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Fra: August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST B]

Til: 'Christian Achermann' [cha@urland.dk]
Sendt dato: 08-01-2021 08:37
Modtaget
Dato: 08-01-2021 08:37

Vedrørende: SV: Vindmøller ved Bjørnstrup - oversigt over indsigere

Hej Christian,
 
Jeg syntes kortene giver et rigtigt godt overblik, så mange tak for det.  
 
Jeg sender også noget til dig inden jeg går på weekend.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

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

Fra: Christian Achermann [mailto:cha@urland.dk] 
Sendt: 8. januar 2021 07:40
Til: August Bo Skovmand Larsen
Cc: Ida Iversen Engelund
Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup - oversigt over indsigere
 
Hej August,
 
Håber I kommet godt ind i det nye år!
Efter aftale med Ida sender jeg her en oversigt over den geografiske placering af indsigelser ifm. debatfasen for Bjørnstrup-projektet. Der er dels en
samlet en oversigt og dels kortoversigt for 10 indsigelser ad gangen. Jeg sender materialet som én samlet PDF i et liggende format – vi kan
selvfølgelig lave om på dette, hvis et andet format passer bedre for jer. Land os snakkes ved om det,
 
Mvh
 

Christian Achermann
Projektchef, Land

Tlf.: 29 80 77 93 | cha@urland.dk 
 
LogoX60pix_ti l -mai l

Urland Aps. | Otto Busses  Vej  5, 2. sa l . | 2450 København SV | www.urland.dk
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Fra:
August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST
B]

Til: 'Christian Achermann' [cha@urland.dk]
Sendt dato: 08-01-2021 12:23
Modtaget Dato: 08-01-2021 12:23
Vedrørende: Opsamlingsskema på høringssvar
Vedhæftninger: Behandling af høringssvar fra fordebat.docm

Hej Christian,
 
Hermed fremsendes opsamlingsskema på høringssvar. Der, hvor jeg primært har brug for dine input er i forhold til spørgsmål vedrørende de
forskellige kilder til generne (støj, skygge, lys).
 
Du skal selvfølgeligt også være meget velkommen til at løbe igennem skemaet for at se om der, er andre steder, hvor du mener, at du vil
kunne bidrage. Jeg ringer til dig på mandag.
 
Senest om 2 uger skal skemaet være færdigudfyldt.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk

 
Planens nr. / projektets navn Fordebat om vindmølleprojekt ed Bjørnstrup 

Høringsperiode  26. oktober 2020 – 22. november 2020 

 
Gener 
På tværs af høringssvarene er der stor bekymring for, hvordan opstilling seks 150 meters vindmøller, ved Bjørnstrup, vil påvirke lokalområdet og dets beboere. 
 
Det argumenteres bredt, at generene fra vindmøllerne vil medføre en række følgevirkninger som vil forringe livskvaliteten for beboerne i området. De nævnte 
følgevirkninger omfatter bl.a. en negativ udvikling for lokalsamfundet, faldende ejendomspriser, negativ påvirkning på landskabs- og kulturarvskvaliteter samt et 
usundt miljø for både mennesker og dyr. 
 
NB: De ovennævnte følgevirkninger behandles under særskilte temaer nedenfor 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dato: 8. januar 2021 

 
Sagsnr.: 01.02.20-K04-1-20 

 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Bekymret for støj og særligt lavfrekvent vil 
påvirke omgivelserne døgnet rundt.  

 

Hvordan det sikres at støjen fra møllerne ikke 
kommer til at overstige de fastsatte 
grænseværdier? 

Der ønskes garanti for at støjgrænser 
overholdes. 

 

Bekymret for lavfrekvent støj og ønsker indblik i 
hvordan støjberegninger laves. 

- Hvor foretages de? 
- Hvad er fejmargin? 
- Hvem betaler for støjmålinger? 
- Hvordan forholder Vesthimmerlands 

Kommune sig til eventuelle 
overskridelser af støjgrænser? 

 

Støj: 
 

Hvordan sikres det, at der er overensstemmelse 
mellem de tekniske beregninger og det faktiske 
lavfrekvente støjniveau. 

Bekymring for at vindindustrien udfører 

 

2, 3, 4, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 23, 
24, 27, 33, 34, 
37, 40, 41, 44, 
45, 46, 48, 49, 
50, 54, 56, 58, 
60, 61, 63, 65, 
66, 67, 72, 73, 
74, 75 
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Side 2 af 15

støjberegninger og de dermed ikke er valide 

Hvilke handlemuligheder har man som nabo, 
hvis man mener støjen er uudholdelig og over 
grænseværdierne? 

 

Støjer det mere end de 44db når det blæser 
over 6 og 8m/s 

Der stilles spørgsmål til, hvorfor det er ved netop 
ovennævnte vindhastigheder, at støjmålingerne 
foretages  

 

Oplever allerede støj fra eksisterende møller. 
Frygter at støjen bliver mere generende når 
møllerne bliver større 

 

Støjer vindmøller mere når d bliver gamle  

Bekymring for at støje have negativ effekt på 
turismen (campister) 

 

Oplever støj fra eksisterende møller og er 
bekymret for kumulative støjgener 

 

Mener ikke støj er tilstrækkeligt belyst og 
bekymret for, hvordan det vil påvirke Blære som 
ofte ligge lige i vindretningen. 

 

Oplever skyggegener fra eksisterende møller – 
særligt om sommeren 

 

Der stilles spørgsmål til, hvordan skyggeeffekt 
måles  

 

Ganges skyggepåvirkningen med to når man 
bor tæt på to vindmøller. 

 

Skygge: 

Bekymret for skyggepåvirkning, særligt om 
sommeren og når solen står i syd 

 

2, 9, 10, 27, 33, 
44, 46, 54, 65, 72 

Bekymring for refleksioner fra møllevingerne   

Bekymret for lysglimt fra advarselslamperne, 
særligt i aften og nattetimerne. 

 

I hvor stor afstand kan markeringslys ses?  

Hvilken lysintensitet vil advarselslamperne 
have? 

 

Lys & refletion: 

Ønsker der etableres afskærmning på møllerne 
så påvirkningen af lys opleves mindst muligt på 

 

3, 11, 15, 23, 33, 
40, 45, 50, 54, 56 
,57 ,60, 65, 68, 
73, 75, 77 
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Side 3 af 15

 
Økonomiske forhold 
 

landjorden. 

Der udtrykkes bekymring for, hvordan møllerne 
vil påvirke natur-og kulturlandskabet.  

Se under temaet ”Visuelt impact” Visuel påvirkning: 
 

Negativ påvirkning af udsigt fra egen ejendom  

4, 7, 14, 9,18, 24, 
32, 34, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 
47, 50, 53, 55, 
58, 60, 61, 62, 
64, 65, 73, 77 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Negativ indvirkning på ejendomspriser  

Boliger bliver usælgelige og folk bliver 
stavnsbundne 

 

Det bliver svært at låne penge til renovation 
eller til at potentielt nye beboere kan købe 
ejendom i området 

 

Påvirkning af privat 
ejendom: 
 
Bemærkninger om at støj, 
skyggekast, møllernes 
advarselslys og deres visuelle 
påvirkning, vil forringe 
herlighedsværdien på 
områdets ejendomme, og 
dette forventes at have en 
negativ indvirkning på 
ejendompriserne. 
 

Manglende vilje til at investere i privat ejendom, 
da man ikke ved om man er ”købt eller solgt” 

 

10, 11, 12, 14, 
16, 17, 18, 20, 
23, 27, 28, 29, 
33, 34, 39, 40, 
42, 43, 44, 46, 
47, 48, 49, 50, 
55, 58, 59, 61, 
65, 71, 72, 73, 
74, 75 

Foreslår at alle i en defineret afstand til 
mølleprojektet skal kompenseres for deres 
elforburg. 

 

Mener ikke kompensation er tilstrækkelig.  

Mener at lokalområdet bør få del i møllernes 
økonomiske overskud 

 

Er usikker på om man vil få en fair vurdering af 
ejendom, såfremt man benytter sig af 
værditabsordningen. 

 

Interesseret i at få klarlagt hvorvidt det er muligt 
at få kompensation for ubebyggede 
byggegrunde. 

 

Bemærker af ordningen ikke er hel på plads, 
hvorfor den kan være svær at forholde sig til. 

 

Kompensationsordninger:  
 
Bemærkninger til VE-ordning 
samt forslag til, hvordan 
kompensation kan forbedres  
 

Midler som VHK får for projektet, bør alle 
investeres i lokalområdet. Er bekymret for at de 
vil blive brugt andetsteds i Kommunen 

 

8, 12, 14, 17, 
32, 41, 50, 54, 
70, 71, 75 
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Side 4 af 15

 
Negativ effekt for lokalområdet 
Det udtrykkes bekymring for at vindmølleprojektet vil få en negativ betydning for lokalområdets udvikling 
 

Bemærker at det er uhensigtsmæssigt at lokale 
ikke kan købe anparter i mølleprojektet 

 

Mener projektet ved Thorup sletten har haft en 
bedre kompensationsmodel 

 

Forhold ved opkøb af 
ejendom 

Er det kun huset der bliver købt? Hvad med 
marker rundt om huset? Er det hele grunden der 
bliver købt?  

 54 

Der udtrykkes bekymring for at lodsejere og 
Hofor tjener penge på projektet, imens 
lokalområdet står tilbage med alle generne 

 

Har Kommunen et økonomisk incitament for at 
gennemføre projektet, hvilket? 

 

Økonomisk fordeling 
 
 

Der ønskes at få indblik i, hvad hhv. lodsejer og 
Hofor kommer til at tjene på projektet 

 

14, 23, 25, 28, 
32,33, 36, 39, 
47, 50, 56, 67, 
69, 73, 75 

Påpeger at det kan blive dyrt for kommunen, 
hvis vindmøllerne medfører en ændret 
beboersammensætning. Det argumenteres at 
møllerne vil gøre ejendomme mindre attrative, 
hvilket medfører at de sælges til mindre 
ressourcestærke beboere, som potentiel skal 
modtage diverse offentlige ydelser i stedet for 
at bidrage til kommunens skatteindtægter.  

Der stilles spørgsmål ved om det vil blive 
undersøgt, hvad projektet koster for 
kommunen? 

 

Vurderer at projektet er økonomisk uattraktivt 
for Vesthimmerlands Kommune. Der påpeges 
at den økonomiske gevinst ligger udenfor 
kommunen. 

 

Dårlig forretning for 
Vesthimmerlands Kommune 

Mener at projektet kan resultere i at folk flytter 
fra Kommunen, da man ikke ønsker at bo i en 
kommune, hvor man føler sig dårligt behandlet 

 

32, 42, 58, 61, 
69, 70 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Affolkning: Bekymring for at gener fra møllerne vil resulterer 

i af befolkningstallet i området vil falde 
 3, 9, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 20, 
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Bekymring for at møllerne vil gøre området 
uattraktivt for potentielle tilflyttere 

 

Bekymring for, hvordan det påvirker 
lokalområdet når der er købt 8 ejendomme 
(inden 600 meter) og yderligere 17 kan 
forlænges deres ejendom opkøbt (900 meter). 
Det frygtes at dette vil forringe 
sammenhængskræften mellem Blære og 
Gundersted. 

 

Bekymring for at utryghed vil gøre at mange vil 
enten sælge eller udleje deres boliger 

 

23, 25, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 
36, 37, 39, 40, 
41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 
52, 54, 55, 57, 
58, 61, 65, 67, 
69, 75, 77 

Bekymret for at faldende huspriser, manglende 
vedligehold mv. vil lede til en udvikling med en 
ændret beboersammensætning, hvor 
ressourcestærke flytter fra og ressourcesvage 
komme til. 

 

Det frygtes at projektet vil sætte stopper for en 
positiv udvikling, hvor man har haft held til at 
trække mange børnefamilier til området 

 

Ændret 
beboersammensætning: 

Bekymring for at tomme boliger vi tiltrække 
nomadefamilier 

 

9, 17, 18, 25, 27, 
32, 35, 38, 44, 
46, 52, 59, 61, 69 

Tab af landbyefunktioner Bekymret for at møllerne vil have negativ 
indflydelse på lokalområdets udvikling og 
dermed på: 

- Skole og pasningstilbud 
- kultur og foreningsliv  
- den lokale købmand i Gundersted 

Man er bekymret for at disse funktioner på 
baggrund af affolkning vil miste deres 
eksistensgrundlag 

 
13, 15, 23, 25, 
27, 32, 34, 36, 
37, 39, 41, 44, 
49, 54, 55, 61, 
73, 74 

Sammenhold og socialt 
sammenværd 

Frygter at de ovenstående tematikker vil 
resultere i et forringe det sociale sammenhold i 
lokalområdet 

 47, 52, 62 

Manglende forbedringer af 
ejendomme 

Argumenteres at folk fra lokalområdet ikke tør 
begynde at renovere på deres ejendomme da 
de ikke ved om de er købt eller solgt. 

 15 

Lokalt engagement  Bemærker at lokale ildsjæle og foreninger 
arbejder hårdt for at gøre nærområdet attraktivt 
og for at trække beboere til området. Det frygtes 
at møllerne vil have en negativ effekt på det 
lokale engagement og dermed sætte en stopper 

 
9, 14 
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Modstand mod placering af vindmøller 
Der udtrykkes en modstand om at vindmøller opstilles til lands. Mange mener vindmøller hører til på havet imens andre mener de skal stå i tilknytning til 
eksisterende vindmølleparker 
 
Tema Resume Bemærkninger Indsigere 

Vindmøller hører ikke til i områder, hvor de 
ødelægger lokalsamfund. 

Mener det er uacceptabelt at placere vindmøller 
så tæt på boliger 

 

Der er ikke behov for flere vindmøller i 
Vesthimmerland 

 

Generel modstand mod 
placering af vindmøller til 
lands 

Mener det er et uhensigtsmæssigt projekt da 
VHK i forvejen er overplastret med vindmøller 

 

30, 31, 39, 40, 
51, 55, 62, 68, 
70, 73 

Havvind Mener ikke vindmøller høre til på lands, men 
mener man i stedet skal planlægge for 
havvindmøller / at havvindmøller er en bedre 
løsning. 

 11, 15, 24, 25, 
27, 29, 36, 39, 
43, 53, 54, 58, 
60, 70, 73, 74, 77 

VE-anlæg bør samles i en stor energipark  

Argumenterer det vil være mindre ødelæggende 
for kommunens landskab 

 

Få, men store 
vindmølleparker 

Argumenterer det vil berøre færre beboere  

15, 32, 54, 55, 60 

Bedre med et projekt ude mellem Brusåvej og 
Lundby Hede. Det påpeges at kun vil kræve at 
man fjernede 1 ejendom og at man kunne få 
fjernet de eksisterende møller foran Gundersted 
kirke 

 

Nørrekær Enge – en stor energipark 

 

 

Alternative 
placeringsforslag 

Amager/København – dem der får gevinsten bør 
også lægge jord til 

 

1, 16, 27, 32, 47, 
56, 60, 64, 68, 73 
 

Erstat eksisterende møller Mener at eksisterende møller skal erstattes af  33, 41 

for mange af de tiltag, der sikrer lokal udvikling.  

Turismen Bekymret for at vindmøller vil have en negativ 
effekt på turismen for Vesthimmerlands 
Kommune som helhed og for Himmerland 
Camping i særdeleshed 

 
4, 17, 69 
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nye møller, men af møller i samme størrelse. 

Man foretrækker små vindmøller som de 
eksisterende fremfor nye kæmpevindmøller. 

Sikkerhedsrisiko for 
flyveplads 

Mener at vindmøller med den påtænkte 
placering og størrelse kan udgøre en 
sikkerhedsrisiko for indflyvninger til flyvepladsen 

- Nærmeste mølle vil blive placeret 
umiddelbart udenfor den hindringsflade, der 
er tilknyttet flyvepladsen 

- Kan have negativ indvirkning for fremtidige 
muligheder for GPS-anflyvninv 

 68, 69, 78 

 
Visuelt impact 
Der udtrykkes store bekymringer for, hvordan projektet vil have en negativ effekt på oplevelsen af natur- såvel som kulturlandskabet i området. 
 
Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 

Bekymret for negativ visuel påvirkning, hvor 
åbne vidder vil blive forstyrret  af 6 store møller.  

Blandt områder der kræver en særlig 
opmærksomhed nævnes 
- Navnsø 
- Gundersted kirke 
- Jelne Plantage 
- Staudengen 

 Påvirkning af 
naturlandskabet 

Påpeger at møllerne vil kunne ses over store 
afstande, også udenfor kommunegrænsen 

 

7, 24, 32, 34, 35, 
37, 39, 41, 43, 
45, 47, 53, 58, 
60, 61, 62, 64, 77 

Påvirkning af 
kulturlandskabet 

Anmoder om, at der tages særlige hensyn til alle 
områdets omkringliggende kirker  

 
5, 35 

Tabt hærlighedsværdi Argumenterer at den visuelle påvirkning som 
møllerne vil have på landskabet vil være 
ødelæggende for livskvaliteten 

 
4, 18, 43, 48, 50, 
55 

Ønsker visualisering fra privat ejendom 
 

11, 32, 33, 47, 
66, 69, 72, 73, 77 

Forslag til visualiseringer 

Andre visualiseringsforslag:. 

