lille område, kommunen burde tage mere hensyn til natur og borgerne som bor i det berørte 

område. 

 

 

72) Ane-Marie Bagger 

 

Navn: Ane-Marie Bagger 

Addresse: Saltgårdvej1/Jernbanegade 1B 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Selvfølgelig skal vi i Danmark lave grøn strøm, men Vesthimmerlands Kommune bidrager jo i 

forvejen med solcelleparken i Bjørnstrup. Den har en skræmmende størrelse, der, sammen 

med råstofudvindingen også i Bjørnstrupi , i den grad skæmmer den fantastiske naturperle 

Navnsø og de omkringliggende arealer. 

Det kan ikke være rigtigt, at vi i det stærkt begrænsede område, skal bidrage med tre tiltag, 
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der både sammen og hver for sig er meget dominerende i landskabet. 

 

Venlig hilsen 

Ane-Marie og Erland Bagger 

Saltgårdvej 1, 9600 Aars 

 

 

73) Jørgen Rise Pedersen 

 

Navn: Jørgen Rise Pedersen  

Addresse: Skovvænget 42  

Postnr: 9240 

By: Gundersted  

 

Indhold:  

Til Vesthimmerlands kommune “vindmølle projekt bjørnstrup” er fortsat en varm kartoffel. 

 

Der er fra mig flere forskellig bekymringer imod projektet jeg ser det derfor gerne nedlagt og 

fjernet af lokalplanen.  

 

Punkt 1.  

Jeg mangler MEGET der bliver belyst i det omtalte projekt “bjørnstrup”eller en direkte 

henvisning til,hvor jeg i vindmøllebekendtgørlsen kan finde hvordan jeg og min familie/ naboer 

er beskyttet? Dette fremgår ingen steder ej heller i jeres materiale!jeg vil gerne have en 

garanti fra kommunen at skulle der opstå sygdom ved mig eller min familie grundet opsætning 

af de omtalte vindmøller, vil jeg og min familie blive tilkendt en erstatning af kommunen hvis 

det bevises at det er grundet opsætning eller følgevirkninger af disse vindmøller.  

 

Punkt 2.  

Jeg oplever det som værende en ligegyldighed, at man i det berørte område ikke på nogen 

måde har undersøget det tilstrækklig ift: den omtalte røde glente, jeg ved den er i området, og 

den har sin yngleplads her. Det kan ikke komme som en overraskelse for Urland - omvendt 

kan man stille sig spørgsmålet om det er en bevist handling bag denne ligegyldighed. Der er 

fremlagt materiale til Urland for min påstand.  

 

Punkt 3.  

Fiskeørnen & Havørn er heller ikke undersøgt i materialet, der må være en forklaring på de 

mangler?Der er tiderliger i processen gjordt opmærksom på dem også, ligeledes de mange 

andre stand og træk fugle! Vi ligger i en direkte trækrute imellem Halkærsø-Navnsø-Vilstedsø. 

For rigtig mange enda også fredet fuglearter- 

 

( kirkeuglen er der heller ikke undersøgt for i området hvad er forklaring på det)? 

 

Punkt 4. 

Det er tankevækkende at man i det berørte området, allerede har fjernet nogle gammel 

eksisterende læ hegn, når man ved at netop dette er et oplagt yngle og levested for de mange 

omtalte flagermus. Man vil sener i processen lave en fyldesgørende undersøgelse i 

miljørapopten. Er det så først når man har fjernet alle levesteder for flagermusen?det kan ikke 

være rigtig at kommunen kan være tilfreds med sådan en konklusion i en undersøgelse! Det 

bliver sagen om Thorup sletten om igen, her er vi dog heldig vi ikke har sagt ja, men stadig 

kan nå at sige NEJ tak inden sagen overgår til planklagenævnet.  

 

Flagermus er fredede og omfattet af habitatdirektivet 

Efter dansk lovgivning (artsfredningsbekendtgørelsen) er alle flagermus totalfredede. At 

flagermus er fredede betyder, at flagermus ikke må fanges eller slås ihjel. Man må heller ikke 
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ødelægge eller beskadige deres ynglesteder og de områder, de vender jævnligt tilbage til for 

finder føde. 

Flagermus er også beskyttet af habitatdirektivets bilag 'Bilag IV', som omfatter dyre- og 

plantearter, som kræver streng beskyttelse. 

Det omfatter bl.a. forbud mod: 

1. Alle former for forsætlig indfangning eller drab 

2. af enheder af disse arter i naturen. 

3. Forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser 

4. yngelpleje, overvintrer eller vandrer. 

5. Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller 

6. rasteområder 

 

Punkt 7. 

Jeg har igennem hele processen været forundret over den måden man i kommunen behandler 

sine borger på. Der er efter min mening lavet utrolig mange fejl/mangler i Måden man har 

behandlet sagen på lige fra afstemmning til høringer iblandt befolkning - hvilket også fra min 

side blev givet udtryk for til borgermødet. 

At man fra byrådets side vælger at komme med et udspil med 4-5-6 vindmøller er bestemt 

ikke en nemmer situation at sætte borgerne i, når man skal søge værditab af sin bolig. Taber 

en bolig så i værdi i Gundersted ved at der kommer kæmpe vindmøller? En lokal 

ejendomsmægler siger NEJ for den kan ikke sælges efterfølgende! Vi er i forvejen et sårbar 

område i Vesthimmerland, i vil gerne folk også bosætter sig i udkanten af kommune men i 

vanskeliggøre det bare for befolkning at “sælge” vores område til resurse stærke familier.  

 

Punkt 8.  

Jeg har flere gange i den her vindmølle kamp, stillet mig selv spørgsmålet hvad et byråd et 

valgt til og for!?Jeg er hver gang kommet frem til samme svar, at det må være for at varetage 

borgernes ønsker og interesser på kryds og tværs af meninger og holdninger. Det er vel derfor 

vi har et demokrati. I må jo her i denne høring indrømme at borgernes interesse er IKKE at få 

et vindmølle område, vi har i Bjørnstrup et solcelle projekt der er i fuld gang. Der er blevet 

brugt ord som “politisk mod” lad sig rive med stemningen” vi kan godt unde dem sådan et 

projekt “ - det er vel ikke det projektet handler om? Man kunne fristes til at tro der er sidder 

folk i byrådet der har egen interesse i den grønne omstilling for egen vindings skyld jeg forstår 

ikke man så ikke forholder sig inhabil i disse sager!når alt kommer til alt, må i alle jo 

respektere de mange folks opråb, om et NEJ tak til et vindmølle projekt i Bjørnstrup og lade 

demokratiet sejre.  

