
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 



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 

 



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



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 



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



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 



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.  



 

 

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 

 

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  

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


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.  

mailto:kommuneplan@vesthimmerland.dk


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 ? 



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. 

 



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

15) Viborg Stift



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 ] --

http://www.viborgstift.dk/
https://viborgstift.dk/stiftet/persondata-gdpr
http://www.viborgstift.dk/
https://www.facebook.com/Viborg-Stift-1569287086690343/?notif_t=page_new_likes
https://viborgstift.dk/stiftet/persondata-gdpr


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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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. 
 
 



 
 

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 ] --



 

Skrivelsen er fremsendt pr. mail til: 
Viborg Stift, kmvib@km.dk 
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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? 

 



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 



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… 



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. 

 

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 



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.  

  



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 !!! 

 



15) Svend Erik Andersen25



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. 

 



Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening 



  

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 

 



    

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, den 6. juli 2021 
Akt nr. 1471163 
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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. 
 



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 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 



 

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? 



 

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 



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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



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 

 

 

 

 

 

 



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. 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 



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”. 

 

mailto:wistisen@post.tele.dk
mailto:Andersen.ungstrup@mail.dk


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. 



 
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. 



 
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 



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 



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 

 

 

 

 

 

 

 



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. 



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 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



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 



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.  



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
        

mailto: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 
 

 

 

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. 

 



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 



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 



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! 



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. 

 

 



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)



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 



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. 



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 



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 

 

 



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)



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 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 



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. 
 

 

http://www.reka.com/


 
 
 
 
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. 
 
 
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 
 

 

 





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, 



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 



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 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.  



 

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. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



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.. 

 



 
 

 

 

 



 



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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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. 

 



84



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. 

 

 

 

 

 



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 



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. 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 

 

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. 



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 



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 

 



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 

 



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 

 



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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