- Ejdrup kirke + andre kirker 
- Hornum 
- Vegger 
- Heden 
- Gundersted kirke 
- Brusåvej 

 5, 7, 18, 35, 45, 
66 
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Natur- og dyreliv 
Omfatter bekymringer om, hvordan gener fra vindmøllerne vil påvirker dyrelivet, naturværdier og den oplevede hærlighedsværdi af naturen. 
 

- Skørbæk 

”Krav til visualiseringer” 

- I 3d 
- Ønsker visualiseringen skal indeholde 

lyspåvirkning fra vindmøllerne. Ønsker 
ligeledes der skal laves visualiseringer der 
viser vindmøllerne i både sommer og vinter 
landskaber. 

 46, 66 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Bekymret for, hvordan lavfrekvent støj påvirker 
dyrelivet 

 

Bekymring for at dyr vil blive urolige og 
aggressive 

 

Der stilles spørgsmål til, hvordan projektet 
forholder sig til padder i området 

Undrer sig over at en mose er blevet drænet. Er 
det eventuelt for at fjerne padder inden en 
eventuel undersøgelse? 

 

Generel bekymring for 
dyrelivet 

Er bekymret for projektets indvirkning på den 
omkringliggende natur og dyreliv. 

Det påpeges at tab af insekter potentialt kan 
forstyrre hel fødekæden 

 

13, 21, 29, 47, 
50, 51, 53, 69, 
70, 71 

Argumenterer for at møllerne står midt i 
flyveruten for havørne, gæs og sangsvaner, når 
de flyver mellem Halkær  Sø og Navnsø 

 

Argumenterer for at der er ynglende rød glente 
1000 meter fra nærmeste mølle og ynglende 
rørhøg 1500 meter fra nærmeste mølle 

 

Fugleliv 
Bekymret for fuglelivet. Der 
udtrykkes både bekymring 
for, hvorvidt fulgene vil 
forsvinde fra området og for 
at de vil blive dræbt som 
følge af kollision med 
møllerne. 
 

Påvirkning af havørne, gæs, rød glente og 
rørhøg bør belyses nærmere. 

 

18, 21, 26, 32, 
34, 35, 39, 40, 
43, 47, 55, 69, 70 

Argumenter for flagermus i området, observeret 
langs hele Bjerghedevej 

 Flagermus 
Bekymret for vindmøllers 
påvirkning på flagermus. 
Ønsker at få belyst, Ønske om at påvirkning af flagermus belyses  

18, 32, 35, 55, 
66, 70 
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Akkumulerede effekter 
Det beskrives, hvordan området er allerede er præget af eksisterende vindmøller, flere råstofgrave samt en solcellepark som er lige på trapperne. Der er på flere 
fronter bekymring for, hvordan 6 vindmøller, oven i alt det andet, vil have en negativ effekt.  
 

nærmere hvordan møllerne vil påvirke 
områdets flagermus, inden 
et evt. projekt påbegyndes. Mener ikke VVM rapport fra april 2017 af 

vindmøller ved Nørrekær Enge belyste 
påvirkningen på flagermusbestanden 
tilstrækkeligt. Er bekymret for, at det samme vil 
komme til at gøre sig gældende i dette tilfælde. 

 

Husdyr Bekymret for at støj vil…   37, 49 

Argumenterer at projektet vil forringe den 
omkringlæggende natur 

 

Der stilles spørgsmål til om der i forbindelse 
med projektet vil blive etableret erstatningsnatur. 

Det foreslåes at Vesthimmerlands Kommune 
opkøber alle arealerne omkring projektet og 
tilplanter dem med skov og blomster. 

 

Bekymret for, hvordan mølleprojektet vi påvirke 
det frede naturområde ved Navnsø 

 

Forringelse af naturen 
 

Mener at møllerne vil forurene et stort 
fredskovsområde. 

 

19, 20, 21, 22, 
24, 26, 27, 38, 
45, 51, 57, 60, 
67, 69, 71, 74 

§3-natur Påpeger at dele af projektområdet er omfattet af 
Naturbeskyttelsesloven §3 for fredet 

 62 

Akkumuleret effekt Bekymret for hvordan både solceller, grusgrav 
og vindmøller vil påvirke naturen 

 13 

Den oplevede 
naturværdier 

Bekymret for møllernes indvirkning på den 
oplevede herlighedsværdi i området, herunder 
et liv i naturen med fred og ro 

 29, 35, 36, 44, 
47, 67 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Bekymret på den visuelle påvirkning ved 
Navnsø, hvor der også er planlagt for et stort 
solcelleanlæg. 

 Landskabspåvirkning 

Bekymret for at lokalområdet bliver voldsomt 
visuelt påvirket med både solceller, vindmøller 

 

17, 38 
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Grøn Omstilling 
 

og råstofgrave 

Påvirkning af 
landsbymiljøerne 

Bekymret for de mange anlæg vil true 
lindbylivets livsgrundlag omkring Blære og 
Gundersted 

 59, 

Påvirkning på naturem Bekymret for hvordan både solceller, grusgrav 
og vindmøller vil påvirke naturen og dyrelivet 

 13, 59, 60 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Hvem får gavn af CO2 reduktionen, 
Vesthimmerland eller Hovedstaden? Der 
argumenteres for at det er uklart, hvem der vil få 
dette 

 

Såfremt der foretages en dobbeltberegning, 
hvordan kommer det så til at tælle i 
Vesthimmerland? 

 

Hvordan får Vesthimmerlands Kommune gavn 
af et mølleprojekt, der sikrer en CO2 reduktion i 
det københavnske energiregnskab? 

 

Mener ikke den grønne energi som møllerne 
producere vil komme Vesthimmerland til gode 

 

CO2-reduktion 

Påpeger det er væsentligt at Vesthimmerlands 
Kommune påtager sig sin del af ansvaret i 
forhold til at sikre den grønne omstilling. 

Grøn omstilling og klimakrise er ikke kun et lokalt 
projekt, men en national og global interesse. 

 

11, 25, 32, 35, 
56, 67, 78 

Uforstående overfor, hvorfor der er behov for 
flere at opstille flere møller, når man ofte kan 
observere møller, der står stille når det blæser 

 

Argumenterer at VHK allerede har en 
overproduktion af grøn energi  

 

Tyskland betaler for at danske vindmøller 
standses 

 

Der stilles spørgsmål ved om landvind er vejen 
frem 

 

Ikke behov for vindenergi 
Indeholder argumenter for, 
hvorfor vindmøller ikke er 
den rette løsning i forhold til 
grøn omstilling 
 

Mener ikke der bør opstilles flere vindmøller i  

9, 18, 21, 29, 39, 
43, 46, 54, 59, 
64, 68, 70, 73, 75 
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Sundhed 
Omfatter forskellige argumenter for, hvordan støj, skyggekast og blikkende lamper fra kæmpevindmøller vil medfører forskellige helbredsmæssige symptomer for beboere i 
nærområdet. 
 

Vesthimmerland før der forsyningsnettet er 
gearet til at kunne aftage og nyttiggøre 
(eksempelvis Power to X) den el som vindmøller 
i Vesthimmerland producerer 

Mener i stedet man skal satse på andre tiltag; 

- Biogas 
- Havvind 
- Jordvarme 
- Solceller 
- Udbygning af Elnettet 
- Private solceller 

 Alternative indsatser 

Er tilmed bekymret for at møllerne vil få en 
negativ effekt for den lokalt producerede grønne 
energi som eksempelvis biogasanlæggene 

 

18, 21, 30, 39, 
40, 53, 55, 65, 70 

Økonomi vs. Grøn 
omstilling 

Mener at projektet i højere grad handler om 
økonomisk profit end grøn omstilling 

 
39, 54, 67 

Efterspørger en samlet energiplan og mener at 
vindmølleplanlægning bør indgå i dette arbejde. 

 

Der bør etableres en stor enegipark i 
Vetshimmerland (Nørrekær Enge) 

 

Ønsker indblik i, hvordan projektet vil påvirke 
kommmunens energiregnskab 

 

Ønsker en klimaplan, der er forenlig med 
landsbylivet 

 

Overordnet energiplan 

Uforstående overfor hvorfor Region Nordjylland 
skal være førende inden for vindenergi når det 
ikke er i det område hovedparten af landets 
indbyggere bor. 

 

32, 35, 60 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Generelt helbred Bekymring for at gener fra vindmøller  fra 

vindmøller kan have negativ effekt på helbredet. 
Der nævnes bekymring for forskellige symtomer, 
heriblandt: 
- stress  
- søvnproblemer 

 27, 35, 38, 51, 53 
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Information og inddragelse 
 

- Svimmelhed 
- Hovedpine 
- depressioner 

Barndom Bekymret for, hvordan børn påvirkes af gener fra 
vindmøller 

 23, 35 

Bekymring for lavfrekvent 
støj 

Bekymring for psykiske såvel som fysiske 
følgevirkninger af lavfrekvent støj fra vindmøller 

 34 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Mener ikke borgerne havde god nok mulighed 
for at ytre deres bekymring 

 

Det var ikke tilfredsstillende at der var en part fra 
lokalområdet med til at udvælge spørgsmål 

 

Mener spørgsmål blev censureret  

Mener det var kritisabelt at indsendte spørgsmål 
ikke var synlige for alle 

 

Kritiserer lyd  

Håber der kommer endnu et møde hvor 
borgerne kan stille spørgsmål 

Der blev ikke svaret fyldestgørende på de 
stillede spørgsmål 

 

Mener borgermødet skulle have været udsat 
indtil det var muligt at gennemføre under 
normale omstændigheder 

 

Mener ikke formatet var tilfredsstillende 

Påpeger at det er uhensigtsmæssigt med et 
digitalt borgermøde i et område, hvor der bor 
mange ældre og, hvor bredbåndforbindelsen 
generelt er dårlig 

 

Kritiserer at administrationen ikke var 
tilgængelige på høringsperiodens sidste dag 

 

Borgermødet  
 
Bemærkninger vedrørende 
det digitale borgermøde 

Mener borgermødet forløb meget 
tilfredsstillende.   

Det påpeges at bekymringer såsom støj og 
skyggekast og påvirkning af lokalsamfundet blev 

 

50, 57, 68, 76 
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Planlægning 
 

godt belyst. 

Faktaarket Faktaarket er ikke validt, idet at Hofor har 
bidraget til at svare 

 

 32 

Manglende information Mener der foreligger værdifulde kilder, som ikke 
er fremlagt for offentligheden. 

 32 

Mener ikke der er blevet gjort nok i forhold til at 
få projektet godt nok forankret i lokalområdet. 

 Inddragelse 

Mener bestyrelsen for Vesthimmerland 
Flyveplads burde være indraget særslikt. 

 

32, 68 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Høringssvar til 
Kommuneplan 2017 

Allerede i forbindelse med debatten op til 
vedtagelsen af Kommuneplan 2017 gav DN 
udtryk for et ønske om at udtage Bjørnstrup 
vindmølleområde, især på grund af nærheden til 
det fredede og Natura 2000-beskyttede Navnsø-
område. 

 62 

Mener ikke rammeudpegningen er tidsvarende. 
Det argumenteres at rammerne er udlagt til 
møller af en hel anden størrelse 

 

Undrer sig over, hvorfor projektforslaget i høj 
grad afviger fra det der er udlagt i 
kommuneplanen (størrelse + retning) 

 

Såfremt man beslutter ikke at gå videre med 
mølleprojektet, ønskes rammeområdet taget ud 
af kommuneplanen, da det vil fjerne en stor 
bekymring fra lokalområdet. 

 

Påpeger at det i det oprindelige rammeområde 
for vindmøller i Bjørnstrup er tænkt at møllerne 
skal placeres efter en øst-vestlige akse. 
Nærværende projekt lægger op til at møllerne 
placeres på en nord-sydgående akse. Denne 
ændring vil medføre en langt mere markant 
visuel påvirkning af landskabet ved Navnsø. 

 

Rammeområdet 

Det påpeges at nærværende projekt vil kræve en 
markant udvidelse af rammeområdets areal 

 

3, 13, 19, 58, 62, 
63 

Fremtidige planforhold Der udtrykkes bekymring for at dette projekt blot 
vil være starten og området på sigt vil blive 

 42, 45, 48, 57 
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HOFOR 
 

udvidet. 

Baggrund for 
vindmølleområde ved 
Bjørnstrup 

Hvorfor vil man etablere vindmølle ved 
Bjørnstrup. Er det for; 

- At sikre lodsejerne økonomisk gevinst  
- At sikre kommunen økonomisk gevinst 
- At bidrage til grøn omstilling i DK 

  

Ønsker klarhed om, hvorvidt der er andre planer 
for VE-anlæg, udvidelsesmuligheder mv.   

 

Ønsker klarhed om, hvordan strømmen føres 
væk fra området 

 

Andre VE-anlæg 

Bekymret for hvorvidt der på sigt vil komme et 
biogasanlæg på det udpegede område ved 
Kjeldalsvej 

 

32, 48 

Nedtagning af møller Stiller spørgsmål til, hvilke møller der helt 
præcist tages ned, hvis projektet gennemføres 

 11 

Udtjente VE-anlæg Udtrykker bekymring for, hvem der står for 
oprydningen når solcelleanlæg og vindmøller er 
udtjente. 

 41 

Planlægning til gene for 
nabokommune 

Mener at Vesthimmerlands Kommune bevidst 
placere vindmøller tæt på kommunegrænsen så 
eventuelle negative påvirkninger hovedsageligt 
vil opleves i nabokommunen.  

 42 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Indspark til projektet Bekymret for at blive klemt inde mellem nye og 

gamle møller. Foreslår at 2 møller ved Doverhøj 
vej tages ned som en del af projektet. Det vil 
sikre mere udbyttet og forhåbentligt færre gener 

 2 

Modstand mod HOFOR 
som opstiller 

Mener projektet vil skævvride samfundet da 
hovedstadsområdet/HOFOR vil opnå fordele 
(økonomiske, CO2 besparelsen) på bekostning 
af Vesthimmerlands lokalsamfund og 
naturværdier.  
 

 7, 11, 18, 25, 27, 
43, 45, 56, 57, 61 

Tilhænger af HOFOR som 
potentiel opstiller 

Såfremt der skal opstilles vindmøller, er der 
opbakning til at lade HOFOR opstiller dem: 
 

 58 
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Til Byråd 
 

 

- Meget positiv oplevelse i kommunikation og 
samarbejde 

- Positivt det er et dansk firma der arbejder 
for en grøn opstilling der sætter møller op, 
og ikke en fond eller ejerlau der kun har 
profit for øje. 

- Positivt at HOFOR vil rydde op i gamle og 
forfaldne bygninger i området 

 
Lokalitet Hvorfor har HOFOR valgt Vesthimmerlands 

Kommune? Er det fordi jorden er billig 
 70 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Politisk prioritering Appellerer til at vægte lokalbefolkningen ve og 

vel over HOFORS og lodsejernes profit 
 19, 25, 28, 67, 

69, 73 

Malle Mener at Malle-projektet bør danne præcedens, 
og en vedtagelse af projektet vil give Byrådet et 
troværdighedsprojekt 

 9, 14, 32 

Afvigelse fra gældende 
planlægning 

Mener ikke at en så store fravigelse fra 
Kommuneplanens udlægninger og 
retningslinjer, som dette projekt omfatter, kan 
accepteres. Det kan potentielt have en negativ 
indvirkning på folks fremtidige demokratiske 
engagement. 
 

 6 

Underskriftsindsamlinger Henviser til lokal underskriftindsamling, hvor 
131 underskrivere erklærede modstand til 
projektet. Det argumenteres at disse 
underskrifter beviser, at der ikke er behov for 
flere vindmøller i området. 

 15 

Opbakning til ambitiøs 
klimapolitik 

Glæder sig over at byrådet lægger op til en 
ambitiøs klimapolitik. 

 76 
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www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse (indenfor de e kortudsnit)

Der er indsendt i alt 78 indsigelser. De 78 
indsigelser er sendt fra 70 forskellige adresser.

Adresserne fordeler sig således: 

Sted   Antal   Antal adresser
  
Indenfor 4,5 km:   

Gundersted  25  22
Blære   8   
Borupvej  9  6
Nr. Blærevej  2 
Bjørnstrup  6  5
Bjerghede  3  2
Hornum  3 
Vegger  1 
Øvrige  7 

Aars   2 
Byrsted  1 
Farsø   1 
Aalborg  1 
  
Ukendte adresser 9 
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2

3*
4

6 Hornum (5 km)

7
Vegger (4½ km)

8 Aars (7 km)

9*

10

1 Placering ukendt

5

Aalborg (30 km)

www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 1-10

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X
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12

13

14

15

18

19

20
17*

Placering ukendt
www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 11-20

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X
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24* Hornum (5 km)

23

21*

25*
Oustrup (5½ km)

27230
29*

328

26 Placering ukendt

22 Placering ukendt
www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 21-30

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X
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32322
34

33

35

36

38

37
39 40

www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 31-40

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X
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41

43

44

4547

46

48

49

50

42 Placering ukendt
www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 41-50

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X
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51

52

53

58*

535
55

Kjeldalsvej (3,2 km)57

59*

Byrsted (12 km)

60

56 Placering ukendt

54 Placering ukendt
www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 51-60

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X
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65

69

66

63

67

Aars (7 km)6870 Placering ukendt

64 Placering ukendt

62 Farsø (15 km)

www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 61-70

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X

25



72

74
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Vester Skivum (5 km)

77

78 Flyvepladsen (3½ km)

www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 71-78

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X
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www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse (indenfor de e kortudsnit)

Der er indsendt i alt 78 indsigelser. De 78 
indsigelser er sendt fra 70 forskellige adresser.