 

Punkt 9.  

Hvad gør man for at bevare de små landsbyer? Hvordan vil man øge bosætning herude i de 

små samfund Hvordan vil I have, at vi skal sælge vores lokalområde når i vanskeliggøre det 

efterfølgende. 

 

Punkt 10. 

Hvad gør man for at sikre sig, at folk kan låne i deres hus/ ejendomme, fx til energiforbedring? 

Det er svært nok i forvejen. Vi er oplyst fra banker og kreditforeninger at et vindmølle område 

ikke vil øge muligheden.kan folk ikke få en belåning hjem til formålet,opvejer det så opsætning 

af vindmøller Er der regnet på det ift : CO2 udledning.  

 

 

Punkt 11. 

Hvad gør man for at opretholde den dejlige natur i Vesthimmerland. Her tænkes der jo særligt 

på vores dejlige lokalområde! Udtager man landbrugsjord og Planter man mere skov,eller vil 

man bare opsætte kæmpvindmøller og lave solcelle anlæg her ude?. 

 

Punkt 12. 
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Hvilken hensyn tager man til padder i området? Jeg er ikke korrekt oplyst i miljørapopten 

herom! Eller er det helt uden betydning,man har i det berørte område allerede fortaget 

dræning af en større mose. 

 

Punkt 13. 

Hvilken hensyn tager man i projektet til Rørhøgen og Kærhøgen, der yngler i området? De 

mange trækfugle der kommer ind over det berørte område Tænker man over, at det faktisk er 

her ude på landet at dyrelivet er og leves-Tænkes der over biodiversiteten.  

 

Punkt 14. 

Tænker man på lokalbefolkningen i området. Det er et industrianlæg, der vil står her de næste 

30 år - burde man ikke se hvad der sker de næste par år i planlægning fra regeringen af i den 

grønne omstilling. Vi er i Vesthimmerlands Kommune langt  fremme i den grønne omstilling ift: 

andre større kommuner. 

 

Punkt15. 

Hvem betaler skatten i kommunen Er det HOFOR? Vil der komme nogle penge til kommunen 

ud over de lovpligtige midler?  

 

Punkt16. 

Hvem gavner CO2 regnskabet? Er det Vesthimmerlands Kommune eller laver man blot 

talgymnastik, og trækker det fra i flere kommuner Jeg kan ikke se fornuften i det og vil sige 

det er direkte manipulation.  

 

Punkt 17. 

Det omtales oftes som grøn omstilling af tilhænger af projektet,men faktisk handler det mest 

af alt om en god forretning for lodsejerne. 

 

Punkt 18. 

Har man tænkt over hvilken omkostninger det vil have for vores flyveplads. Vil den 

nødvendige  sikkerhed være der ved ind-og udflytning Er der taget højde for elever der er ved 

at erhverve sig flycertifikat? Vil Bjørnstrup området ikke blive et farlig område for fly og 

svævefly. Vil det begrænse flytrafikken, og skabe stor risiko for kollision ved en eventuel 

nødsituation særlig for de mange svævefly — har man i kommunen tænkt over hvor meget 

man faktisk udvider i Gatten Golf center — det publikum man ønsker at tiltrække her til,er 

måske folk der på sigt vil ankomme i privat fly til Vesthimmerland.det skal vi passe på vi ikke 

vanskeliggøre.  

 

Punkt 19. 

Hvor meget tænker byrådet over i dette projekt, at I er folkevalgte af borgerne i 

Vesthimmerlands kommune, til at varetage vores interesser og ligeledes skabe vækst og 

tryghed for borgerne Der er mange der er bekymret ved det omtalte projekt.  

 

Punkt 20. 

Har man med i sine overvejelser, hvad det vil betyde for vores  nærtliggende campingplads? 

Tænker man i byrådet at det vil øge besøgende af turister, som vil komme til at camperer i et 

område med kæmpe vindmøller Campingpladsen ligger placeret imellem Krogstrup vindmøller 

og det omtalte Bjørnstrup projekt.  

 

Punkt 21. 

Jeg tror, vi i Vesthimmerland skal prøve at arbejde noget mere målrettet på et projekt, som 

faktisk vil gavne vores kommune, og ikke mindst borgerne og skatteyderne. Det aktuelle 

projekt vil i min overbevisning ødelægger det for lokalområdet, hvor ildsjæle dagligt kæmper 

for en fælles indsats til gavn for udvikling og bosætning i området og i kommunens dejlige 

yderområder generelt.  
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Punkt 22. Jeg mangler en uddybelse i projektet omkring grundvandsækning,og ligeledes også 

om vagabonderende strøm og konsekvensen af dette i forhold til mennesker og vores helbred?  

 

Punkt 23. 

Man sætter ikke sådan noget op i et område hvor der bor mennesker, så finder man er område 

der er egnet og allerede affolket til sådan et projekt, hvis man nu er blevet SÅ overbevist om 

det er den rette vej.  TÆNK jer nu godt om inden i bider på krogen, der er ingen 

fortrydelsesret! Det er en beslutning der for mange og ikke mindst Vesthimmerland der vil 

betyde rigtig meget de næste 30-40 år...  

 

Der skal her fra fortsat lyde et stort NEJ tak til projektet.  

 

Med venlig hilsen.  

Jørgen Rise Pedersen  

Skovvænget 42-9240 Nibe. 

 

“Gundersted city”en dejlig eksisterende landsby i Vesthimmerland. 

 

 

 

74) Steffen Verlin 

 

Navn: Steffen Verlin  

Addresse: Skolevænget 8 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

NEJ TAK TIL VINDMØLLEPROJEKT BJØRNSTRUP 

 

Der er vist høringssvar på kommunens hjemmeside, hvor man via kort og høringssvar nr. har 

kunne finde frem til de enkelte der har indsendt høringssvar, og dermed brud på 

Databeskyttelsesforordningen. 

 

Flere gange har aktindsigter ikke blevet udleveret til tiden. 

 

Påvirkninger af flagermus som et særligt fokusområde i miljøundersøgelserne for 

projektforslaget. Den gennemførte lytteundersøgelse efter flagermus er ikke fortaget i 

tilstrækkelig grad, ang. perioden og tiden for hvornår undersøgelsen er begyndt, for at 

klarlægge områdets lokale forekomster af disse. 