Adresserne fordeler sig således: 

Sted   Antal   Antal adresser
  
Indenfor 4,5 km:   

Gundersted  25  22
Blære   8   
Borupvej  9  6
Nr. Blærevej  2 
Bjørnstrup  6  5
Bjerghede  3  2
Hornum  3 
Vegger  1 
Øvrige  7 

Aars   2 
Byrsted  1 
Farsø   1 
Aalborg  1 
  
Ukendte adresser 9 
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3*
4

6 Hornum (5 km)

7
Vegger (4½ km)

8 Aars (7 km)

9*

10

1 Placering ukendt

5

Aalborg (30 km)

www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 1-10

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X
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17*

Placering ukendt
www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 11-20

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X
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24* Hornum (5 km)

23

21*

25*
Oustrup (5½ km)

27230
29*

328

26 Placering ukendt

22 Placering ukendt
www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 21-30

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X
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www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 31-40

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X

31



41

43

44

4547

46

48

49

50

42 Placering ukendt
www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 41-50

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X
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Kjeldalsvej (3,2 km)57

59*

Byrsted (12 km)

60

56 Placering ukendt

54 Placering ukendt
www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 51-60

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X
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Aars (7 km)6870 Placering ukendt

64 Placering ukendt

62 Farsø (15 km)

www.urland.dk 500 m 1 km100 m

Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 61-70

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter

Afstand, 900 meter

Afstand, 1200 meter

Afsenderadresse for indsigelse

Usikker afsenderadresse, anslået placering

Afsenderadresse uden for kortudsnit eller ukendt X

X*

X
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Vester Skivum (5 km)

77

78 Flyvepladsen (3½ km)
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Vindmøller ved Bjørnstrup - deba ase

Oversigt over indsigere - 71-78

Projek orslag, 6 stk 150 meter høje vindmøller

Afstand, 600 meter
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Fra: Christian Achermann [cha@urland.dk]
Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 12-01-2021 10:31
Modtaget Dato: 12-01-2021 10:31
Vedrørende: SV: Vindmøller ved Bjørnstrup - oversigt over indsigere

Hej August,
 
Ja, det er modtaget!
Vi er ved at koordinere tilgang med Ida fra HOFOR og er ikke så meget inden i materialet endnu. Jeg vil nok gerne have en snak med dig om det men
er ikke helt forberedt endnu. Jeg vender snarest tilbage,
 
Mvh
 

Christian Achermann
Projektchef, Land

Tlf.: 29 80 77 93 | cha@urland.dk 
 
LogoX60pix_ti l -mai l

Urland Aps. | Otto Busses  Vej  5, 2. sa l . | 2450 København SV | www.urland.dk
 
 
Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 12. januar 2021 10:24
Til: Christian Achermann <cha@urland.dk>
Emne: SV: Vindmøller ved Bjørnstrup - oversigt over indsigere
 
Hej Christian,
 
Modtog du det der resumeskema fra mig i fredags?
Jeg har lige talt med en anden som ikke modtager mine mails når jeg vedlægger wordfiler.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

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

Fra: Christian Achermann [mailto:cha@urland.dk] 
Sendt: 12. januar 2021 09:41
Til: August Bo Skovmand Larsen
Cc: Ida Iversen Engelund
Emne: SV: Vindmøller ved Bjørnstrup - oversigt over indsigere
 
Hej August,
 
Godt at høre! Ida har gjort opmærksom på, at der noget rod med første oversigtskort, hvor alle placeringer er en anelse forskudt. Jeg sender jeg her
en ny udgave, hvor det er rettet til – I kan smide den tidligere version A ud…
 
Mvh
 

Christian Achermann
Projektchef, Land

Tlf.: 29 80 77 93 | cha@urland.dk 
 
LogoX60pix_ti l -mai l

Urland Aps. | Otto Busses  Vej  5, 2. sa l . | 2450 København SV | www.urland.dk
 
 
 
Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 8. januar 2021 08:3736

8099756#0 - SV Vindmøller ved Bjørnstrup - oversigt over indsi



Til: Christian Achermann <cha@urland.dk>
Emne: SV: Vindmøller ved Bjørnstrup - oversigt over indsigere
 
Hej Christian,
 
Jeg syntes kortene giver et rigtigt godt overblik, så mange tak for det.  
 
Jeg sender også noget til dig inden jeg går på weekend.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  
Vesthimmerlands Kommune

  
www.vesthimmerland.dk

Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

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

Fra: Christian Achermann [mailto:cha@urland.dk] 
Sendt: 8. januar 2021 07:40
Til: August Bo Skovmand Larsen
Cc: Ida Iversen Engelund
Emne: Vindmøller ved Bjørnstrup - oversigt over indsigere
 
Hej August,
 
Håber I kommet godt ind i det nye år!
Efter aftale med Ida sender jeg her en oversigt over den geografiske placering af indsigelser ifm. debatfasen for Bjørnstrup-projektet. Der er dels en
samlet en oversigt og dels kortoversigt for 10 indsigelser ad gangen. Jeg sender materialet som én samlet PDF i et liggende format – vi kan
selvfølgelig lave om på dette, hvis et andet format passer bedre for jer. Land os snakkes ved om det,
 
Mvh
 

Christian Achermann
Projektchef, Land

Tlf.: 29 80 77 93 | cha@urland.dk 
 
LogoX60pix_ti l -mai l

Urland Aps. | Otto Busses  Vej  5, 2. sa l . | 2450 København SV | www.urland.dk
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Fra: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Til: cha@urland.dk [cha@urland.dk]
Sendt dato: 19-01-2021 10:45
Modtaget Dato: 19-01-2021 10:45
Vedrørende: behnadling af høringssvar
Vedhæftninger: Behandling af høringssvar fra fordebat 5.docm

Hej Christian,
 
Jeg fremsender hermed Vesthimmerlands Kommunes 1. behandling af høringssvarene.
 
Med venlig hilsen
August Skovmand

38
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Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk

 
Planens nr. / projektets navn Fordebat om vindmølleprojekt ved Bjørnstrup 

Høringsperiode  26. oktober 2020 – 22. november 2020 

 
Gener 
På tværs af høringssvarene er der stor bekymring for, hvordan opstilling seks 150 meters vindmøller, ved Bjørnstrup, vil påvirke lokalområdet og dets beboere. 
 
Det argumenteres bredt, at generene fra vindmøllerne vil medføre en række følgevirkninger som vil forringe livskvaliteten for beboerne i området. De nævnte 
følgevirkninger omfatter bl.a. en negativ udvikling for lokalsamfundet, faldende ejendomspriser, negativ påvirkning på landskabs- og kulturarvskvaliteter samt et 
usundt miljø for både mennesker og dyr. 
 
NB: De ovennævnte følgevirkninger behandles under særskilte temaer nedenfor: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dato: 8. januar 2021 

 
Sagsnr.: 01.02.20-K04-1-20 

 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Bekymret for støj og særligt lavfrekvent vil 
påvirke omgivelserne døgnet rundt.  

Miljøstyrelsen vurderer, at støjgrænserne på henholdsvis 42 dB(A) ved vindhastigheden 6 m/s, 44 
dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 20 dB(A) lavfrekvent ved vindhastigheden 6 og 8 m/s ved 
beboelse i det åbne land, svarer til en støjbelastning som er miljømæssig acceptabel. 

Diskussionen af grænseværdierne er et folketingspolitisk anliggende. Den konkrete planlægning af 
vindmølleprojekter må i sagens natur tage udgangspunkt i gældende lovgivning. 

Når vindmøller opføres, måles og beregnes støjen. Hvis grænserne ikke er overholdt, skal støjen 
dæmpes eller driften indstilles. 

Hvis vindmøllernes indstillinger efter en kontrolmåling ændres til en mere støjende driftsform uden 
anmeldelse heraf til kommunen, er der tale om et ulovligt forhold. 
 

Hvordan det sikres at støjen fra møllerne ikke 
kommer til at overstige de fastsatte 
grænseværdier? 

Der ønskes garanti for at støjgrænser 
overholdes. 

Det er Vesthimmerlands Kommune der har tilsyn med opførte vindmøller inden for 
kommunegrænsen og skal derfor overvåge at bekendtgørelse om støj fra vindmøller bliver overholdt. 
I forbindelse med tilladelse til opførelse af vindmøller fastsættes vilkår til bygherre om, at der udføres 
en måling af støjen fra projekts vindmøller hurtigst muligt efter de er idriftsat. Efterfølgende kan klager 
medføre, at der skal udføres nye støjmålinger 

Støj: 
 

Bekymret for lavfrekvent støj og ønsker indblik i 
hvordan støjberegninger laves. 

- Hvor foretages de? 
- Hvad er fejmargin? 

Det er anmelderens ansvar at fremskaffe den fornødne dokumentation til, at kommunen kan vurdere, 
om vindmøllebekendtgørelsens støjregler overholdes efter at de ansøgte vindmøller er etableret.  

I ”Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 1, 2012 – Støj fra vindmøller” er der redegjort for metoder til 

2, 3, 4, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 23, 
24, 27, 33, 34, 
37, 40, 41, 44, 
45, 46, 48, 49, 
50, 54, 56, 58, 
60, 61, 63, 65, 
66, 67, 72, 73, 
74, 75 
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- Hvem betaler for støjmålinger? 
- Hvordan forholder Vesthimmerlands 

Kommune sig til eventuelle 
overskridelser af støjgrænser? 

støjberegninger. 

Hvis det viser sig, de fastsatte grænseværdier for støj er overskredet vil det blive pålagt bygherre at 
dæmpe støjen eller i sidste instans indstille driften. Gældende lovgivning skal til enhver tid 
overholdes. 

Hvordan sikres det, at der er overensstemmelse 
mellem de tekniske beregninger og det faktiske 
lavfrekvente støjniveau. 

Bekymring for at vindindustrien udfører 
støjberegninger og de dermed ikke er valide 

Der skal føres tilsyn med vindmøllerne, herunder løbende kontrolmålinger af støjkast fra 
vindmøllerne. 

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed på vindmølleprojekter og skal dermed validere 
blandt andet støjberegninger. (MST – Støj fra vindmøller) 

Hvilke handlemuligheder har man som nabo, 
hvis man mener støjen er uudholdelig og over 
grænseværdierne? 

Det er efterfølgende muligt at klage over den oplevede støj. Hvis det viser sig, de fastsatte 
grænseværdier for støj er overskredet vil det blive pålagt bygherre at dæmpe støjen eller i sidste 
instans indstille driften. 

Støjer det mere end de 44db når det blæser 
over 6 og 8m/s 

Der stilles spørgsmål til, hvorfor det er ved netop 
ovennævnte vindhastigheder, at støjmålingerne 
foretages  

Baggrunden for at støjberegninger foretages for intervallet 6-8 m/s er at det er her støjpåvirkningen 
er størst.  

Ved vindhastigheder under 6 m/s vil støjpåvirkningen være begrænset. 

Ved vindhastigheder over 8 m/s vil vindmølle støj blive udvisket af naturlig baggrundsstøj. 

Oplever allerede støj fra eksisterende møller. 
Frygter at støjen bliver mere generende når 
møllerne bliver større 

Kumulative effekter vil indgå i en miljøvurdering af projektet. 

Støjer vindmøller mere når d bliver gamle Vindmøller skal overholde de formelle lovekrav til støjbelastning, uanset alder. 

Bekymring for at støj have negativ effekt på 
turismen (campister) 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Oplever støj fra eksisterende møller og er 
bekymret for kumulative støjgener 

Kumulative effekter vil være en del af en miljøvurdering. Ved en realisering af nærværende 
vindmølleprojekt vil 5 ældre møller i området blive saneret. 

Ydermere vil støj fra eksisterende energianlæg blive medtaget i støjberegningerne. 

Mener ikke støj er tilstrækkeligt belyst og 
bekymret for, hvordan det vil påvirke Blære som 
ofte ligge lige i vindretningen. 

Støjberegninger vil være en væsentlig del af miljøvurderingen af projektet. 

Oplever skyggegener fra eksisterende møller – 
særligt om sommeren 

Miljøministeriet anbefaler, at alle eksisterende vindmøller 
indenfor en afstand af 28 gange totalhøjden fra de nye vindmøller inddrages i beregningerne. 
(Vejledning om vindmøller s. 45) 

Skygge: 

Der stilles spørgsmål til, hvordan skyggeeffekt 
måles  

I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil skyggekast blive beskrevet og vurderet. 
Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante afværgeforanstaltninger 
blive beskrevet. 
 
 
I forbindelse miljøvurderingen vil der blive udført skyggekastberegninger, der viser ’worst case’. I den 
forbindelse er der angivet forekomsten af skyggekast ved punkter med 25, 10, 5 og 0 timer årligt. 
Punkterne er beregnet på baggrund af en række modelforudsætninger, som er fastlagt i vejledningen 
til bekendtgørelse nr. 1590. Modelforudsætningerne omfatter blandt andet rotorens maksimale 

2, 9, 10, 27, 33, 
44, 46, 54, 65, 72 
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størrelse, navhøjden, solens højde og azimut og topografien. For sol-højder lavere end tre grader 
over horisonten er skyggekast ikke væsentligt opfatteligt, idet lyset bliver dæmpet og diffust, hvorved 
skygger bliver uskarpe eller helt forsvinder. I disse situationer beregnes derfor intet skyggekast. Når 
skyggetimerne tælles sammen, fraregnes derfor de timer, hvor solen står lavere end tre grader over 
horisonten. Beregningen vil omfatte skyggebidrag fra alle projektets vindmøller. En skyggekalender 
kan vise, hvornår på året og dagen, der eventuelt er skyggekast ved en given bolig. Ikke alle tider af 
året/døgnet er lige generende. 
 

Ganges skyggepåvirkningen med to når man 
bor tæt på to vindmøller. 

Der laves en beregning af den samlede påvirkning på en ejendom.  

Bekymret for skyggepåvirkning, særligt om 
sommeren og når solen står i syd 

En skyggekalender kan vise, hvornår på året og dagen, der eventuelt er skyggekast ved en given 
bolig. Ikke alle tider af året/døgnet er lige generende. 
 

Bekymring for refleksioner fra møllevingerne I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil lysafmærkning og refleksioner blive 
beskrevet og vurderet. Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante 
afværgeforanstaltninger blive beskrevet. 
 
Møllevinger skal have en glat overflade, for at de kan producere optimalt og afvise snavs, is mm. For 
at mindske refleksionen bemales vingernes overflade med maling, der har et lavt glanstal.  
Vindmøllevingerne er desuden krumme, hvilket fordeler reflekserne i vilkårlige retninger 
 
Af Miljøministeriet udgivelse fra 2015 ’Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af 
vindmøller’ fremgår det at gener fra glimt (solreflekser) i dag vurderes at være stort set elimineret 
med moderne vindmøller. 

Bekymret for lysglimt fra advarselslamperne, 
særligt i aften og nattetimerne. 

I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil lysafmærkning og refleksioner blive 
beskrevet og vurderet. Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante 
afværgeforanstaltninger blive beskrevet. 
 

I hvor stor afstand kan markeringslys ses? Det er Trafikstyrelsen som fastlægger omfanget af lysafmærkning af vindmøller. Bestemmelser for 
lysafmærkningen af vindmølleparker (mere end 2 møller) på land med møllehøjde 100-150 meter 
angives på side 20 i Trafikstyrelsens udgivelse ’ Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om 
luftfartsafmærkning af vindmøller’ 

Hvilken lysintensitet vil advarselslamperne 
have? 

Det er Trafikstyrelsen som fastlægger omfanget af lysafmærkning af vindmøller. Bestemmelser for 
lysafmærkningen af vindmølleparker (mere end 2 møller) på land med møllehøjde 100-150 meter 
angives på side 20 i Trafikstyrelsens udgivelse ’ Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om 
luftfartsafmærkning af vindmøller’ 

Lys & refleksion: 

Ønsker der etableres afskærmning på møllerne 
så påvirkningen af lys opleves mindst muligt på 
landjorden. 

I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil lysafmærkning og refleksioner blive 
beskrevet og vurderet. Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante 
afværgeforanstaltninger blive beskrevet. 
 

3, 11, 15, 23, 33, 
40, 45, 50, 54, 56 
,57 ,60, 65, 68, 
73, 75, 77 

Der udtrykkes bekymring for, hvordan møllerne 
vil påvirke natur-og kulturlandskabet.  

Se under temaet ”Visuelt impact” Visuel påvirkning: 
 

Negativ påvirkning af udsigt fra egen ejendom Det er en subjektiv holdning! Vilkår at man ikke kan bestemme hvad der sker op naboens matrikel! 

4, 7, 14, 9,18, 24, 
32, 34, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 
47, 50, 53, 55, 
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Økonomiske forhold 
 

58, 60, 61, 62, 
64, 65, 73, 77 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Negativ indvirkning på ejendomspriser Analyser viser, at vindmøller kan have en negativ indvirkning på ejendomspriserne i nærområdet. 

Der er krav om at vindmølleopstiller skal yde erstatning for tabt ejendomsværdi, såfremt tabet 
vurderes til at overstiger 1 % af ejendommens værdi. 
 
Værditab fastlægges af den uafhængige Taksationsmyndighed efter anmeldelse i henhold til VE-
lovens regler. 

I marts 2016 udgav Energistyrelsen rapporten ”ANALYSE AF VINDMØLLERS PÅVIRKNING AF 
PRISER PÅ BEBOELSESEJENDOMME”. Heri er der yderlig information om vindmøllers indvirkning 
på ejendomspriser. 

Boliger bliver usælgelige og folk bliver 
stavnsbundne 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det bliver svært at låne penge til renovation 
eller til at potentielt nye beboere kan købe 
ejendom i området 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Påvirkning af privat 
ejendom: 
 
Bemærkninger om at støj, 
skyggekast, møllernes 
advarselslys og deres visuelle 
påvirkning, vil forringe 
herlighedsværdien på 
områdets ejendomme, og 
dette forventes at have en 
negativ indvirkning på 
ejendomspriserne. 
 

Manglende vilje til at investere i privat ejendom, 
da man ikke ved om man er ”købt eller solgt” 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

10, 11, 12, 14, 
16, 17, 18, 20, 
23, 27, 28, 29, 
33, 34, 39, 40, 
42, 43, 44, 46, 
47, 48, 49, 50, 
55, 58, 59, 61, 
65, 71, 72, 73, 
74, 75 

Foreslår at alle i en defineret afstand til 
mølleprojektet skal kompenseres for deres 
elforbrug. 

Det er ikke et kommunalt, men et statsligt anliggende at fastsætte indholdet af de forskellige VE-
ordninger. En ordning hvor naboer kompenseres for elforbrug er ikke mulig inden for disse rammer.  

Mener ikke kompensation er tilstrækkelig. Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det er ikke et kommunalt men et statsligt anlæggende, at fastsætte kompensationsreglerne. 

Mener at lokalområdet bør få del i møllernes 
økonomiske overskud 

I forbindelse med en realisering af projektet bliver opstillerne af vindmøller pålagt at indbetale 
88.000 kr. pr. opstillet MW landvindækvivalenter til Vesthimmerlands Kommune.  Det er hensigten, 
at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg 
samt grønne tiltag i kommunen.  (det er hvad der står i aftale dokumentet at midlerne skal bruges til) 

Er usikker på om man vil få en fair vurdering af 
ejendom, såfremt man benytter sig af 
værditabsordningen. 

Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige taksationsmyndighed, der også 
foretager vurdering af værditab. Alene ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af 
ejendommens værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen. Man skal ansøge om 
salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab. 

Interesseret i at få klarlagt hvorvidt det er muligt 
at få kompensation for ubebyggede 
byggegrunde. 

Næppe? 

Kompensationsordninger:  
 
Bemærkninger til VE-ordning 
samt forslag til, hvordan 
kompensation kan forbedres  
 

Bemærker af ordningen ikke er hel på plads, Er det stadig ikke på plads? Hvis ikke er det vel minimale ændringer der er tale om? 

8, 12, 14, 17, 
32, 41, 50, 54, 
70, 71, 75 
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hvorfor den kan være svær at forholde sig til. 

Midler som VHK får for projektet, bør alle 
investeres i lokalområdet. Er bekymret for at de 
vil blive brugt andetsteds i Kommunen 

Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det 
vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. 

Bemærker at det er uhensigtsmæssigt at lokale 
ikke kan købe anparter i mølleprojektet 

Det er ikke et kommunalt, men et statsligt anliggende at fastsætte indholdet af de forskellige VE-
ordninger. 

Tidligere skulle minimum 20% af anparterne i et vindmølleprojekt udbydes til lokalområdet. 
Regeringen har vurderet denne ordning ikke fungerede, og i stedet vedtaget at alle nære naboer 
skal have et fast årligt beløb. 

Mener projektet ved Thorup sletten har haft en 
bedre kompensationsmodel 

Kompensationsordningen er et statsligt anliggende. Det er ikke muligt for Vesthimmerlands 
Kommune at opstille særlige krav til hvordan der skal der skal kompenseres. 

Forhold ved opkøb af 
ejendom 

Er det kun huset der bliver købt? Hvad med 
marker rundt om huset? Er det hele grunden 
der bliver købt?  

 54 

Der udtrykkes bekymring for at lodsejere og 
Hofor tjener penge på projektet, imens 
lokalområdet står tilbage med alle generne 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Har Kommunen et økonomisk incitament for at 
gennemføre projektet, hvilket? 

Den økonomiske gevinst for Vesthimmerlands Kommune ligger derfor primært i den grønne pulje (et 
millionbeløb, der administreres af kommunen og som kan bruges til lokale tiltag) – samt i de 
eventuelle afledte indtægter, som møllernes opførelse og drift måtte medføre lokalt. 

Økonomisk fordeling 
 
 

Der ønskes at få indblik i, hvad hhv. lodsejer og 
Hofor kommer til at tjene på projektet 

Vesthimmerlands Kommune er ikke i besiddelse af disse informationer.  

14, 23, 25, 28, 
32,33, 36, 39, 
47, 50, 56, 67, 
69, 73, 75 

Påpeger at det kan blive dyrt for kommunen, 
hvis vindmøllerne medfører en ændret 
beboersammensætning. Det argumenteres at 
møllerne vil gøre ejendomme mindre attraktive, 
hvilket medfører at de sælges til mindre 
ressourcestærke beboere, som potentiel skal 
modtage diverse offentlige ydelser i stedet for 
at bidrage til kommunens skatteindtægter.  

Der stilles spørgsmål ved om det vil blive 
undersøgt, hvad projektet koster for 
kommunen? 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det ville være en uheldig udvikling som Vesthimmerlands Kommune ikke ønsker. 
  
Der foreligger dog ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en 
sådan udvikling. 

 

De socialøkonomiske omkostninger vil blive undersøgt i forbindelse med en miljøvurdering. 

Vurderer at projektet er økonomisk uattraktivt 
for Vesthimmerlands Kommune. Der påpeges 
at den økonomiske gevinst ligger udenfor 
kommunen. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Udover de midler VE-ordning foreskriver at Vesthimmerlands Kommune og de nære naboer skal 
tildeles, kan der være flere afledte økonomiske gevinster tilknyttet projektet. Blandt i form af nye 
arbejdspladser i forbindelse med etablering og vedligehold af vindmøllerne. Ved ikke om det bliver 
lidt søgt. 

Dårlig forretning for 
Vesthimmerlands Kommune 

Mener at projektet kan resultere i at folk flytter 
fra Kommunen, da man ikke ønsker at bo i en 

Det er beklageligt, hvis der er folk der ser sig nødsaget til at fraflytte området på baggrund af 
vindmøller i området.  

32, 42, 58, 61, 
69, 70 
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Negativ effekt for lokalområdet 
Det udtrykkes bekymring for at vindmølleprojektet vil få en negativ betydning for lokalområdets udvikling 
 

kommune, hvor man føler sig dårligt behandlet Administrationen påpeger dog, at hver gang der vedtages ny planlægning, vil det påvirke 
omgivelserne på en vis, der kan virke positivt for nogen og negativt for andre.   
 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Bekymring for at gener fra møllerne vil resulterer 
i af befolkningstallet i området vil falde 

Der foreligger ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en sådan 
udvikling. 

 

På baggrund af erfaringer fra et tidligere vindmølle projekt i Krogstrup vurderes det at et sådan 
projekt ikke nødvendigvis vil medføre en affolkning af lokalområdet. 

I 2013 blev der givet mulighed for at etablere 4 vindmøller på 150 meter ved Krogstrup. Den 
nærmeste møller ligger ca. 1,5 km fra Hornum og 2 km fra Vester Hornum. Projektet vurderes 
dermed at være meget sammenligneligt med vindmølleprojektet ved Bjørnstrup. 

I en radius på 3 km fra møllerne ved Krogstrup, ses der ikke nogen markanet forskel på til- og fra 
flytningstendenserne fra før og efter møllerne er etableret.  

I de 5 år op til etableringen af møllerne (01.01.2009 – 31.12.2013) var fraflytningen (inklusiv døde) 
339 beboere pr. år. Samme tal i tiden efter møllernes opstilling (01.01.2014 – 20.11.2019) er på 356 
beboere pr. år. Der kan altså ses en lille stigning på fraflytningen fra områder. 

I de 5 år op til etableringen af møllerne (01.01.2009 – 31.12.2013) var tilflytningen (inklusiv nyfødte) 
336 beboere pr. år. Samme tal i tiden efter møllernes opstilling (01.01.2014 – 20.11.2019) er på 335 
beboere pr. år. Tilflytningen til området før og efter møllerne, er dermed tilnærmelsesvis identisk. 

Bekymring for at møllerne vil gøre området 
uattraktivt for potentielle tilflyttere 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Bekymring for, hvordan det påvirker 
lokalområdet når der er købt 8 ejendomme 
(inden 600 meter) og yderligere 17 kan 
forlænges deres ejendom opkøbt (900 meter). 
Det frygtes at dette vil forringe 
sammenhængskræften mellem Blære og 
Gundersted. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Affolkning: 

Bekymring for at utryghed vil gøre at mange vil 
enten sælge eller udleje deres boliger 

Det er beklageligt, hvis der er folk der ser sig nødsaget til at fraflytte området på baggrund af 
vindmøller i området.  
Administrationen påpeger dog, at hver gang der vedtages ny planlægning, vil det påvirke 
omgivelserne på en vis, der kan virke positivt for nogen og negativt for andre.   
 

3, 9, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 20, 
23, 25, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 
36, 37, 39, 40, 
41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 
52, 54, 55, 57, 
58, 61, 65, 67, 
69, 75, 77 

Ændret 
beboersammensætning: 

Bekymret for at faldende huspriser, manglende 
vedligehold mv. vil lede til en udvikling med en 
ændret beboersammensætning, hvor 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det ville være en uheldig udvikling som Vesthimmerlands Kommune ikke ønsker. 
  

9, 17, 18, 25, 27, 
32, 35, 38, 44, 
46, 52, 59, 61, 69 
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Modstand mod placering af vindmøller 
Der udtrykkes en modstand om at vindmøller opstilles til lands. Mange mener vindmøller hører til på havet imens andre mener de skal stå i tilknytning til 
eksisterende vindmølleparker 
 
Tema Resume Bemærkninger Indsigere 

ressourcestærke flytter fra og ressourcesvage 
komme til. 

Der foreligger dog ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en 
sådan udvikling. 

Det er lidt en gentagelse af hvad der stod under temaet ”Dårlig forretning for Vesthimmerland” 

Det frygtes at projektet vil sætte stopper for en 
positiv udvikling, hvor man har haft held til at 
trække mange børnefamilier til området 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Bekymring for at tomme boliger vil tiltrække 
nomadefamilier 

Der foreligger ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en sådan 
udvikling. 

 

Tab af landbyens 
funktioner 

Bekymret for at møllerne vil have negativ 
indflydelse på lokalområdets udvikling og 
dermed på: 

- Skole og pasningstilbud 
- kultur og foreningsliv  
- den lokale købmand i Gundersted 

Man er bekymret for at disse funktioner på 
baggrund af affolkning vil miste deres 
eksistensgrundlag 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 13, 15, 23, 25, 
27, 32, 34, 36, 
37, 39, 41, 44, 
49, 54, 55, 61, 
73, 74 

Sammenhold og socialt 
sammenværd 

Frygter at de ovenstående tematikker, vil 
resultere i et forringe det sociale sammenhold i 
lokalområdet 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 47, 52, 62 

Manglende forbedringer af 
ejendomme 

Argumenteres at folk fra lokalområdet ikke tør 
begynde at renovere på deres ejendomme da 
de ikke ved om de er købt eller solgt. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 15 

Lokalt engagement  Bemærker at lokale ildsjæle og foreninger 
arbejder hårdt for at gøre nærområdet attraktivt 
og for at trække beboere til området. Det frygtes 
at møllerne vil have en negativ effekt på det 
lokale engagement og dermed sætte en stopper 
for mange af de tiltag, der sikrer lokal udvikling.  

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 9, 14 

Turismen Bekymret for at vindmøller vil have en negativ 
effekt på turismen for Vesthimmerlands 
Kommune som helhed og for Himmerland 
Camping i særdeleshed 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 4, 17, 69 
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Vindmøller hører ikke til i områder, hvor de 
ødelægger lokalsamfund. 

Mener det er uacceptabelt at placere vindmøller 
så tæt på boliger 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Der er ikke behov for flere vindmøller i 
Vesthimmerland 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Generel modstand mod 
placering af vindmøller til 
lands 

Mener det er et uhensigtsmæssigt projekt da 
VHK i forvejen er overplastret med vindmøller 

En del af Kommunens strategi for vindmølleplanlægningen går ud på at rydde op i landskabet, 
således der ikke strå vindmøller spredt ud over hele Kommunen. I Kommuneplan 2017 er det 
således formuleret, at Kommunen gennem en langsigtet vindmølleplan skal muliggør en øget 
produktion af vindenergi ved at etablere større, men færre vindmøller. 

30, 31, 39, 40, 
51, 55, 62, 68, 
70, 73 

Havvind Mener ikke vindmøller høre til på lands, men 
mener man i stedet skal planlægge for 
havvindmøller / at havvindmøller er en bedre 
løsning. 

Det er ikke en kommunal opgave at planlægge for havvindmøller. Det er Statens opgave, da Staten 
er myndighed her. 

11, 15, 24, 25, 
27, 29, 36, 39, 
43, 53, 54, 58, 
60, 70, 73, 74, 77 

VE-anlæg bør samles i en stor energipark Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Argumenterer det vil være mindre ødelæggende 
for kommunens landskab 

 

Få, men store 
vindmølleparker 

Argumenterer det vil berøre færre beboere  

15, 32, 54, 55, 60 

Bedre med et projekt ude mellem Brusåvej og 
Lundby Hede. Det påpeges at kun vil kræve at 
man fjernede 1 ejendom og at man kunne få 
fjernet de eksisterende møller foran Gundersted 
kirke 

Det benævnte område er ikke en del af den nuværende planlægning for vindmøller. I forbindelse 
med den kommende revision af Kommuneplan 2017 kan det blive aktuelt at undersøge om det 
potentielt kan udpeges som et område til vindmøller. 

Nørrekær Enge – en stor energipark 

 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Alternative 
placeringsforslag 

Amager/København – dem der får gevinsten bør 
også lægge jord til 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

1, 16, 27, 32, 47, 
56, 60, 64, 68, 73 
 

Erstat eksisterende møller Mener at eksisterende møller skal erstattes af 
nye møller, men af møller i samme størrelse. 

Man foretrækker små vindmøller som de 
eksisterende fremfor nye kæmpevindmøller. 

I henhold til retningslinje 2.2 i Kommuneplan 2017 er det hensigten at nedbringe det samlede antal 
vindmøller i Vesthimmerlands Kommune. For at imødekomme denne målsætning skal ældre møller 
løbende saneres og erstattes af større og tidsvarende. 

 

33, 41 

Sikkerhedsrisiko for 
flyveplads 

Mener at vindmøller med den påtænkte 
placering og størrelse kan udgøre en 
sikkerhedsrisiko for indflyvninger til flyvepladsen 

- Nærmeste mølle vil blive placeret 
umiddelbart udenfor den hindringsflade, der 
er tilknyttet flyvepladsen 

- Kan have negativ indvirkning for fremtidige 

Vindmøllerne må ikke påbegyndes opført før opførelsen er godkendt ved udstedelse af en attest om, 
at hindringerne ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. 

 

For at opnå en attest skal projektet anmeldes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

68, 69, 78 
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muligheder for GPS-anflyvning 

 
Visuelt impact 
Der udtrykkes store bekymringer for, hvordan projektet vil have en negativ effekt på oplevelsen af natur- såvel som kulturlandskabet i området. 
 
Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 

Bekymret for negativ visuel påvirkning, hvor 
åbne vidder vil blive forstyrret af 6 store møller.  

Blandt områder der kræver en særlig 
opmærksomhed nævnes 
- Navnsø 
- Gundersted kirke 
- Jelne Plantage 
- Stauderengen 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Der vil blive udarbejdet visualiseringer fra relevante steder hvis den videre plan proces igangsættes.  

Påvirkning af 
naturlandskabet 

Påpeger at møllerne vil kunne ses over store 
afstande, også udenfor kommunegrænsen 

Det medgives at vindmøller er markante elementer i landskabet.  

Det er ligeledes muligt visse steder i Vesthimmerlands Kommune at se vindmøller der er placeret i 
nabo kommunerne. 

7, 24, 32, 34, 35, 
37, 39, 41, 43, 
45, 47, 53, 58, 
60, 61, 62, 64, 77 

Påvirkning af 
kulturlandskabet 

Anmoder om, at der tages særlige hensyn til alle 
områdets omkringliggende kirker  

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Hensyn til omkringliggende kirker vil være et væsentligt punkt i en miljøvurdering. 

5, 35 

Tabt hærlighedsværdi Argumenterer at den visuelle påvirkning som 
møllerne vil have på landskabet vil være 
ødelæggende for livskvaliteten 

Det er individuelt hvordan vindmøller opleves i landskabet og en subjektiv vurdering. Som i mange 
andre forhold vil der være delte meninger. 