 

Rørhøg (Circus aeruginosus) ses dagligt i området, og kommunen har ikke i tilstrækkelig grad 

undersøgt området for ynglende rørhøg. 

 

De visualiseringer af projektet der er blevet bedt om, er ikke efterkommet fra ansøger og 

kommunens side. 

Der ikke blevet vist visualiseringen med påsatte lys ligesom det er påtænkt om natten. 

Derudover vil en visualiseringen om sommer og om vinteren, give en meget bredere billede af 

projektet. Da læhegn en del stedet vil dække for vindmøllerne om sommeren, vil jeg gerne se 

læhegnene om vinteren når de mister bladene. 

 

 

Jf. kommuneplanen er landskabet ikke tilstrækkeligt robust til, at der kan opstilles 150 meter 

høje vindmøller. 
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75) Morten Skak Raunkjær 

 

Navn: Morten Skak Raunkjær  

Addresse: Reberbanegade 5  

Postnr: 9600  

By: Hornum  

 

Indhold:  

Jeg er bange for flere lydgener, og så er ville jeg også være træt af at se møller i alle retninger 

af hornum, nej ryk dem ud på havet, eller så ryk dem til København 

 

 

76) Birgit Christensen 

 

Navn: Birgit Christensen 

Addresse: Skovvænget 11, Gundersted 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Jeg kan virkelig ikke se hvorfor vi skal have kæmpevindmøller lige udenfor vore vinduer, især 

ikke, når det ikke er noget der kommer os til gavn, kun gene... Vi vil blive så plaget af 

skyggekast og støj, at det bliver uudholdeligt at opholde os på matriklen. Det er efter min 

mening heller ikke det bedste for vores små hyggelige lokalsamfund, som vil blive mere og 

mere affolket. Så derfor NEJ TAK til Vindmøller i Bjørnstrup. 

 

 

77) Mikkel Hansen 

 

Navn: Mikkel Hansen  

Addresse: Trælborgvadvej 2 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Kære byråd. 

Håber I tænker jer ekstra gang på os borgere som vælger at bo, herude hvor der er ro og højt 

til himlen. 

Vi har valgt at bosætte herude pga den fantastiske natur og rolige omgivelser. 

Jeg taler på vejne af min familie, kone og to børn. 

Hvis de kæmpe havvindmøller kommer op så tæt på vores skønne landsted. Frygter jeg at det 

vil påvirke min familie og jeg, med deres skyggekast og lavfrekvent støj. 

Og hvordan det vil påvirke os mere lavpraktisk, med dårligere kreditvurdering mm. 

Så jeg håber inderligt at I vil stemme nej til vindmøllerne og ja til en glad familie 

Mvh Mikkel 
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78) Gritt Rosenkilde 

 

Navn: Gritt Rosenkilde 

Addresse: Lyngholmvej, 8 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er stærkt 

bekymrede over, at man politisk vil udsætte os for ulemperne ved endnu flere vindmøller i 

området for at tjene billige klimapoint uden reel handling fra egen kommunes side. Herunder 

tænkes særligt på, at Vesthimmerlands Kommune herved ikke selv gør nogen forskel i forhold 

til den grønne omstilling, men udelukkende muliggør, at hovedstadens kommuner kan gøre 

noget, uden selv at lægge jord til.  

 

Opsætning af vindmøllerne vil med sikkerhed betyde, at området vil blive fravalgt som 

bosætningssted, hvilket helt naturligt vil få stor betydning for byen - herunder skole, 

børnehave, vuggestue, hal mv. 

 

Støjgenerne fra så store vindmøller er - fortsat - ikke undersøgt tilstrækkeligt og afhænger 

desuden enormt af de konkrete møller samt af vindretningen.  

 

Vindretningen er ofte direkte mod vores bopæl og mod Blære, hvorfor hele byen vil blive 

påvirket af møllerne.  

 

Personligt bekymrer vi os dels, da vi forudser faldende huspriser; og da vi har dyr. Der er 

adskillige eksempler på store følgevirkninger hos dyr, når der er vindmøller i nærheden. 

 

Vi er desuden blevet bekendt med tilstedeværelsen af flere truede dyrearter i nærheden af 

opstillingområdet for vindmøllerne, hvilket ligeledes burde vække politikernes interesse i 

forhold til et "nej tak" til at huse flere havvindmøller på land. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Gritt Rosenkilde og Kenneth Laursen, Lyngholmvej 8, 9600 Aars 

 

 

79) Søren Andersen 

 

Navn: Søren Andersen 

Addresse: Soldugvej 10 

Postnr: 9600 

By: års 

 

Indhold:  

Jeg mener ikke man kan stemme for lokalplanforslaget ,på grund af en meget mangel fuld 

vvm rapport.Der er ikke undersøgt ordentlig for dyr der rødlistet af eu så som 

flagermus,rødglente og kærhøg.I følge vvm rapport vil man fjerne læhegn hvor flagermus 

fouragerer ,for at få den til at ændre træk rute ,det er direkte ulovligt i følge naturbeskyttelses 

loven. 

Ifølge vvm rapport skal der også foretages grundvandsænkning i forbindelse med op sætning 

af møller det vil skade det nært ligende moseområde . 

Der er ikke undersøgt vedr. lavfrekvent støj og hvilken skade det kan gøre , der er ingen 

undersøgelser der beviser lavfrekvent støj ikke er skadeligt.Jeg har læst 
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vindmøllebekendtgørelsen i den står der intet om beskyttelse af mennesker ved op stilling 

vindmøller. 

Jeg mener 150m høje møller ikke hører til på landjorden, man rejser da heller ikke et 20 

etagers hus på barmark. 

Jeg vil håbe at politikerne ikke godtager det narrativ at co2 reduktionen kan tilskrives 2 steder 

.Vesthimmerlandskomune er en fagtig kommune som de mere velstillede 

kommuner,energiselskaber udnytter til at huse deres ve anlæg, med lokalplanforslaget kan 

reelt om danne 30 % af kommunens areal til vindmølle område. 

 

 

80) Lisa Maria Balto 

 

Navn: Lisa Maria Balto  

Addresse: Gunderstedvej 35 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Nej tak til kæmpevindmøller i Gundersted, ikke ødelægge vores skønne område, sæt dem op 

ude i vandet.. 
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Vedr. vindmølleprojekt Bjørnstrup 
 

I forbindelse med kommuneplantillæg for Vindmøller ved Bjørnstrup vil jeg gerne at byrådet tager følgende 

synspunkter med i deres overvejelser. 