4, 18, 43, 48, 50, 
55 

Ønsker visualisering fra privat ejendom Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 11, 32, 33, 47, 
66, 69, 72, 73, 77 

Andre visualiseringsforslag:. 

- Ejdrup kirke + andre kirker 
- Hornum 
- Vegger 
- Heden 
- Gundersted kirke 
- Brusåvej 
- Skørbæk 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 5, 7, 18, 35, 45, 
66 

 

Forslag til visualiseringer 

”Krav til visualiseringer” 

- I 3d 
- Ønsker visualiseringen skal indeholde 

lyspåvirkning fra vindmøllerne. Ønsker 
ligeledes der skal laves visualiseringer der 
viser vindmøllerne i både sommer og vinter 
landskaber. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 46, 66 
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Natur- og dyreliv 
Omfatter bekymringer om, hvordan gener fra vindmøllerne vil påvirker dyrelivet, naturværdier og den oplevede hærlighedsværdi af naturen. 
 
Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 

Bekymret for, hvordan lavfrekvent støj påvirker 
dyrelivet 

Eksisterende viden peger på, at nogle mennesker oplever støjgener fra vindmøller, men at der indtil 
nu ikke er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter for hverken 
mennesker eller dyr. 

Bekymring for at dyr vil blive urolige og 
aggressive 

 

Der stilles spørgsmål til, hvordan projektet 
forholder sig til padder i området 

Undrer sig over at en mose er blevet drænet. Er 
det eventuelt for at fjerne padder inden en 
eventuel undersøgelse? 

Padder er et væsentligt element i en miljøvurdering. 

Vesthimmerlands Kommune er ikke bekendt med der er blevet drænet moser i projektets 
nærområde. 

Generel bekymring for 
dyrelivet 

Er bekymret for projektets indvirkning på den 
omkringliggende natur og dyreliv. 

Det påpeges at tab af insekter potentielt kan 
forstyrre hele fødekæden 

I miljøvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil påvirke den 
omkringliggende natur og dyreliv. 
 

13, 21, 29, 47, 
50, 51, 53, 69, 
70, 71 

Argumenterer for at møllerne står midt i 
flyveruten for havørne, gæs og sangsvaner, når 
de flyver mellem Halkær  Sø og Navnsø 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

I miljøvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil påvirke den 
omkringliggende natur og dyreliv. 
 
Påvirkning af fuglelivet vil være en væsentlig del af denne undersøgelse. 

Argumenterer for at der er ynglende rød glente 
1000 meter fra nærmeste mølle og ynglende 
rørhøg 1500 meter fra nærmeste mølle 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

I miljøvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil påvirke vilde 
fugle.  

Fugleliv 
Bekymret for fuglelivet. Der 
udtrykkes både bekymring 
for, hvorvidt fulgene vil 
forsvinde fra området og for 
at de vil blive dræbt som 
følge af kollision med 
møllerne. 
 

Påvirkning af havørne, gæs, rød glente og 
rørhøg bør belyses nærmere. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

I miljøvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil påvirke vilde 
fugle.  

18, 21, 26, 32, 
34, 35, 39, 40, 
43, 47, 55, 69, 70 

Argumenter for flagermus i området, observeret 
langs hele Bjerghedevej 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Ønske om at påvirkning af flagermus belyses 
nærmere 

I forbindelse med miljøvurderingen af det konkrete projekt vil projektets relation til flagermus blive 
beskrevet og vurderet. Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante 
afværgeforanstaltninger blive beskrevet. 

Flagermus 
Bekymret for vindmøllers 
påvirkning på flagermus. 
Ønsker at få belyst, 
hvordan møllerne vil påvirke 
områdets flagermus, inden 
et evt. projekt påbegyndes. 

Mener ikke VVM rapport fra april 2017 af 
vindmøller ved Nørrekær Enge belyste 
påvirkningen på flagermusbestanden 
tilstrækkeligt. Er bekymret for, at det samme vil 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

18, 32, 35, 55, 
66, 70 
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Akkumulerede effekter 
Det beskrives, hvordan området er allerede er præget af eksisterende vindmøller, flere råstofgrave samt en solcellepark som er lige på trapperne. Der er på flere 
fronter bekymring for, hvordan 6 vindmøller, oven i alt det andet, vil have en negativ effekt.  
 

komme til at gøre sig gældende i dette tilfælde. 

Husdyr Bekymret for at støj vil…  OBS! 37, 49 

Argumenterer at projektet vil forringe den 
omkringlæggende natur 

 

Der stilles spørgsmål til om der i forbindelse 
med projektet vil blive etableret erstatningsnatur. 

Det foreslås at Vesthimmerlands Kommune 
opkøber alle arealerne omkring projektet og 
tilplanter dem med skov og blomster. 

 

Bekymret for, hvordan mølleprojektet vi påvirke 
det frede naturområde ved Navnsø 

 

Forringelse af naturen 
 

Mener at møllerne vil forurene et stort 
fredskovsområde. 

 

19, 20, 21, 22, 
24, 26, 27, 38, 
45, 51, 57, 60, 
67, 69, 71, 74 

§3-natur Påpeger at dele af projektområdet er omfattet af 
Naturbeskyttelsesloven §3 for fredet 

 62 

Akkumuleret effekt Bekymret for hvordan både solceller, grusgrav 
og vindmøller vil påvirke naturen 

 13 

Den oplevede 
naturværdier 

Bekymret for møllernes indvirkning på den 
oplevede herlighedsværdi i området, herunder 
et liv i naturen med fred og ro 

Det medgives, at vindmøllerne vil få en stor effekt på det oplevede landskabsbillede.  29, 35, 36, 44, 
47, 67 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Bekymret på den visuelle påvirkning ved 
Navnsø, hvor der også er planlagt for et stort 
solcelleanlæg. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 
 
Det er et krav, at der udarbejdes fyldestgørende visualiseringer der viser den visuelle oplevelse af 
vindmøllerne i landskabet. 

Landskabspåvirkning 

Bekymret for at lokalområdet bliver voldsomt 
visuelt påvirket med både solceller, vindmøller 
og råstofgrave 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

17, 38 

Påvirkning af 
landsbymiljøerne 

Bekymret for de mange anlæg vil true 
lindbylivets livsgrundlag omkring Blære og 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 59, 
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Grøn Omstilling 
 

Gundersted 

Påvirkning på naturem Bekymret for hvordan både solceller, grusgrav 
og vindmøller vil påvirke naturen og dyrelivet 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 
 
Det er alle forhold der vil blive belyst i en miljøvurdering. 

13, 59, 60 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Hvem får gavn af CO2 reduktionen, 
Vesthimmerland eller Hovedstaden? Der 
argumenteres for at det er uklart, hvem der vil få 
dette 

Vesthimmerlands Kommune kan som hjemsted for vindmøllerne regne den fulde CO2-besparelse 
med i sit eget energiregnskab.  

Den enkelte kommune er ikke for alvor er relevant i det ’store’ regnskab, fordi CO2 er en national 
problematik. CO2 tager ikke hensyn til kommunegrænser, og det er et fælles nationalt ansvar at løse 
CO2-udfordringerne og omstille energiproduktionen.  

Såfremt der foretages en dobbeltberegning, 
hvordan kommer det så til at tælle i 
Vesthimmerland? 

Både Vesthimmerlands Kommune og HOFOR  kan medtage CO2-bepsarelsen i deres 
energiregnskab. Besparelsen kommer dog kun til at tælle én gang  i det nationale energiregnskab. 

Hvordan får Vesthimmerlands Kommune gavn 
af et mølleprojekt, der sikrer en CO2 reduktion i 
det københavnske energiregnskab? 

Projektet vil bidrage til de nationale målsætninger om at nedbringe CO2 udledningen i Danmark.   

Mener ikke den grønne energi som møllerne 
producere vil komme Vesthimmerland til gode 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

CO2-reduktion 

Påpeger det er væsentligt at Vesthimmerlands 
Kommune påtager sig sin del af ansvaret i 
forhold til at sikre den grønne omstilling. 

Grøn omstilling og klimakrise er ikke kun et lokalt 
projekt, men en national og global interesse. 

Korrekt! 

11, 25, 32, 35, 
56, 67, 78 

Ikke behov for vindenergi 
Indeholder argumenter for, 
hvorfor vindmøller ikke er 
den rette løsning i forhold til 
grøn omstilling 
 

Uforstående overfor, hvorfor der er behov for 
flere at opstille flere møller, når man ofte kan 
observere møller, der står stille når det blæser 

Der kan være flere årsager til at vindmøllerne står stille.   
 

Høje vindhastigheder: Ved høje vindhastigheder, som f.eks. i storm, lukker møllerne ned 
for at sikre at møllerne ikke går i stykker under de kraftige vinde. Dette er dog relativt 
sjældent.  

 
Det tyske marked:  Et grundlæggende forhold som har stor betydning for sagen er, at det 
danske el-system er tæt forbundet med elnettet i vore nabolande, i et sammenhængende 
europæisk elnet , hvor ambitionen er, at energien skal kunne flyde frit mellem landene. Det 
betyder, at hvis der pga. kraftig blæst er for meget strøm på f.eks. det tyske el-marked, så 
kan det danske kontrolcenter for el blive bedt om i en periode at reducere eksporten af 
dansk strøm til Tyskland. 
 
Konsekvensen er som oftest, at x-antal vindmøller i Danmark bliver standset. Nogle gange 
sker standsningen automatisk fordi vindmølleejerne finder markedsprisen for strøm i 

9, 18, 21, 29, 39, 
43, 46, 54, 59, 
64, 68, 70, 73, 75 
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Nordeuropa for lavt til, at det kan betale sig at lade møllerne køre.  
 
Andre gange – typisk når elprisen i Tyskland er en del højere end i Danmark – betaler 
tyskerne danske vindmølleejere for at stoppe deres produktion af strøm. På den måde 
afhjælpes netproblemerne i Tyskland ved, at den danske eksport sænkes.  
 
Udfordringerne i det tyske elnet skyldes at de fleste tyske vindmøller bygges i nord, men 
der er et stort elbehov i Sydtyskland, og elnettet i Tyskland er endnu ikke gjort klar til at 
transportere store mængder fra nord til syd, dette arbejder de tyske elnetselskaber dog på. 
 
I situationer med lidt vind i Danmark, kan vi nyde godt af det europæiske elnet ved at 
importere strøm fra vore nabolande. (Gammelgaard, 2020) 

 
Ubalance mellem produktion og forbrug:  En tredje  årsag til at vindmøller kan  såre simpelt 
være, at der i den givne time ikke er brug for strømmen herfra, eller for at sikre 
balanceringen af elnettet. Årsagen til, at vindmøller kan stå stille i blæsevejr er, at 
hovedparten af elproduktionen i det danske elsystem i lange perioder stort set kun kommer 
fra vindmøller. I disse perioder er vindmøllerne udover en grøn elproduktion også med til at 
sikre, at elforbruget og elproduktionen altid er lige store og i balance. 
 
Når en vindmølle står stille i blæsevejr, så skyldes det sandsynligvis, at der i tidspunktet er 
en udfordring med en ubalance mellem elforbruget og elproduktionen. Vindmøllen har med 
sit stop bidraget til at skabe balance i elsystemet og det er nødvendigt af hensyn til 
forsyningssikkerheden i det regionale elsystem, som vi er en del af. 
 
Set i lyset af, at vindmøller står for en meget stor del af vores elproduktion i Danmark, er 
det helt naturligt, at vindmøller står stille engang imellem. Det samme gør sig jo gældende 
for de store kraftvarmeværker. Der kommer heller ikke konstant røg op af skorstenen. 

 
Argumenterer at VHK allerede har en 
overproduktion af grøn energi  

Det er korrekt, at Vesthimmerlands Kommune principielt producere grønenergi nok til at forsyne flere 
husstande end der er i kommunen. Dette er dog blot et udtryk for hvor meget grønenergi der bliver 
produceret, ikke et udtryk for at målet for grøn omstilling er nået. 

 I 2018 udgjorde vedvarende energi ca. 34% af det samlede energi forbrug i Vesthimmerlands 
Kommune. 

 

Igen er det langt mere relevant at kigge på den grønne energi i et nationalt perspektiv.  

Tyskland betaler for at danske vindmøller 
standses 

Det er korrekt at dette kan forekomme.  

Der stilles spørgsmål ved om landvind er vejen 
frem 

 

Mener ikke der bør opstilles flere vindmøller i 
Vesthimmerland før forsyningsnettet er gearet til 
at kunne aftage og nyttiggøre (eksempelvis 
Power to X) den el som vindmøller i 
Vesthimmerland producerer 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 
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Sundhed 
Omfatter forskellige argumenter for, hvordan støj, skyggekast og blikkende lamper fra kæmpevindmøller vil medfører forskellige helbredsmæssige symptomer for 
beboere i nærområdet. 
 

Mener i stedet man skal satse på andre tiltag; 

- Biogas 
- Havvind 
- Jordvarme 
- Solceller 
- Udbygning af El-nettet 
- Private solceller 

De benævnte elementer vil helt sikkert være en del af fremtidens fleksible energisystem.  Alternative indsatser 

Er tilmed bekymret for at møllerne vil få en 
negativ effekt for den lokalt producerede grønne 
energi som eksempelvis biogasanlæggene 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

18, 21, 30, 39, 
40, 53, 55, 65, 70 

Økonomi vs. Grøn 
omstilling 

Mener at projektet i højere grad handler om 
økonomisk profit end grøn omstilling 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 39, 54, 67 

Efterspørger en samlet energiplan og mener at 
vindmølleplanlægning bør indgå i dette arbejde. 

 

Der bør etableres en stor enegipark i 
Vesthimmerland (Nørrekær Enge) 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Ønsker indblik i, hvordan projektet vil påvirke 
kommunens energiregnskab 

 

Ønsker en klimaplan, der er forenelig med 
landsbylivet 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Overordnet energiplan 

Uforstående overfor hvorfor Region Nordjylland 
skal være førende inden for vindenergi når det 
ikke er i det område hovedparten af landets 
indbyggere bor. 

Generelt kan siges at hver kommune og område vil skulle spille en forskellig rolle i et vedvarende 
energisystem. Nogle kommuner vil være netto eksportører af strøm for at sikre at Danmark som 
helhed kan skifte til vedvarende energi. Som udgangspunkt vil kommuner med lav befolkningstæthed 
og gode vindressourcer være oplagte til at skulle være netto eksportører af strøm til kommuner, hvor 
der kun er få muligheder for at sætte vindmøller op.  

32, 35, 60 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Generelt helbred Bekymring for at gener fra vindmøller fra 

vindmøller kan have negativ effekt på helbredet. 
Der nævnes bekymring for forskellige 
symptomer, heriblandt: 
- stress  
- søvnproblemer 
- Svimmelhed 
- Hovedpine 
- depressioner 

Der er forsket forholdsvis meget i forhold til at klarlægge hvorvidt vindmøller påvirker 
folkesundheden. Det er endnu ikke lykkedes at påvise en direkte sammenhæng mellem vindmøller 
og øget sundhedsmæssige udfordringer.  
 
Blandt andet har Kræftens Bekæmpelse, på den danske regerings initiativ, gennemført en 
omfattende registerundersøgelse, der belyser en potentiel sammenhæng mellem støj fra vindmøller 
og hjerte – karlidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og lav fødselsvægt. 
 
Undersøgelsen har ikke givet anledning til at ændre på Sundhedsstyrelsens vurdering af, at der ikke 
er fundet belæg for en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter 

27, 35, 38, 51, 53 
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Information og inddragelse 
 

Barndom Bekymret for, hvordan børn påvirkes af gener fra 
vindmøller 

Bemærkningen tages til efterretning. 23, 35 

Bekymring for lavfrekvent 
støj 

Bekymring for psykiske såvel som fysiske 
følgevirkninger af lavfrekvent støj fra vindmøller 

Bemærkningen tages til efterretning. 34 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Mener ikke borgerne havde god nok mulighed 
for at ytre deres bekymring 

Bemærkningen tages til efterretning. Interessen for mødet var rigtigt stor, og det var ikke muligt inden 
for tidsrammen at besvare alle spørgsmål. Alle indkomne spørgsmål er blevet gemt og vil indgå i den 
videre behandling. 

Det var ikke tilfredsstillende at der var en part fra 
lokalområdet med til at udvælge spørgsmål 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Mener spørgsmål blev censureret  

Mener det var kritisabelt at indsendte spørgsmål 
ikke var synlige for alle 

Alle indsendte spørgsmål vil blive offentliggjort. (ikke?).  

Kritiserer lyd Bemærkningen tages til efterretning. Det bemærkes dog, at det kun har været en enkelt husstand der 
har givet udtryk for udfordringer med lyden. 

Håber der kommer endnu et møde hvor 
borgerne kan stille spørgsmål 

Der blev ikke svaret fyldestgørende på de 
stillede spørgsmål 

Hvis det politisk besluttes at igangsætte den videre proces vil der komme yderlig mulighed for at 
komme med input til projektet. 

 

Mange af de indkomne spørgsmål er ikke mulige at besvare på nuværende tidspunkt i processen da 
det er forhold der først vil blive undersøgt i forbindelse med miljøvurderingen af projektet. 