 

Som borger i Vesthimmerlands kommune viljegi gerne bakke op om de tiltag, Vesthimmerland træffer for 

at fremtidssikre og forbedre den grønne energiproduktion i kommunen, herunder vindmøller. For mig er 

det vigtigt, at Vesthimmerland kommune tager aktiv del i den grønne omstilling. Min bekymring går på, når 

man som borger har investeret i varmepumpe og elbil – hvilken nytte er det til, hvis de skal trække på 

fossile brændstoffer i stedet for grønne alternative?  

 

I den seneste tid har der været et stort fokus på Vindmølleprojekt Bjørnstrup, både i lokalsamfundet og i 

medierne. Jeg synes, det er ærgerligt, at det billede, der er blevet tegnet af projektet, overvejende 

beskriver modstand over for projektet. Jeg kan godt være bekymrede for, at det ikke afspejler det egentlige 

billede af borgernes holdninger.  

Dette ses bland andet i den undersøgelse, forvaltningen havde fået gennemført på tværs af hele 

kommunen, der viste opbakning til den grønne omstilling. 

 

Helt overordnet synes jeg at det er vigtigt at huske, hvorfor det er vigtigt med investeringer i den grønne 

omstilling. Der er blevet skrevet mangt og meget om, hvorledes ens livskvalitet bliver forringet her og nu af 

vindmøller.  

Men hvad med livskvaliteten i fremtiden? For vores børn og børnebørn?  

Hvem husker ikke oversvømmelserne i Tyskland, Holland og Belgien denne sommer? Hvilken livskvalitet 

stod de berørte tilbage med?  

Den globale opvarmning lader sig ikke begrænse af kommunegrænser og landegrænser, og derfor er det 

særlig vigtigt, alle støtter op om kampen for at vende kurven. 

 

Men håb om en grønnere fremtid.  

Martin Rosenberg Thomsen 

Nr. Blærevej 4 

9600 Aars 

 
 
 
 

81)
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82) Morten normann Laustsen 

 

Navn: Morten normann Laustsen 

Addresse: bjerghedevej 6 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

er stærkt bekymret for hvad det ville gøre for huspriserne i området. Vindmøller er jo ikke lige 

frem kendt for gøre noget positiv. området har jo en lang lægge tid når huse er til slag i 

området. 

kan ikke se hvorfor vi skal betale en så stor pris, for at HOFOR kan kan lave strøm. 

borgernes økonomiske kompensation og rettigheder er alt for dårlige. 

 

 

83) Torben Matzen 

 

Navn: Torben Matzen 

Addresse: Nykirkevej 4 

Postnr: 9520 

By: Skørping 

  

Indhold:  

1) Hindringsfladerne for Græsbanen er ikke nævnt i konsekvensrapportem 

2) Hvilken indflydelse vil vindmøller have for på en fremtidig GPS approach procedure til 

flyvepladsen. Proceduren vil kunne gavne særligt erhvervslivets udnyttelse af flyvepladsen.  

3) Møllerne er sat lige udenfor hindringsfladernes afslutning hvor grænsen er 100m i højden, 

hvis man fortsatte hindringsfladens hældning skulle man noget længere væk fra flyvepladsen 

før en højde på 150m er muligt. 
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85) Jette Nielsen 

 

Navn: Jette Nielsen 

Adresse: Vester Søttrupvej 38 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Jeg er fuld af anerkendelse i forhold til, at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig 

regeringens klimamål og dermed gerne vil være en grøn kommune, hvilket intentionen om 

Bjørnstrupmøllerne vidner om. Men er det fair, at beboere i Bjørnstrup skal flytte fra deres 

hjem, så man kan fortsætte ”legen” på flyvepladsen og endda gå med tanker om udvidelse af 

bane, GPS o.s.v. ? 

 

Min skuffelse er derfor stor, når den grønne hensigt ikke i øvrigt er at finde som aftryk i 

kommuneplanen. Vi er alle blevet belært om, at flydrift er den største kilde til co2 udledning og 

anden forurening. Vesthimmerlands Kommune driver og ejer en flyveplads, der i den grad er 

med til at forøge kommunens klimabelastning. Karl Sperling, forsker og PHD i Energy Planning 

ved Aalborg Universitet, udtaler til medierne, at et lille privatfly udleder 7 gange så mange kul-

emissioner som et stort rutefly – altså forurener 7 gange så meget. Det synes jeg bør lede til 

eftertanke, da Vesthimmerlands Flyveplads i overvejende grad benyttes af f ritidsflyvere og 

faldskærmsspringere til leg i små privatfly. Er I klar over, at et lille faldskærmsfly på en 

eftermiddag tilbagelægger 600 – 700+ km i snævre cirkler over et mindre lokalområde. 

Erhvervsflyvning foregår i begrænset omfang og trods alt kun ved take off og landing efter at 

have udført et samfundsnyttigt formål. Det sidste kan jeg fint se som noget attraktivt for 

kommunen. Det andet, der foregår på Vesthimmerlands Flyveplads, er der ikke meget grønt 

eller skønt over. 

 

Hvis man virkelig ønsker at være en grøn kommune, synes jeg, at det er oplagt, at kommunen 

griber i egen barm, starter ved egen virksomhed og begrænser forureningen herfra med co2, 

kul-emissioner, bly og ikke mindst en infernalsk støj, der præger et i øvrigt smukt 

naturområde, som gerne både skulle tiltrække ny bosætning og fastholde eksisterende 

beboere. Teknisk udvalgsformand skriver i den lokale avis, at han er mand for at træffe de 

svære beslutninger for at sikre klimaet i fremtiden for vores børn og børnebørn. En ædel 

tanke, men den er nu ikke så ædel, når man så ikke træffer de svære beslutninger i sit eget 

regi.  

 

Som borger bliver vi bedt om indgreb og ændringer i vores privatliv såsom at affaldssortere, 

køre med bus i stedet for bil, skift af bil til el-bil, tage toget i stedet for at flyve, brændeovne 

skal udskiftes, oliefyr ligeså o.s.v., vi skal ændre madvaner. Landmændene får restriktioner i 

forhold til, hvordan de skal drive deres virksomhed o.s.v. Alt sammen gener, som vi skal 

udholde for at sikre en fremtid, hvor vi kun kan håbe på at undgå frygtelige følger, som vi så i 

Tyskland og andre lande i sommeren 2021. Derfor er det svært at leve med, at på 

flyvepladsen har folk fra alle mulige steder i landet lov til at forurene for fuld støjudblæsning til 

stor gene for både klima og borgere. I andre kommuner gør man meget for at støjreducere for 

at sikre borgervelfærd og trivsel med viden om den forskning, der viser, at støjbelastning er 

sygdomsfremkaldende.  

 

Det er mit håb, at I vil gøre Vesthimmerlands Flyveplads til en ren og grøn flyveplads 

forbeholdt Vesthimmerlands Kommunes erhvervsliv. 
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86) Julie Søder Nielsen 

 

Navn: Julie Søder Nielsen 

Adresse: Vester Søttrupvej 38 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Mener Vesthimmerlands Kommune klimakampen alvorligt og vil politikerne virkelig gøre 

Vesthimmerland til en grøn kommune? Jeg kommer faktisk i dyb tvivl, når kommunen i samme 

omgang, som man planlægger at nedlægge Bjørnstrup med 6 kæmpe vindmøller nu påtænker 

at udvide Vesthimmerlands Flyveplads (igen igen).  

 

Hvordan hænger ønsket om udvidelse af Vesthimmerlands Flyveplads sammen med, at 

kommunen har tilsluttet sig regeringens klimamål? Og hvordan hænger udvidelsen af 

Flyvepladsen sammen med, at man i kommunen arbejder med planer om at nedlægge 

adskillige private hjem i Bjørnstrup i kommunens bestræbelser på at reducere CO2 udledning 

for at understøtte, at vi når regeringens klimamål?  

 

Planlægger man at oprette kæmpe vindmøller bare for at kunne øge CO2 udledningen på 

Flyvepladsen? I så fald, hvor mange vindmøller planlægger I som politikere, at vi som borgere 

i Vesthimmerlands Kommune skal forberede os på, skal stilles op rundt omkring for, at f.eks. 

faldskærmsspringere, som ikke bor i kommunen, kan komme langvejs fra og bruge 

Vesthimmerlands Flyveplads som fri legeplads?  

 

Hvad skal forlængelsen af banen bruges til? Hvem er udvidelsen egentlig for og hvad/hvem 

skal den gavne? 

 

Hvilken betydning får udvidelsen for øgningen af CO2 udledning fra Vesthimmerlands 

Kommune? Hvor meget CO2 udledes der fra flyvepladsen fordelt på fritidsflyvning og 

erhvervsflyvning nu? Og hvor meget CO2 udledning på leg, tant og fjas på flyvepladsen vil I 

som ”grøn kommune” acceptere i fremtiden? 

 

Jeg oplever nemlig en flyveplads, som hovedsageligt bruges til fri leg og hobbyflyvning, hvor 

erhvervsflyvningen er trådt usynligt i baggrunden. Og det er jeg ikke den eneste, der oplever. 

Den opfattelse deles bl.a. af Aars Avis’ redaktør Thorkil Christensen d. 7. oktober 2020 i hans 

artikel ”Flyve- eller legeplads”, hvor han skriver, at den oprindelige vision for flyvepladsen var 

erhvervsflyvning, men nu er blevet til ren leg og hobbyflyvning. Dertil kommer, at AAU forsker 

Karl Sperling i sin forskning påpeger, at små fly forurener 7 gange mere end store fyldte 

rutefly (Kilde: https://www.bt.dk/royale/prins-harry-faar-voldsom-kritik-efter-tur-i-privatfly-

det-er-en-eklatant-dumhed). 

 

Hvordan ser byrådspolitikerne på, at fritidsflyvningen på Vesthimmerlands Flyveplads 

hovedsageligt foregår med små personfly, der cirkler rundt i området uden andet formål end 

leg eller træning til mere leg?  

 

D. 22. august 2021 cirklede faldskærmsklubben f.eks. 756 km i vores lille område på bare en 

registreret flyvning fra kl. 13.04-18.56 (se vedhæftet eksempel: bilag A og B). I kan her se, 

hvordan der på nuværende tidspunkt flyves i lokalområdet, hvilket leder videre til et andet 

bekymringspunkt. Nemlig de konsekvenser, som de muligt planlagte kæmpe vindmøller ved 

Bjørnstrup får for aktiviteterne på flyvepladsen. Jeg kan forstå på repræsentanter for 

flyvepladsen, at vindmøllerne får betydning for fritidsflyvningens flyveveje. Det vil sige, at det 

begrænser hobbyflyvningens og faldskærmsklubbens mulighed for, hvor meget de kan flyve i 

spiral og cirkle rundt i lokalområdet. Jeg kan derfor kun frygte, at en udvidelse af 

flyvepladsens landingsbane plus etablering af kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup vil øge 
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hobbyfly og leg over de omkringliggende landområder, og dermed også presset på bl.a. 

Søttrup, som i forvejen er dybt plaget af støj fra fritidsflyvning, når der er flyvevejr. Den 

yderst begrænsede erhvervsflyvning, som kun har ind- og udflyvning generer os ikke 

støjmæssigt. 

 

Et er flystøj, men vi må heller ikke glemme den unødvendige blyforurening og CO2 udledning. 

Plus om det er rimeligt, at vi som borgere kan se frem til at betale både for udvidelse af 

flyvepladsen og så (formodentligt) en ny miljøgodkendelse samtidig med, at vi må erfare, at vi 

ingen indflydelse har på vilkårene, som flyvepladsen drives på, hvilke vi tidligere er blevet 

lovet.  

 

Måske I kan hjælpe Teknisk Udvalg som samlet byråd? Hvordan kan man som kommune bare 

give los og i Teknisk Udvalg i december 2019 tillade en fordobling af fritidsflyvning og CO2 

forurenende leg, imens man i den øvrige del af kommunen tilslutter sig klimakampen og en 

reduktion af CO2 udledning på 70%?  

 

Som del af en gruppe på flere, der både er bekymret for klimaet, men også er voldsomt plaget 

af flystøj fra fritidsflyvning, så håber jeg, at I som politikere vil tage med i jeres revurdering af 

kommunalplanen, hvad Vesthimmerlands Kommune skal bruge sin flyveplads til. Har vi som 

kommune råd til at støtte op om rendyrket CO2 udledende leg i en tid, hvor klimaet har brug 

for al den CO2 reduktion, som vi kan finde lige nu og her? En tid, hvor man lægger CO2 afgift 

på alt, pålægger virksomheder at føre C02 regnskab og arbejde på at blive CO2 neutrale, 

beder borgere om at tage tog i stedet for fly og bus i stedet for bil, afskaffe vores oliefyr og 

pejse, affaldssortere, genanvende og spare på ressourcer, nedlægge landbrugsjord, fraflytte 

vores hjem i områder tiltænkt vindenergi etc. 