Mener borgermødet skulle have været udsat 
indtil det var muligt at gennemføre under 
normale omstændigheder 

Det digitale borgermøde var den bedste mulige løsningen under de givne omstændigheder. På 
mange områder vurderes den digitale løsning til at være en succes. Blandt andet var tilslutningen til 
mødet markant højere end ved tidligere traditionelle borgermøder.  

Mener ikke formatet var tilfredsstillende 

Påpeger at det er uhensigtsmæssigt med et 
digitalt borgermøde i et område, hvor der bor 
mange ældre og, hvor bredbåndforbindelsen 
generelt er dårlig 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Administrationen er ikke bekendt med at borgere ikke har kunnet deltage på grund af dårlig 
bredbåndsforbindelse. 

Alle formere for borgerinddragelse vil have positive og negative konsekvenser. Den valgte form vil 
være en afvejning af disse. 

Kritiserer at administrationen ikke var tilgængelig 
på høringsperiodens sidste dag 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Det skal dog bemærkes at administrationen generelt holder fri om søndagen. Høringsperioden for 
debatfasen strakte sig over tidsrummet 26. oktober – 22. november 2020. Det vurderes, at der har 
været tilfredsstillende mulighed for at kontakte administrationen.  

Borgermødet  
 
Bemærkninger vedrørende 
det digitale borgermøde 

Mener borgermødet forløb meget 
tilfredsstillende.   

Bemærkningen tages til efterretning. 

50, 57, 68, 76 
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Planlægning 
 

Det påpeges at bekymringer såsom støj og 
skyggekast og påvirkning af lokalsamfundet blev 
godt belyst. 

Administration og byrådsmedlemmer anser ligeledes både møde og format som en positiv oplevelse. 

Faktaarket Faktaarket er ikke validt, idet at Hofor har 
bidraget til at svare 

 

HOFOR har bidraget til faktaarket i form af belysning af deres incitament for projekt, samt belyst 
hvorledes CO2 reduktioner kommer til at indgå i klimaregnskaber. 
 
Det anses som valide informationer i den videre behandling. 

32 

Manglende information Mener der foreligger værdifulde kilder, som ikke 
er fremlagt for offentligheden. 

Det er lidt uklart hvilke kilder der henvises til, men Vesthimmerlands Kommune ønsker fuld 
transparens i projekt og har på ingen måde bevidst tilbageholdt informationer for hverken borgere 
eller politikere. 

32 

Mener ikke der er blevet gjort nok i forhold til at 
få projektet godt nok forankret i lokalområdet. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. Inddragelse 

Mener bestyrelsen for Vesthimmerland 
Flyveplads burde være inddraget særskilt. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

32, 68 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Høringssvar til 
Kommuneplan 2017 

Allerede i forbindelse med debatten op til 
vedtagelsen af Kommuneplan 2017 gav DN 
udtryk for et ønske om at udtage Bjørnstrup 
vindmølleområde, især på grund af nærheden til 
det fredede og Natura 2000-beskyttede Navnsø-
område. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 62 

Mener ikke rammeudpegningen er tidsvarende. 
Det argumenteres at rammerne er udlagt til 
møller af en hel anden størrelse 

Rammeområdet for vindmøller i Bjørnstrup blev udlagt i forbindelse med vedtagelsen af 
Kommuneplan 2017. De gennerelle bestemmelser for store vindmøller uddybet i retningslinje 2.2 og 
2.2.3 for Kommuneplan 2017. Heri er det specificeret: ”Vindmøllerne skal være mellem 125-150 m i 
totalhøjde, og placeres minimum tre på række.” 

Undrer sig over, hvorfor projektforslaget i høj 
grad afviger fra det der er udlagt i 
kommuneplanen (størrelse + retning) 

I forbindelse med større planlægningsprojekter vil det stort set alt tid være nødvendigt at tilpasse 
rammerne i større eller mindre grad. 

Såfremt man beslutter ikke at gå videre med 
mølleprojektet, ønskes rammeområdet taget ud 
af kommuneplanen, da det vil fjerne en stor 
bekymring fra lokalområdet. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Rammeområdet 

Påpeger at det i det oprindelige rammeområde 
for vindmøller i Bjørnstrup er tænkt at møllerne 
skal placeres efter en øst-vestlige akse. 
Nærværende projekt lægger op til at møllerne 
placeres på en nord-sydgående akse. Denne 
ændring vil medføre en langt mere markant 
visuel påvirkning af landskabet ved Navnsø. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

3, 13, 19, 58, 62, 
63 
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HOFOR 
 

Det påpeges at nærværende projekt vil kræve en 
markant udvidelse af rammeområdets areal 

Det er korrekt.  

Fremtidige planforhold Der udtrykkes bekymring for at dette projekt blot 
vil være starten og området på sigt vil blive 
udvidet. 

Den aktuelle planlægning omfatter et projekt med 6 vindmøller. Hvis planlægningen gennemføres, vil 
der kun være grundlag for at opføre 6vindmøller. Hvis man efterfølgende ønsker at udvide, vil det 
kræve at planlægningen skal starte forfra. Hvilket vil kræve en ny anmeldelse, ny politisk 
stillingtagen, ny foroffentlighedsfase, nye planer med tilhørende miljøvurderinger, samt enny 
miljøvurdering af projektet. 

42, 45, 48, 57 

Baggrund for 
vindmølleområde ved 
Bjørnstrup 

Hvorfor vil man etablere vindmølle ved 
Bjørnstrup. Er det for; 

- At sikre lodsejerne økonomisk gevinst  
- At sikre kommunen økonomisk gevinst 
- At bidrage til grøn omstilling i DK 

Rammeområdet for vindmøller i Bjørnstrup er udpeget på baggrund af en screening for potentielle 
vindmølleområder i Vesthimmerlands Kommune.  Vindmøllescreening til Kommuneplan 2017 kan 
findes her:  http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/media/65259/Vindmoellescreening-til-KP-
2017.pdf 

Planlægningen for vindmøller i Bjørnstrup beror ikke på et ønske om at sikre økonomisk gevinst til 
specifikke personer. 

Vindmølleprojekt et vil give mulighed for investeringer i lokalområdet som ellers ikke ville være 
mulige. 

Som alle andre Kommuner i Danmark har Vesthimmerlands Kommune også en stor forpligtigelse i 
forhold til at bidrage til de nationalpolitiske målsætninger inden for vedvarende energi og grøn 
omstilling. 

 

Ønsker klarhed om, hvorvidt der er andre planer 
for VE-anlæg, udvidelsesmuligheder mv.   

En del af nærområdet er udpeget til at kunne rumme et biogasanlæg. Solcelle projekt ved Navnsø  

Ønsker klarhed om, hvordan strømmen føres 
væk fra området 

 

Andre VE-anlæg 

Bekymret for hvorvidt der på sigt vil komme et 
biogasanlæg på det udpegede område ved 
Kjeldalsvej 

 

32, 48 

Nedtagning af møller Stiller spørgsmål til, hvilke møller der helt 
præcist tages ned, hvis projektet gennemføres 

 11 

Udtjente VE-anlæg Udtrykker bekymring for, hvem der står for 
oprydningen når solcelleanlæg og vindmøller er 
udtjente. 

Det er pålagt de projektansvarlige at nedtage møllerne når de er udtjente. 41 

Planlægning til gene for 
nabokommune 

Mener at Vesthimmerlands Kommune bevidst 
placerer vindmøller tæt på kommunegrænsen så 
eventuelle negative påvirkninger hovedsageligt 
vil opleves i nabokommunen.  

Udpegningen af potentielle vindmølleområder sker på baggrund af en analyse af hvor de bedste 
forhold er. Hovedparten af vindmøllerne i Vesthimmerlands Kommune står relativt centralt placeret. 

Ydermere er alle borgere inden for en radius af 4,5 km uanset kommunalt tilhørsforhold blevet 
informeret og direkte inviteret til at bidrage til fordebatten. Evt. vedlægge et kort bilag over VHKs 
vindmøller og vindmølleområder. 

42 
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Til Byråd 
 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Indspark til projektet Bekymret for at blive klemt inde mellem nye og 

gamle møller. Foreslår at 2 møller ved Doverhøj 
vej tages ned som en del af projektet. Det vil 
sikre mere udbyttet og forhåbentligt færre gener 

Hvis projektet realiseres er det en forudsætning at 5 ældre vindmøller saneres. 
 
Jeg kan ikke lige gennemskue om de to møller der henvises til er en del af dem? 

2 

Modstand mod HOFOR 
som opstiller 

Mener projektet vil skævvride samfundet da 
hovedstadsområdet/HOFOR vil opnå fordele 
(økonomiske, CO2 besparelsen) på bekostning 
af Vesthimmerlands lokalsamfund og 
naturværdier.  
 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 7, 11, 18, 25, 27, 
43, 45, 56, 57, 61 

Tilhænger af HOFOR som 
potentiel opstiller 

Såfremt der skal opstilles vindmøller, er der 
opbakning til at lade HOFOR opstiller dem: 
 
- Meget positiv oplevelse i kommunikation og 

samarbejde 
- Positivt det er et dansk firma der arbejder 

for en grøn opstilling der sætter møller op, 
og ikke en fond eller ejerlau der kun har 
profit for øje. 

- Positivt at HOFOR vil rydde op i gamle og 
forfaldne bygninger i området 

 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 58 

Lokalitet Hvorfor har HOFOR valgt Vesthimmerlands 
Kommune? Er det fordi jorden er billig 

 70 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Politisk prioritering Appellerer til at vægte lokalbefolkningen ve og 

vel over HOFORS og lodsejernes profit 
Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 19, 25, 28, 67, 

69, 73 

Malle Mener at Malle-projektet bør danne præcedens, 
og en vedtagelse af projektet vil give Byrådet et 
troværdighedsprojekt 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 9, 14, 32 

Afvigelse fra gældende 
planlægning 

Mener ikke at en så store fravigelse fra 
Kommuneplanens udlægninger og 
retningslinjer, som dette projekt omfatter, kan 
accepteres. Det kan potentielt have en negativ 
indvirkning på folks fremtidige demokratiske 
engagement. 
 

Vesthimmerlands Kommune forhåbning, at kommunens borgere og foreninger også fremadrettet har 
lyst til at bidrage med viden og engagement i den kommunale planlægning. 
 
Det skal dog bemærkes, at det ikke er usædvanligt større projekter kan medføre afvigelser og 
ændringer i forhold til gældende Kommuneplans udpegninger.  

6 

Underskriftsindsamlinger Henviser til lokal underskriftindsamling, hvor 
131 underskrivere erklærede modstand til 
projektet. Det argumenteres at disse 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 
 
De 131 underskrifter viser tydeligt, at det ikke er alle der synes det er en god ide med vindmøller. 

15 
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underskrifter beviser, at der ikke er behov for 
flere vindmøller i området. 

Det er dog nødvendigvis ikke retvisende for om der er et behov for flere vindmøller i 
Vesthimmerlands Kommune. 

Opbakning til ambitiøs 
klimapolitik 

Glæder sig over at byrådet lægger op til en 
ambitiøs klimapolitik. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 76 
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Hej August,
 
Hermed vores bemærkninger til indsigelserne for Bjørnstrup-projektet. Bemærkningerne er et sammenskriv af bygherres (NRGI) og plan-
miljørådgivers (Urland) kommentarer og uddybninger. Vi har forsøgt at svare fyldestgørende, hvor det vedrører forhold omkring miljøundersøgelser
eller bygherres aktiviteter. Vedhæftet er også jeres foreløbige bemærkninger til indsigelserne, hvor HOFOR har et par enkelte kommentarer af
faktuel karakter.
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Planens nr. / projektets navn Fordebat om vindmølleprojekt ved Bjørnstrup 

Høringsperiode  26. oktober 2020 – 22. november 2020 

 
Gener 
På tværs af høringssvarene er der stor bekymring for, hvordan opstilling seks 150 meters vindmøller, ved Bjørnstrup, vil påvirke lokalområdet og dets beboere. 
 
Det argumenteres bredt, at generene fra vindmøllerne vil medføre en række følgevirkninger som vil forringe livskvaliteten for beboerne i området. De nævnte 
følgevirkninger omfatter bl.a. en negativ udvikling for lokalsamfundet, faldende ejendomspriser, negativ påvirkning på landskabs- og kulturarvskvaliteter samt et 
usundt miljø for både mennesker og dyr. 
 
NB: De ovennævnte følgevirkninger behandles under særskilte temaer nedenfor 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
Dato: 8. januar 2021 

 
Sagsnr.: 01.02.20-K04-1-20 

 

Tema Resumé Bygherre/rådgivers bemærkninger Indsigere 
Bekymret for støj og særligt lavfrekvent vil 
påvirke omgivelserne døgnet rundt.  

Der kan forekomme støj omkring de nye vindmøller i de perioder, hvor vindmøllerne er i drift. Det 
forventes de at være meget af tiden, men ikke hele tiden. Støjen skyldes vindmøllevingernes 
bevægelse gennem luften, og støjniveauet vil afhænge af vindforhold. På dage med meget vind vil 
den generelle susen fra vinden typisk overdøve støjen fra vindmøllerne. På dage med lille eller 
ingen vind vil vindmøllerne ikke være i drift og derfor ikke medføre støj. 

I Danmark er der faste grænser for, hvor meget vindmøller må støje (herunder også for den 
lavfrekvente støj) ved omkringliggende nabobeboelser. Mennesker reagerer forskelligt på 
støjniveauer. Nogle mennesker kan opleve støjen fra vindmøller som generende, selv om den er på 
niveau med eller lavere end de gældende støjgrænser. De fleste vil ikke opleve nogen egentlig 
gene.  

Der er gennem årene gennemført mange undersøgelser af, hvordan forskellige støjniveauer fra 
vindmøller påvirker omgivelserne, de seneste år også med særligt fokus på sundhedsmæssige 
forhold. Miljøstyrelsen har på baggrund af blandt andet denne viden fastlagt støjgrænser for 
vindmøller, som gennem årene er blevet revideret og tilpasset, for eksempel til også at omfatte 
lavfrekvent støj.   

De vedtagne grænseværdier for støj fra vindmøller er fastlagt på baggrund af, hvad der er 
miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt. Hvis reglerne om støj fra vindmøller er overholdt, 
vurderes det, at projektet kun vil medføre begrænsede og rimelige påvirkninger af omgivelserne. 
Støjgrænserne for vindmøller er generelt på betydeligt lavere niveauer end den støj, der accepteres 
fra andre typer anlæg og i andre miljøer, for eksempel fra trafik.   

Støj: 
 

Hvordan det sikres at støjen fra møllerne ikke Forud for etablering af vindmøller foretages der støjberegninger på baggrund af de foreslåede 

2, 3, 4, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 23, 
24, 27, 33, 34, 
37, 40, 41, 44, 
45, 46, 48, 49, 
50, 54, 56, 58, 
60, 61, 63, 65, 
66, 67, 72, 73, 
74, 75 
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kommer til at overstige de fastsatte 
grænseværdier? 

Der ønskes garanti for at støjgrænser 
overholdes. 

mølleplaceringer og eksisterende vindmøller i området, der sikrer, at støjbelastningen fra alle 
vindmøller i området ikke overstiger de gældende grænseværdier. Støjberegningerne skal følge 
Støjbekendtgørelsens retningslinjer for dette. 

Når vindmøllerne er opført og sættes i drift, kan der udføres supplerende kontrolmålinger af den 
faktiske støjudledning fra de nye vindmøller. Sådanne støjmålingerne skal ligeledes følge 
Støjbekendtgørelsens retningslinjer herfor. 

De gældende grænseværdier for støj skal til enhver tid overholdes. Hvis målinger måtte vise, at 
grænseværdierne er overskredet, skal den eller de pågældende vindmøller tages ud af drift, indtil 
årsagen er udbedret. Dette er et sjældent, men bestemt ikke ønskværdigt scenarie for 
vindmølleejeren. I planlægningsfasen bestræber bygherre sig på at gennemføre så grundige og 
præcise beregninger som muligt som en sikring for, at efterfølgende kontrolmålinger også ligger 
inden for grænseværdierne.    

I en kommende miljøvurdering for projektforslaget vil der redegøres der for den støjmæssige 
påvirkning af naboer med udgangspunkt i de gennemførte støjberegninger. Støjberegningerne 
udføres efter retningslinjerne i Støjbekendtgørelsen. Støjberegningerne gennemføres i programmet 
WindPRO, som er godkendt af Miljøstyrelsen til beregning af støj fra vindmøller. Eksisterende 
vindmøller i nærheden medtages i beregningen, så resultaterne er et udtryk for den samlede 
kumulative støj fra nye og eksisterende vindmøller. 

Bekymret for lavfrekvent støj og ønsker indblik i 
hvordan støjberegninger laves. 

- Hvor foretages de? 
- Hvad er fejmargin? 
- Hvem betaler for støjmålinger? 
- Hvordan forholder Vesthimmerlands 

Kommune sig til eventuelle 
overskridelser af støjgrænser? 