 

I er som politikere ikke bange for at række ind i vores private hjem med indgreb, 

ekspropriering, restriktioner og påbud, som skal hjælpe i kampen for klimaet og jordens 

fremtid (læs f.eks. Anders Kjærs læserbrev i Aars Avis 10.03.2021: Bilag C). I har en lavt 

hængende frugt i kommunens eget CO2 regnskab, som I som politikere i Vesthimmerlands 

Kommune har fuld eneret og bestemmelse af anvendelsen over som både ejer og myndighed. 

Jeg håber derfor, at I vil vise samme mod i forhold til at se kritisk på, hvad vi som kommune 

kan acceptere, at vores flyveplads bruges til. 

 

Og så kunne Kommunen, som ejer af flyvepladsen, også vælge at være det gode eksempel på, 

hvordan man som ejer af en tung CO2 udledende og blyforurenende virksomhed tager både 

klimaet og borgerne alvorligt. Det kunne være en start at reducere fritidsflyvningen og den frie 

leg med 70% fra det niveau, som det var på, før man i december 2019 gav tilladelse til at 

fordoble aktiviteterne (se vedhæftede aftale om kommunalt miljøtillæg: Bilag D).  

 

Lad Bjørnstrup gå fri for kæmpe vindmøller. Start med flyvepladsen i stedet. Det vil bringe 

glæde i langt flere vælgerhjem, end I lige tror. Hvis I virkelig vil grøn omstilling og tænke 

alternativt, så kan I anlægge et solcelleanlæg på flyvepladsen i stedet. I har jorden til det.  

 

På forhånd tak. 
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87) Jane Kærsgaard Nielsen 

 

Navn: Jane Kærsgaard Nielsen 

Adresse: Borupvej 18 

Postnr: 9240 

By: Nibe 

 

Indhold:  

Indsigelse mod Kæmpevindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære. 

 

Vi kommer til at bo tæt på Kæmpevindmøllerne, og hvad gør det ved vores dejlige område - 

by - sammenhold - dyreliv? Splittelse. 

Vi har altid fået fortalt af Byrådspolitikerne, at vi skal øge bosætningen ude i de små samfund 

og brande vores by og område, så flere får lyst til at bosætte sig her. Det er der faktisk også 

mange der har valgt i de seneste mange år. 

Men nu, hvor der så planlægges at opsætte Kæmpevindmøller i området, bliver familier med 

store, så vel som små børn sat i et stort dilemma. Skal de flytte fra det, de blev forelsket i, og 

hvor de har set fremtiden sammen i mange år pludselig blive knust. Eller blive og få støj, 

skyggekast samt værdinedsættelse af ejendommen pga. kæmpevindmøllerne. Og hvem ved, 

hvad der ellers kan følge med af senfølger for ens helbred. Andre skal købes ud. Et stort 

område rydes for folk og dyreliv. 

Vi nyder synet af dyre- og fuglelivet ved vores lille skov og specielt når den røde glente svæver 

højt over os, og flagermusens færden lige uden for vores dør. 
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I VVM undersøgelserne synes vi, at der mangler redegørelse for de fredede flagermus samt 

den røde glente og kærhøg. 

Vi er slet ikke i tvivl om, at vi i vinterhalvåret vil få skyggekast ind i hele huset og støj hver 

dag året rundt de næste mange år. 

Bare tanken om de gener, gør os bange for fremtiden. 

Vi håber virkelig, at vi får lov til at beholde vores skønne område og dejlige natur uden 

kæmpevindmøller lige uden for vores gård. 

 

På vegne af Borupvej 18 

Jane K Nielsen 

 

 

88) Birthe Odgaard 

 

Navn: Birthe Odgaard 

Adresse: Hvorvarpvej 34 

Postnr: 9600 

By: Aars 

 

Indhold:  

Vi er betænkelige, for hvis der bliver opsat vindmøller ved Bjørnstrup, så vil vi få mange flere 

overflyvninger fra flyvepladsen. Som det er i dag, har vi allerede rigeligt med fly i luften over 

vores ejendom. Det er ikke kun folk fra Vesthimmerlands Kommune, der øver fra flyvepladsen. 

Folk kommer fra hele Danmark. Dette vil få stor betydning for vores dyr, der bliver oprevne og 

bange, hver gang der er et fly over vores ejendom. Alt det CO2, der bliver udledt må også 

have betydning for hele miljøet i kommunen. Derfor stemmer jeg klart nej tak til vindmøller 

ved Bjørnstrup, og nej tak til en udvidelse af flyvepladsen. 

 

 

89) Margrethe Carstensen 

 

Navn: Margrethe Carstensen 

Adresse: Søttrupvej 39 

Postnr: 9600 

By: Års 

 

Indhold:  

Vesthimmerlands kommune vil gerne være en grøn kommune. Samtidig med at man vil opføre 

vindmøller, giver man i dec. 2019 NFK ( Nordjyllands Faldskærms Klub) tilladelse til at de kan 

øge deres flyaktiviteter. Disse fritidsaktiviteter medfører større udledning af CO2, mere 

blyforurening samt forhøjet støjplage for bl.a. beboerne i Søttrup. 

Vindmøllerne i Bjørnstrup vil påvirke fritidsflyenes flyveretning, således vi i det i forvejen 

plagede område, vil opleve endnu mere vedvarende flystøj. 

I stedet for at rejse vindmøller ved Bjørnstrup og øge aktiviteterne i forbindelse med 

fritidsflyvning, så lyt til borgernes ønsker. 

 

 

90) Asger Nielsen 

 

 

Høringssvar 

i forbindelse med vindmøller i Bjørnstrup. 

 

 

Vindmøller er under mistanke for at generere strøm til jorden og blive vagabonderende 
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strømme samt ”strømstøj” til atmosfæren til skade for mennesker og dyr.  

 

Ved søgning på Nettet om vagabonderende strømme ses følgende beskrivelser, herunder 

udtalelse fra en repræsentant for SEGES – landbrugets videnscenter: 

 

• ”Vagabonderende strøm er elektrisk strøm, der følger andre veje end regulære ledninger, fx 

gennem fugtig jord” 

• ”Vagabonderende strøm er udefrakommende strøm, der kan opstå periodevist, fx når 

overskud af produceret strøm ledes fra elnettet i jorden” 

• Vi sender langt mere strøm rundt i dag end tidligere fra fx vindmøller, solceller og så videre, 

og det er helt klart et område vindindustrien bør forske noget mere i. 