Metoderne til beregning af lavfrekvent støj fra vindmøller er fastlagt gennem bekendtgørelsen om 
støj fra vindmøller, som indeholder et bilag med detaljerede beskrivelser af beregningsmetode og -
forudsætninger. Som ved beregning for (almindelig) støj fra vindmøller, skal de beskrevne metoder 
til beregning af lavfrekvent støj følges præcist, og beregningerne dokumentere, at de 
lovgivningsmæssige krav er overholdt, før et nyt vindmølleprojekt kan anmeldes og godkendes til 
opførelse.  

Der er ikke nogen fejlmargin i støjberegningerne. Beregningerne skal udføres efter metoden 
beskrevet i bekendtgørelsen for vindmøllestøj og baseres på et anmeldt kildestøjstal. Denne 
metode forholder sig ikke til usikkerheder. Den beregnede støj ved naboen skal overholde 
tærskelværdien for naboen. Dette sikres yderligere ved at de laves en kontrollerende støjmåling på 
møllerne når de er blevet rejst. Emnet bliver yderligere behandlet i Miljøkonsekvensrapporten.  
 
Metoderne til beregning af lavfrekvent adskiller sig i det store hele ikke væsentligt fra de tilsvarende 
metoder for beregning af (almindelig) støj. Det er de samme principper og programmer, der ligger til 
grund for beregningerne, men det frekvensområde, der beregnes for, er anderledes. Der er dog 
forskelle på beregningspunktet, idet lavfrekvent støj beregnes for et punkt i selve boligen 
(nærmeste hushjørne), hvorimod almindelig støj beregnes for nærmeste udendørs opholdsareal. 
Da lavfrekvent støj beregnes for indendørs arealer, indgår bygningens isolering som en faktor i 
beregningen. 

Som for den samlede miljøkonsekvensundersøgelse har bygherre det økonomiske og juridiske 
ansvar for både støjberegninger under planlægningsfasen og opfølgende støjmålinger efter 
vindmøllernes opførelse. Opfølgende støjmålinger vil udføres af et certificeret rådgiverhus med 
særlig teknisk ekspertise indenfor akustiske beregninger og målinger.  

Hvordan sikres det, at der er Gennem bekendtgørelsen om støj fra vindmøller har Miljøstyrelsen udarbejdet et detaljeret 
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overensstemmelse mellem de tekniske 
beregninger og det faktiske lavfrekvente 
støjniveau. 

Bekymring for at vindindustrien udfører 
støjberegninger og de dermed ikke er valide 

regelsæt for beregning af lavfrekvent støj fra vindmøller. Den præcist definerede metode sikrer, at 
der er konsistens i beregninger fra projekt til projekt, samt at beregnede støjresultater for et 
vindmølleprojekt kan på- eller afvises ved at lade andre parter, for eksempel på foranledning af 
kommunen, udføre en kontrolberegning for projektet.  

Støjberegningerne til brug for dette projekt vil ikke udføres af bygherre, men af en ekstern rådgiver, 
forventeligt Energi- og Miljø Data (EMD) i Aalborg, som er ledende eksperter indenfor beregning af 
støj fra vindmøller.   

Hvilke handlemuligheder har man som nabo, 
hvis man mener støjen er uudholdelig og over 
grænseværdierne? 

Hvis der klages over støj fra vindmøllerne, kan kommunen kræve at der gennemføres en støjmåling 
for at sikre, at Støjbekendtgørelsens krav er overholdt. Hvis støjmålingerne viser, at lovkravene ikke 
overholdes, skal vindmøllerne støjdæmpes, eller driften indstilles, indtil der er truffet nødvendige 
foranstaltninger, så støjkravene kan overholdes.  
 

Støjer det mere end de 44db når det blæser 
over 6 og 8m/s 

Der stilles spørgsmål til, hvorfor det er ved 
netop ovennævnte vindhastigheder, at 
støjmålingerne foretages  

Støjberegninger foretages ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, da det vurderes, at det er ved 
disse vindhastigheder, at støjen fra vindmøller er mest generende. Ved vindhastigheder under 6 
m/s aftager støjen. Ved vindhastigheder over 8 m/s vil støjen fra vindmøllerne (også selv om den er 
højere) ”drukne” i den kraftigere støj fra den generelle susen fra træer, huse mm samt omkring 
ansigtet og ørerne. 

Der stilles krav om, at støjgrænserne ved to forskellige vindhastigheder begge er overholdt. 
Formålet med dette er at sikre, at man ikke kan designe en vindmølle, der er optimeret til at kun 
udsende lav støj ved en bestemt vindhastighed. Da støjudbredelsen fra vindmøller følger jævne 
kurver er det med to forskellige vindhastigheder i praksis umuligt at overholde at overholde 
støjkravene ved de to forskellige vindhastigheder uden en generel, lav støjudbredelse ved 
varierende vindhastigheder. 

Oplever allerede støj fra eksisterende møller. 
Frygter at støjen bliver mere generende når 
møllerne bliver større 

Nye, moderne vindmøller støjer i praksis mindre ved naboer end ældre, mindre vindmøller. 
 
Gennem udviklingen af større vindmøllevinger er støjen fra vindmøllerne, som primært skyldes 
møllevingernes bevægelse gennem luften, også blevet højere. Støjniveauet hos naboer afhænger 
dog af afstanden til vindmøllen, og med højere vindmøller stiger kravet til afstand til nærmeste 
naboer også.  
 
Små, ældre vindmøller kan med deres konstruktion risikere at medføre en række støjmæssige 
gener, som de er blevet er blevet ældre. Det skyldes blandt andet udfordringer med slidte, ældre 
gearkassesystemer samt udsendelse af såkaldte rentoner. Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller 
er siden de tidlige vindmølletyper blevet udvidet til at indeholde særlige bestemmelser for at 
forhindre rentoner.  
 
De seneste 5-10 år har udvikling af støjdæmpende designs gjort vindmøllevinger mere støjvenlige. 
En ny vindmøllemodel støjer derfor forholdsmæssigt mindre end en 10-15 år ældre 
vindmøllemodel. De støjdæmpende designs har gjort en betydelig forskel. For eksempel støjer den 
tidligere Vestas V112 model med en rotordiameter på 112 meter mere end den seneste Vestas 
V136 model med en rotordiameter på 136 meter. 
 

Støjer vindmøller mere når d bliver gamle Konstruktion, gearsystemer mm. for moderne vindmølle forventes generelt ikke at medføre 
ændrede støjmønstre, som vindmøllerne bliver ældre. Store, moderne vindmøller har samtidig et 
højt vedligeholdelsesniveau for at sikre holdbarhed og stabil drift, og der foretages hyppig service 
med udskiftning af mølledele, om nødvendigt. For mindre, ældre vindmøller er design og 
serviceforhold typisk anderledes, se svar ovenfor.  
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Bekymring for at støje have negativ effekt på 
turismen (campister) 

Påvirkning af rekreative forhold og turisme, herunder som følge af støj, vil undersøges som en del 
af den samlede miljøkonsekvensundersøgelse. 

Oplever støj fra eksisterende møller og er 
bekymret for kumulative støjgener 

I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektforslaget vil der redegøres for den 
støjmæssige påvirkning af naboer. Støjberegningerne vil gennemføres som samlede (kumulative) 
beregninger, der indbefatter støj fra både de nye vindmøller og eksisterende vindmøller i området, 
som bliver stående efter opførelse af de nye vindmøller.  

 
Mener ikke støj er tilstrækkeligt belyst og 
bekymret for, hvordan det vil påvirke Blære 
som ofte ligge lige i vindretningen. 

I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektforslaget vil der redegøres for den 
støjmæssige påvirkning af støjfølsomme områder som Blære. 
 
I støjberegningerne forudsættes det, at der er ”medvind” fra vindmøllen i alle retninger, jf. 
bestemmelserne herom i bekendtgørelse om støj fra vindmøller. De beregnede støjniveauer er 
således udtryk for et ”worst case” scenarie for støj i omkringliggende områder.  
 

Oplever skyggegener fra eksisterende møller – 
særligt om sommeren 

I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektforslaget vil der redegøres for 
forventede påvirkninger fra skyggekast på naboejendomme, med udgangspunkt i 
skyggekastberegninger for projektforslaget. I beregningerne medtages også beregninger for 
eksisterende vindmøller i området, som bliver stående efter opførelse af de nye vindmøller. Der vil 
ligeledes gennemføres sammenlignelige beregninger af skyggekast fra de vindmøller, der findes i 
området i dag.  
 
Bygherre forventer at installere såkaldt skyggekaststop på vindmøllerne, så det sikres, at ingen 
naboejendomme påvirkes med mere end 10 timers reelt skyggekast om året, som anbefalet af 
Miljøstyrelsen.  
 

Der stilles spørgsmål til, hvordan skyggeeffekt 
måles  

Skyggeeffekten fra vindmøller kan beregnes geometrisk, da det afhænger af solens bane i forhold 
til placeringen af vindmøllen og placeringen af beskueren. Man kan af samme grund også på 
forhånd beregne præcist på hvilke dage i løbet året, og på hvilke klokkeslet, der er risiko for 
skyggekast.  
 
Skyggekast kræver dog samtidig, at solen skinner. Samtidig skal der være tilpas vind til, at 
vindmøllerne er i drift, og de roterende vinger skaber den generende skyggeeffekt.  
 
Ved at sammenholde de geometriske beregninger med vejrstatistik kan man på forhånd beregne, 
hvor mange timer en nabo i et år med gennemsnitlige sol- og vindforhold vil blive berørt af 
skyggekast fra nye vindmøller.  
 
I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektforslaget vil der gennemføres 
skyggekastberegninger. Beregningerne udføres i WindPRO Shadow i henhold til de anbefalede 
beregningsforudsætninger i Vejledning om vindmølleplanlægning, Bilag 1: Beregning af reel 
skyggetid (Naturstyrelsen, 2015).  

Ganges skyggepåvirkningen med to når man 
bor tæt på to vindmøller. 

Ved beregning af skyggekast fra vindmøller medtages alle vindmøller i nærheden i beregningen, 
således at resultaterne er et udtryk for det samlede (kumulative) skyggekast fra alle de vindmøller, 
der kan give skyggekast ved en nabo. 

Skygge: 

Bekymret for skyggepåvirkning, særligt om Skyggekast fra vindmøller har den længste udbredelse henholdsvis først og sidst på dagen, hvor 
solen himlen står lavt på himlen og kaster lange skygger. Fra syd, og særligt om sommeren, står 

2, 9, 10, 27, 33, 
44, 46, 54, 65, 
72 
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sommeren og når solen står i syd solen højere på himlen og typisk vil skyggekast på dette tidspunkt af dagen falde tæt på vindmøllen 
og ikke nå ud til omkringliggende naboer.  

Skyggekastberegningerne for projektforslaget vil give et indblik i den årlige skyggepåvirkning for 
naboer til projektforslaget. På baggrund af beregningerne, er det muligt for bygherre at installere en 
software i hver enkelt vindmølle, der sikrer automatisk møllestop med henblik på at overholde den 
vejledende grænseværdi på 10 timer årligt.  

Bekymring for refleksioner fra møllevingerne Refleksion af sollys fra vindmøllevingerne opstår især ved visse kombinationer af nedbør og sollys 
og kan være et problem for naboer til vindmøller. Problemet knytter sig dog særligt til ældre 
generationer af vindmøller. For moderne vindmøller betyder dels overfladebehandling og dels 
vindmøllevingernes udformning med krumme overflader, at der både sker mindre reflektion samt at 
den spredes jævnt i vilkårlige retninger.  
  

Bekymret for lysglimt fra advarselslamperne, 
særligt i aften og nattetimerne. 

Vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter skal, af hensyn til sikkerheden for lufttrafik, 
lysafmærkes. Lysafmærkningen skal følge Trafikstyrelsens krav for det konkrete projekt. 
 
Trafikstyrelsens krav til lysafmærkning kendes ikke på dette stadie af planlægningen. På baggrund 
af den foreslåede placering og vindmølleparkens størrelse forventes det, at kravene vil svare til 
standard minimumskravene, som indbefatter lavintensivt fast rødt lys (styrke på minimum 10 
candela) på toppen af vindmøllehuset. Denne type lysafmærkning er kendt fra mange nyere 
vindmøller rundt i landet. Det relativt svage røde lys kan på nætter med god sigtbarhed typisk være 
synligt indenfor 1-2 km afstand men uden at medføre visuelle gener af betydning. 
Lysafmærkningen er ikke sammenlignelig med for eksempel belysningen på vindmøllerne ved 
Nørrekær Enge, som er underlagt skærpede krav til lysafmærkning og har betydeligt kraftigere 
lystyper monteret.  
 
I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektforslaget forventes det, at 
Trafikstyrelsen kan give konkrete oplysninger om de forventede krav til lysafmærkning af 
vindmøllerne. 
 

I hvor stor afstand kan markeringslys ses? Se bemærkning ovenfor. 

Hvilken lysintensitet vil advarselslamperne 
have? 

Se bemærkning ovenfor. 

Lys & refleksion: 

Ønsker der etableres afskærmning på møllerne 
så påvirkningen af lys opleves mindst muligt på 
landjorden. 

Lyskilderne monteres typisk med en afskærmning, som både forstærker signalet op mod himlen og 
hindrer synligheden ned mod jorden. I praksis betyder den relativt store afstand ud til 
omkringliggende naboer dog, at selv større afskærmninger omkring lyset kun vil have begrænset 
afskærmende effekt for synligheden set fra naboområder. 
 

3, 11, 15, 23, 33, 
40, 45, 50, 54, 
56 ,57 ,60, 65, 
68, 73, 75, 77 

Der udtrykkes bekymring for, hvordan møllerne 
vil påvirke natur-og kulturlandskabet.  

Med deres størrelse kan de nye vindmøller forventes at få en betydelig synlighed set fra de 
omgivende landområder og landskaber. 

Projektforslagets miljømæssige påvirkning af natur- og kulturlandskabet vil undersøges i 
forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen. Der vil blandt andet blive gennemført et grundigt 
analysearbejde og udføres en række visualiseringer af projektforslaget som grundlag for en 
vurdering af den forventede visuelt-landskabelige påvirkning. 

Visuel påvirkning: 
 

Negativ påvirkning af udsigt fra egen ejendom Fra nogle naboejendomme, hvor der er udsigt mod de nye vindmøller, kan vindmøllernes synlighed 
blive ganske markant. Fra andre naboer vil afskærmende beplantning, bygninger mm. betyde, at 

4, 7, 14, 9,18, 
24, 32, 34, 35, 
37, 39, 41, 43, 
45, 47, 50, 53, 
55, 58, 60, 61, 
62, 64, 65, 73, 
77 
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Økonomiske forhold 
 

vindmøllerne ikke vil have en synlighed af betydning set fra centrale del af ejendommen.  

I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektforslaget vil vindmøllernes forventede 
synlighed fra nærområdet og de omkringliggende naboområder undersøges, blandt andet ved 
udarbejdelse af visualiseringer på baggrund af fotos taget i området. Visualiseringer udarbejdes fra 
udsigter fra offentligt tilgængelige arealer i naboområderne og vil give et bredt indtryk af 
synligheden set fra bestemte områder og på bestemte afstande.  

Tema Resumé Bygherre/rådgivers bemærkninger Indsigere 
Negativ indvirkning på ejendomspriser Vindmøllers betydning for lokale boligpriser har været til debat de senere år. Sammenhængen 

mellem vindmøller og boligpriser er dog et komplekst spørgsmål, som det er svært at svare entydigt 
på. 

Undersøgelser af sammenhæng mellem boligpriser og nærhed til vindmøller udført af Københavns 
Universitet og Cowi peger på, at ejendomspriser påvirkes negativt af nærhed til store landvindmøller. 
Undersøgelserne forholder sig ikke til, om vindmøllerne er opstillet i delområder, hvor 
ejendomspriserne generelt er lavere end andre steder. Andre undersøgelser fra blandt andet 
Boligøkonomisk Videncenter peger derimod på en langsigtet generel krise på boligmarkederne i 
landområder, der får stadig tyndere befolkningsgrundlag. Ser man på planlægningen for store 
vindmøller på land rundt i Danmark, forekommer der at være et markant sammenfald mellem de 
områder, hvor der opstilles og planlægges for nye vindmølleparker og de tyndest befolkede 
landområder, hvor boligpriserne i forvejen er lave. 

Det bemærkes, at der tages højde for håndtering af beboelsesejendommes evt. værditab gennem 
Energistyrelsens værditabsordning, jf. Lov om vedvarende energi (VE-loven). Undersøgelser 
udført af Cowi peger på, at den økonomiske kompensation, der kan opnås gennem 
værditabsordningen fuldt ud kompenserer for det tab af ejendomsværdi, der menes at kunne 
påvises i samme undersøgelse.  
  

Boliger bliver usælgelige og folk bliver 
stavnsbundne 

Se bemærkning ovenfor. 

Det bliver svært at låne penge til renovation 
eller til at potentielt nye beboere kan købe 
ejendom i området 

Se bemærkning ovenfor. 

Påvirkning af privat 
ejendom: 
 
Bemærkninger om at støj, 
skyggekast, møllernes 
advarselslys og deres visuelle 
påvirkning, vil forringe 
herlighedsværdien på 
områdets ejendomme, og 
dette forventes at have en 
negativ indvirkning på 
ejendompriserne. 
 