 

Det fremgår ligeledes af Nettet, at EnergiNet for flere år siden har nedsat en arbejdsgruppe 

med navnet ”Forum for vagabonderende strømme”. Der foreligger ikke noget tilgængeligt 

materiale om resultater af arbejdsgruppens nu flerårige arbejde. 

 

Der foreligger målinger udført af en forsker fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ved en 

svinefarm i Dronninglund, hvor der ved en målerbrønd ved gårdens bygninger blev målt 10 

volt, og ved en efterfølgende måling 7 – 9 volt. De målte elspændinger medførte periodiske 

høje skrig fra grisene i stalden. 

 

Aalborg Universitet/Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ved lyd og videoovervågning af 

svinebesætningen konstateret en hidtil uset unormal adfærd med periodiske høje skrig og 

forsøg på at flygte fra stien. 

Der foreligger dyrelægeerklæringer, som beskriver grisenes helt igennem unormale og 

dyrevelfærdsmæssigt belastende adfærd, som ikke kan tilskrives nogen kendt sygdom. 

 

Det samme er tilfældet ved en malkekvægbesætning på Sjælland, hvor kommunens 

forvaltning har skrevet, at kommunens miljøafdeling ikke er i tvivl om, at gårdens besætning 

er påvirket af væsentlig forurening i form af strøm fra ukendt kilde. 

 

Her har Københavns Universitet, det sundhedsfaglige Fakultet ”Universitetshospitalet for store 

husdyr” lavet forsøg med køer, hvor det viste sig gennem flere forsøg, at køerne ikke ville 

drikke vandet fra gården og opførte sig mærkeligt, indtil de fik tilbudt universitetets eget vand.  

Universitetet lavede også blindtest på studerende, der ved at stikke deres hænder i 

henholdsvis vand fra gården og vand fra universitetet, kunne udpege vandet fra gården, som 

føltes, citat: ”anderledes og ligesom summer i fingrene” og ”føles mærkeligt i munden, især på 

tungen”. 

 

Sjællandske medier har bragt et interview med gårdens naboer, som også har problemer med 

strøm i vandet, og som grundet ansættelse i DTU har mulighed for ved hjælp af 

måleinstrumenter at måle elektriske signaler i vandet fra deres egen hane. Disse elektriske 

signaler ses ikke i det vand, de er begyndt at købe. De drikker ikke deres eget vand, men 

børster tænder i det, hvorefter de mærker en snurren i læberne i cirka 20 minutter efter.  

Forholdet er af Slagelse Kommune anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Fra dagspressen vides at omkring 200 landmænd på landsplan med besætninger af svin og 

køer har haft søgt hjælp hos en aktør tilknyttet en landboforening for at få hjælp til deres 

besætningers unormale adfærd, der giver sig udslag i: 

 

• Periodiske høje skrig fra grise som forsøger at flygte fra stien 

• Køer der vægrer sig ved at gå ind i malkerobot  

• Køer der ikke drikker nok vand og i stedet drikker egen urin i løsdriftsstalden 

• Dyr der slikker en anden for at fremkalde urinering for at drikke det 
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Det til trods for at alle gårdens elinstallationer mv. er gennemgået og udskiftet for at løse 

problemerne. 

 

SEGES har givet udtryk for, at der findes op mod 500 landbrug med dyrehold, som har 

problemer med strømstøj. Nogle er allerede gået konkurs. 

 

På grund af manglende resultater af EnergiNets undersøgelser og hvor der tilsyneladende ikke 

vises interesse eller tages ansvar fra andre offentlige organisationer eller statslige styrelser 

(DTU og Energistyrelsen), er der nu flere private aktører, der med råd fra amerikanske og 

canadiske eksperter søger at fremskaffe den fornødne dokumentation af skadevirkningen af de 

målte spændinger i jorden og den luftbårne strømstøj til brug for anlæggelse af en retssag.  

 

De igangværende undersøgelser retter sig mod: 

• Højspændingsledninger i både luft- og jordledninger – især ved fremføring som jævnstrøm. 

• Vindmøller – her kan private aktører ikke få adgang til at foretage målinger for jording. 

• Solcelleanlæg – hvor produceret strøm fremføres som jævnstrøm. 

• Stærkstrømsledninger liggende tæt på vandledninger – i samme side af vejen. 

 

Det internationalt anerkendte FORCE Technology har ved gården i Dronninglund i 2019 ved tre 

målinger over en periode målt væsentligt forhøjet elektrisk felt ved 30-80 Mhz, medens al 

strøm fra gården var slået fra. Uddybende målinger (igen med hovedafbryderen slukket) viste, 

at det elektriske felt ikke havde ændret sig. 

Dette beviser, at den konstaterede strømstøj er udefra kommende. 

 

Sammen med Energistyrelsen konkluderede FORCE Technologys repræsentant, at den 

luftbårne strømstøj stammer fra de nærliggende vindmøller” (Citat fra Konklusion af 26. marts 

2019 v/ FORCE Technology) 

Vindmøllerne ligger 1100 meter fra gården. 

 

Problemerne for dyrenes sundhed og velfærd og for beboernes helbred er øget og ved 

målinger er konstateret, at det er vagabonderende strømme i jorden og strømstøj i 

atmosfæren, der trænger ind i gårdens bygninger. 

 

Ung forsker har den 3. maj 2019 fået Spar Nord Fondens forskningspris på 250.000 kr. til bl.a. 

at forske i elektrisk støj, som han allerede har påvist findes fra solcellepaneler. 

 

Vi må kræve, at Hofor kan fremlægge klar dokumentation for, at disse anlæg ikke genererer 

vagabonderende strømme til jorden og strømstøj i atmosfæren til skade for mennesker og dyr.  

 

Vi kan anbefale Vesthimmerlands Kommunes politikere og forvaltning at gøre sig bekendt 

med: Lovbekendtgørelse nr. 277 af 27/03/2017 – Miljøskadeloven.  

 

Denne lov gør producerende virksomheder ansvarlige for skader, og loven gælder også for 

offentlige og statslige producerende virksomheder. 

 

 

Da jeg er landmand og arbejder med dyr hver dag, tænker jeg det er vigtigt område at have 

stor opmærksomhed på, hvis der skal sættes vindmøller op.  

 

 

 

 

Venlig hilsen  

Asger Nielsen 
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91) Sophie Andersen 

 

Navn: Sophie Andersen 

Adresse: Kjellerupsgade 25 st. tv. 

Postnr: 9000 

By: aalborg 

 

Indhold:  

Høringssvar vedr. opsætning af kæmpevindmøller i Bjørnstrup og gundersted omregn.  

 

Mit navn er Sophie Andersen. Jeg er en 22-årig pige, som fornyligt er flyttet hjemmefra for at 

studere. Dette ændre dog ikke på min holdning til projektet om opstilling af kæmpe vindmøller 

i nærheden af min hjemby Gundersted.  

 

Jeg er vokset op på et lille landbrug, som ligger inden for de skelsættende 900 meter. Jeg 

holder utrolig meget af mit fødehjem og det vil gøre utrolig ondt at se, hvad opsætningen af 

vindmøllerne vil gøre ved det lokalsamfund, som jeg holder så meget af. Gundersted er en lille 

landsby med et godt sammenhold. Et sammenhold, som vil blive udfordret og muligvis gå i 

opløsning, hvis projektet føres ud i livet. Boligerne mister værdi og folk vil søge mod andre 

landsbyer, hvor de ikke bliver generet af skyggekast og støj fra møllerne.  

 

Vindmøllerne har også en indvirkning på det lokale dyreliv, som vi holder så meget af. Min far 

ejer en lille skov i nærheden af vores gård, hvor min familie og jeg nyder at gå ture. I 

dagslyset kan vi være heldige at få et glimt af den røde glente og ved aftentid flagermusene 

som som flyver forbi. Disse arter vil ikke trives med gener fra vindmøllerne, og det fantastiske 

dyreliv vi har i baghaven, vil blive to unikke arter fat tigere.  

 

Jeg er som sagt fraflyttet Vesthimmerlands kommune fornyligt, men forhåbenligt ikke for altid. 

Jeg har altid elsket mit lokale nærområde og har allerede fra barnsben lært vigtigheden i at 

støtte op om lokale tiltag. Jeg ønsker selv at give mine fremtidige børn en opvækst som min 

egen fyldt med den nærvær og det fælleskab, som man kun finder i landbysamfundet. Jeg 

ønsker, at de skal vokse op i det område og sammen med den natur, som jeg altid har elsket 

og værnet om. Dog ser jeg ikke det som en mulighed, hvis projektet bliver gennemført. 

Området vil blive affolket og øde. Et ingenmandsland uden en fremtid, hvilket vil være et 

kæmpe tab for Vesthimmerlands kommune.  

 

Dette var mine få ord. Jeg håber i tager den rette beslutning. 

 

Venlig hilsen  

 

Sophie Andersen 
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I forbindelse med Lokalplan 1112 – Vindmøller ved Bjørnstrup indsendes hermed vores indsigelse ud fra 

observationer foretaget gennem årene, og ønsker disse vil blive inddraget og vurderet i forhold til opførelse 

af vindmøllerne. 

Det lyder meget positivt, at Vesthimmerlands Kommune har besluttet sig for at gennemføre en grøn 

omstilling. Men hvordan hænger det sammen med, at kommunen nu vil ødelægge et landsbymiljø i 

Bjørnstrup ved at sætte 6 vindmøller op samtidig med, at man bevarer og udvider en kommunalt ejet 

virksomhed – nemlig Vesthimmerlands Flyveplads. Hvilken betydning får vindmøllerne for aktiviteter og 

flyveje for de lokalt beliggende beboelser? Hvilken betydning får det for støjbilledet og CO2 udledning?        

Ved en opførelse af vindmøller i Bjørnstrup er vi bekymrede for en øget belastning, i form af flere 

overflyvninger af ejendommen vil blive en realitet, hvilket vi ikke er interesserede i. Vi vil derfor gøre 

indsigelse mod opstilling af vindmøllerne i Bjørnstrup. Vi mener, at der er et aktivitetsområde, som i stedet 

bør undersøges nærmere, et område som har stor indflydelse på kvaliteten af levevilkårene for vi som er 

nabo – nemlig Vesthimmerlands flyveplads.  

Vi har igennem flere år været udsat for støjbelastning, og deraf stresssymptomer, fra fritids-flyaktiviteter 

fra Vesthimmerlands flyveplads, fra henholdsvis Faldskærmsklub og Motorflyveklub, til tider i et så stort 

omfang at det har været nødvendigt at rejse hjemmefra for at få den konstante støj på afstand. Vi kan 

desværre ikke gå med høreværn på det meste af døgnets vågne timer – som ellers er anbefalingen fra 

lægen – men det kan vel heller ikke være meningen med at bo i et samfund hvor der skal være plads til 

også at kunne restituere efter en travl hverdag. 

Vi føler os netop noget til grin, i forbindelse med Faldskærmsklubben, som har fået tilladelse til dobbelt så 

meget flyvning i weekender, plus 2 valgfrie aftener - hvor der må flyves til kl. 22:00 eller til solnedgang -

enten tirsdage, onsdage eller torsdage. Tidligere skulle flyvninger stoppe kl. 19. Hvordan kan denne øgning 

af aktiviteter harmonere med en grøn omstilling hvor alle skal bidrage til fx reduktion af Co2?. 

Vi må ligeledes konkludere at denne udvidelse af tilladelse forårsager meget mere CO2 udledning ifm. 

flyvning fra Vesthimmerlands flyveplads, og denne ikke har været i tråd med den grønne omstilling som 

kommunen har tilsluttet sig – men forhåbentlig kan vi se frem til en fremtidig reduktion på dette område.  

Det skal ligeledes nævnes at der ved flyvninger anvendes blyholdigt benzin, hvilket er en belastning både 

miljømæssigt og helbredsmæssigt, og når flyaktiviteterne fra Faldskærmsklub og Motorflyveklub, er 

koncentrerede flyvninger og cirkulering af fly – i lav højde – ca. hvert 5 minut i op til 2 timer i træk, 

hvorefter der kan holdes pause og gentagelse af flyvninger startes atter derefter – og dette forekommer 

flere dage i træk – så det belaster således et lille areal hvilket må betragtes at udgøre helbredsmæssige 

risici på sigt for beboere i området.  

Dette håber vi bliver analyseret og miljøvurderet, i forbindelse med Kommuneplanen, da der hér må være 

en betragtelig mængde CO2 mm. at reducere – til gavn for borgere bosiddende i området – og ikke mindst 

for miljøet. 

 

92) Lilian Hoff Pedersen
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