Manglende vilje til at investere i privat 
ejendom, da man ikke ved om man er ”købt 
eller solgt” 

Det er en væsentlig udfordring i planlægningen for VE-anlæg, at udviklings- og 
myndighedsprocessen bliver stadigt længere. Det er desværre blevet almindeligt, at 
planlægningen for nye VE-anlæg som vindmøller strækker sig over flere år, og det kan være en 
svær situation for naboer. 
 
Bygherre bestræber sig på alle måder på at få afklaret og gennemført nødvendige undersøgelser 
og beslutninger så hurtigt som mulig. Vi stiller ligeledes alle relevante ressourcer til rådighed, der 
kan understøtte en smidig proces og et godt samarbejde med Vesthimmerland Kommune. 
 

10, 11, 12, 14, 
16, 17, 18, 20, 
23, 27, 28, 29, 
33, 34, 39, 40, 
42, 43, 44, 46, 
47, 48, 49, 50, 
55, 58, 59, 61, 
65, 71, 72, 73, 
74, 75 

Kompensationsordninger:  Foreslår at alle i en defineret afstand til 
mølleprojektet skal kompenseres for deres 

Det bemærkes at lokale borgere omkring det nye vindmølleanlæg vil modtage en årlig 
kompensation fra bygherre i henhold til VE-bonusordningen jf. VE-loven. VE-bonusordningen 

8, 12, 14, 17, 
32, 41, 50, 54, 
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elforburg. består i en økonomisk bonus (skattefri udbetaling) til beboere i husstande inden for en afstand på 
fire til otte gange møllehøjden (for møllerne ved Bjørnstrup er det mellem 600 meter og 1200 
meter).  

Mener ikke kompensation er tilstrækkelig. Det bemærkes, at de gældende ordninger for kompensation ved naboer er vedtaget af et stort 
flertal i Folketinget i sommeren 2020. 
 

Mener at lokalområdet bør få del i møllernes 
økonomiske overskud 

Det bemærkes, at projektforslaget jf. VE-loven vil være pålagt at indbetale et beløb svarende til 
125.000 kr. pr. opført MW til den kommune, anlægget opføres i (engangsbetaling).  
 
For projektforslaget svarer det til et beløb på 2,3-3,8 mio. kr., der indbetales til en grøn pulje som 
administreres af Vesthimmerlands Kommune. Den grønne pulje kan anvendes bredt til kommunale 
tiltag i og omkring lokalområdet. 
 

Er usikker på om man vil få en fair vurdering af 
ejendom, såfremt man benytter sig af 
værditabsordningen. 

Det bemærkes, at værditabsordningen og salgsoptionsordningen alene administreres af 
Energistyrelsen, som ikke har økonomiske interesser eller andet i det konkrete projekt. 
 
Værdifastsættelse af ejendomme og vurdering af værditabets størrelse foretages af en uafhængig 
taksationsmyndighed (vurderingskommission), blandt andet på baggrund af besøg på den enkelte 
ejendom. Taksationsmyndigheden består af uvildige fagfolk og jurister under Energistyrelsens 
administration, og hverken bygherre eller Vesthimmerland Kommune har nogen form for 
indflydelse på taksationens vurderinger og beslutninger.  
 

Interesseret i at få klarlagt hvorvidt det er 
muligt at få kompensation for ubebyggede 
byggegrunde. 

Umiddelbart nej. Det er dog uklart, hvorvidt en ubebygget grund (til en bolig) kan betragtes som en 
bolig og dermed være omfattet af værditabsordningen. HOFOR undersøger forholdet nærmere.  
 
Energistyrelsen vil senere i planlægningen informere nærmere om mulighederne for værditab som 
følge af projektforslaget, blandt andet på et informationsmøde, og forventes i den forbindelse at 
kunne redegøre for dette.  Ejer kan evt. kontakte Energistyrelsen på ens.dk. 
  

Bemærker af ordningen ikke er hel på plads, 
hvorfor den kan være svær at forholde sig til. 

De gældende kompensationsordninger (værditabsordningen, salgsoptionsordningen og VE-
bonusordningen) jf. VE-loven trådte i kraft pr. 1. juni 2020. Beregningsforudsætningerne for 
beregning af VE-bonus er fastsat ved vedtagelse af Bekendtgørelse om VE-bonusordning til 
naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker pr. 14/12 2020 og 
beløbet for indbetaling til den grønne pulje er fastsat ved ændring af VE-loven pr. 21/12 2020.  
 
Kompensationsordningerne administreres af Energistyrelsen og den grønne pulje administreres af 
Vesthimmerlands Kommune. En beskrivelse af ordningerne fremgår af Energistyrelsens 
hjemmeside.  
 

Midler som VHK får for projektet, bør alle 
investeres i lokalområdet. Er bekymret for at 
de vil blive brugt andetsteds i Kommunen 

Bygherre bakker op om denne betragtning. 

 
Bemærkninger til VE-ordning 
samt forslag til, hvordan 
kompensation kan forbedres  
 

Bemærker at det er uhensigtsmæssigt at 
lokale ikke kan købe anparter i mølleprojektet 

Det bemærkes, at muligheden for lokalt medejerskab var tidligere sikret gennem 
køberetsordningen under VE-loven, der forpligtede bygherre til at udbyde mindst 20 % af 
ejerskabet af et vindmølleprojekt som andele til lokale borgere. Erfaringen har hidtil været, at der 
ikke var ret mange lokale, der benyttede sig af ordningen.  
 
Køberetsordningen er ikke længere gældende for nye VE-anlæg, da et stort flertal i sommeren 

70, 71, 75 
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Negativ effekt for lokalområdet 
Det udtrykkes bekymring for at vindmølleprojektet vil få en negativ betydning for lokalområdets udvikling 
 

2020 vedtog en revision af VE-loven, der indebar nedlægning af ordningen. Ved nedlæggelse af 
ordningen er bygherre ikke længere forpligtet til at udbyde andele til lokale borgere.  
 

Mener projektet ved Thorup sletten har haft en 
bedre kompensationsmodel 

Vindmølleprojektet ved Thorup Sletten er underlagt et andet sæt at kompensationsordninger end 
de ordninger der aktuelt er gældende, hvorfor kompensationsmodellen var anderledes. De 
gældende ordninger for kompensation ved naboer er vedtaget af et stort flertal i Folketinget i 
sommeren 2020. 
 

Forhold ved opkøb af 
ejendom 

Er det kun huset der bliver købt? Hvad med 
marker rundt om huset? Er det hele grunden der 
bliver købt?  

Det er selve beboelsen, der er omfattet af en salgsoption. Tilstødende dele af ejendommen, 
såsom driftsbygninger og omkringliggende marker, er ikke omfattede, hvis det er et landbrug.   

54 

Der udtrykkes bekymring for at lodsejere og 
Hofor tjener penge på projektet, imens 
lokalområdet står tilbage med alle generne 

Det bliver ført penge ind i lokalområdet gennem VE-Loven, herunder bonusordningen til naboer 
indenfor 1200 meter, hvilket udgør ca. 200.000 kr. årligt i hele møllernes levetid, samt 2,3-3,8 mio. 
kr. til kommunen via den grønne pulje.  

Har Kommunen et økonomisk incitament for at 
gennemføre projektet, hvilket? 

Se svar ovenfor. 

Økonomisk fordeling 
 
 

Der ønskes at få indblik i, hvad hhv. lodsejer 
og Hofor kommer til at tjene på projektet 

HOFOR kan/vil ikke udtale sig om privatretlige aftaler indgået med lodsejere. Af 
forretningsmæssige årsager kan/vil vi heller ikke komme nærmere ind på vores indtjening på 
konkrete projekter.  

14, 23, 25, 28, 
32,33, 36, 39, 
47, 50, 56, 67, 
69, 73, 75 

Påpeger at det kan blive dyrt for kommunen, 
hvis vindmøllerne medfører en ændret 
beboersammensætning. Det argumenteres at 
møllerne vil gøre ejendomme mindre attrative, 
hvilket medfører at de sælges til mindre 
ressourcestærke beboere, som potentiel skal 
modtage diverse offentlige ydelser i stedet for 
at bidrage til kommunens skatteindtægter.  

Der stilles spørgsmål ved om det vil blive 
undersøgt, hvad projektet koster for 
kommunen? 

 

Vurderer at projektet er økonomisk uattraktivt 
for Vesthimmerlands Kommune. Der påpeges 
at den økonomiske gevinst ligger udenfor 
kommunen. 

 

Dårlig forretning for 
Vesthimmerlands 
Kommune 

Mener at projektet kan resultere i at folk flytter 
fra Kommunen, da man ikke ønsker at bo i en 
kommune, hvor man føler sig dårligt behandlet 

 

32, 42, 58, 61, 
69, 70 

Tema Resumé Bygherre/rådgivers bemærkninger Indsigere 
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Bekymring for at gener fra møllerne vil 
resulterer i af befolkningstallet i området vil 
falde 

Evt. socioøkonomiske påvirkninger vil, i det omfang der findes undersøgelser og videnskabelige 
belæg for dette, uddybes i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen for projektforslaget. 

Det bemærkes, at den langsigtede udvikling i lokalsamfundet afhænger af en lang række faktorer, 
nogle af lokal karakter, andre som følge af større makroøkonomiske omvæltninger. Mange af disse 
har i sig selv ikke noget med opførelse af vindmøller at gøre. 

Bekymring for at møllerne vil gøre området 
uattraktivt for potentielle tilflyttere 

 

Bekymring for, hvordan det påvirker 
lokalområdet når der er købt 8 ejendomme 
(inden 600 meter) og yderligere 17 kan 
forlænges deres ejendom opkøbt (900 meter). 
Det frygtes at dette vil forringe 
sammenhængskræften mellem Blære og 
Gundersted. 

 

Affolkning: 

Bekymring for at utryghed vil gøre at mange vil 
enten sælge eller udleje deres boliger 

 

3, 9, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 20, 
23, 25, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 
36, 37, 39, 40, 
41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 
52, 54, 55, 57, 
58, 61, 65, 67, 
69, 75, 77 

Bekymret for at faldende huspriser, manglende 
vedligehold mv. vil lede til en udvikling med en 
ændret beboersammensætning, hvor 
ressourcestærke flytter fra og ressourcesvage 
komme til. 

 

Det frygtes at projektet vil sætte stopper for en 
positiv udvikling, hvor man har haft held til at 
trække mange børnefamilier til området 

 

Ændret 
beboersammensætning: 

Bekymring for at tomme boliger vi tiltrække 
nomadefamilier 

 

9, 17, 18, 25, 27, 
32, 35, 38, 44, 
46, 52, 59, 61, 
69 

Tab af landbyefunktioner Bekymret for at møllerne vil have negativ 
indflydelse på lokalområdets udvikling og 
dermed på: 

- Skole og pasningstilbud 
- kultur og foreningsliv  
- den lokale købmand i Gundersted 

Man er bekymret for at disse funktioner på 
baggrund af affolkning vil miste deres 
eksistensgrundlag 

 
13, 15, 23, 25, 
27, 32, 34, 36, 
37, 39, 41, 44, 
49, 54, 55, 61, 
73, 74 

Sammenhold og socialt 
sammenværd 

Frygter at de ovenstående tematikker vil 
resultere i et forringe det sociale sammenhold i 
lokalområdet 

 47, 52, 62 

Manglende forbedringer 
af ejendomme 

Argumenteres at folk fra lokalområdet ikke tør 
begynde at renovere på deres ejendomme da 

 15 

67
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Modstand mod placering af vindmøller 
Der udtrykkes en modstand om at vindmøller opstilles til lands. Mange mener vindmøller hører til på havet imens andre mener de skal stå i tilknytning til 
eksisterende vindmølleparker 
 

Tema Resume Bygherre/rådgivers bemærkninger Indsigere 
Vindmøller hører ikke til i områder, hvor de 
ødelægger lokalsamfund. 

Mener det er uacceptabelt at placere vindmøller 
så tæt på boliger 

Det bemærkes, at opstilling af nye vindmøller på land er en af de helt afgørende faktorer i at 
lykkedes med den grønne omstilling. 

Hensigten om at opstille vindmøller på land og reglerne for, hvordan indpasning og planlægning af 
dette skal foregå – herunder afstand til naboer - er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. 

Der er ikke behov for flere vindmøller i 
Vesthimmerland 

 

Generel modstand mod 
placering af vindmøller til 
lands 

Mener det er et uhensigtsmæssigt projekt da 
VHK i forvejen er overplastret med vindmøller 

 

30, 31, 39, 40, 
51, 55, 62, 68, 
70, 73 

Havvind Mener ikke vindmøller høre til på lands, men 
mener man i stedet skal planlægge for 
havvindmøller / at havvindmøller er en bedre 
løsning. 

Det bemærkes, at der både planlægges for væsentlige udbygninger med vindmøller til lands og på 
havet. Opstillingen af nye vindmøller på land er en af de helt afgørende faktorer i at lykkedes med 
den grønne omstilling. HOFOR er også i gang med at udvikle på havvind, da både landvind og 
havvind er afgørende for den fremtidige forsyningssikkerhed.  

11, 15, 24, 25, 
27, 29, 36, 39, 
43, 53, 54, 58, 
60, 70, 73, 74, 
77 

VE-anlæg bør samles i en stor energipark Det bemærkes, at der kun findes et begrænset antal områder rundt i landet, hvor der under 
hensyntagen til beboelser og natur er plads til at opføre vindmølleparker. Både store 
vindmølleparker som fx Nørrekær Enge projektet og mellemstore vindmølleparker som dette kan 
bidrage med en høj lokal VE-produktion og dermed nedbringelse af betydelige mængder skadelige 
partikler til gavn for klimaet. 

Argumenterer det vil være mindre 
ødelæggende for kommunens landskab 

 

Få, men store 
vindmølleparker 

Argumenterer det vil berøre færre beboere  

15, 32, 54, 55, 
60 

de ikke ved om de er købt eller solgt. 

Lokalt engagement  Bemærker at lokale ildsjæle og foreninger 
arbejder hårdt for at gøre nærområdet attraktivt 
og for at trække beboere til området. Det 
frygtes at møllerne vil have en negativ effekt på 
det lokale engagement og dermed sætte en 
stopper for mange af de tiltag, der sikrer lokal 
udvikling.  

 
9, 14 

Turismen Bekymret for at vindmøller vil have en negativ 
effekt på turismen for Vesthimmerlands 
Kommune som helhed og for Himmerland 
Camping i særdeleshed 

 
4, 17, 69 

68



 

Side 11 af 20

Bedre med et projekt ude mellem Brusåvej og 
Lundby Hede. Det påpeges at kun vil kræve at 
man fjernede 1 ejendom og at man kunne få 
fjernet de eksisterende møller foran 
Gundersted kirke 

 

Nørrekær Enge – en stor energipark 

 

 

Alternative 
placeringsforslag 

Amager/København – dem der får gevinsten 
bør også lægge jord til 

 

1, 16, 27, 32, 47, 
56, 60, 64, 68, 
73 
 

Erstat eksisterende 
møller 

Mener at eksisterende møller skal erstattes af 
nye møller, men af møller i samme størrelse. 

Man foretrækker små vindmøller som de 
eksisterende fremfor nye kæmpevindmøller. 

 33, 41 

Sikkerhedsrisiko for 
flyveplads 

Mener at vindmøller med den påtænkte 
placering og størrelse kan udgøre en 
sikkerhedsrisiko for indflyvninger til flyvepladsen 

- Nærmeste mølle vil blive placeret 
umiddelbart udenfor den hindringsflade, 
der er tilknyttet flyvepladsen 

- Kan have negativ indvirkning for fremtidige 
muligheder for GPS-anflyvninv 

 68, 69, 78 

 
Visuelt impact 
Der udtrykkes store bekymringer for, hvordan projektet vil have en negativ effekt på oplevelsen af natur- såvel som kulturlandskabet i området. 
 

Tema Resumé Bygherre/rådgivers bemærkninger Indsigere 
Bekymret for negativ visuel påvirkning, hvor 
åbne vidder vil blive forstyrret  af 6 store møller.  

Blandt områder der kræver en særlig 
opmærksomhed nævnes 
- Navnsø 
- Gundersted kirke 
- Jelne Plantage 
- Staudengen 

De nævnte områder vil indgå i den videre undersøgelse i forbindelse med 
miljøkonsekvensvurderingen for projektforslaget, det kan blandt andet være ved udarbejdelse af 
visualiseringer. 

Påvirkning af 
naturlandskabet 

Påpeger at møllerne vil kunne ses over store 
afstande, også udenfor kommunegrænsen 

Vindmøllernes synlighed og evt. visuelle påvirkninger på lange afstande vil indgå i 
miljøkonsekvensvurderingen for projektforslaget 

7, 24, 32, 34, 35, 
37, 39, 41, 43, 
45, 47, 53, 58, 
60, 61, 62, 64, 
77 

Påvirkning af 
kulturlandskabet 

Anmoder om, at der tages særlige hensyn til 
alle områdets omkringliggende kirker  

Vindmøllernes evt. påvirkning og af områdets kirker og omkringliggende kirkeområder vil indgå i 
miljøkonsekvensvurderingen for projektforslaget. Der forventes at være primært fokus på kirker i 
nærzonen, indenfor til 4½ km afstand af projektforslaget.  

5, 35 

69
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Natur- og dyreliv 
Omfatter bekymringer om, hvordan gener fra vindmøllerne vil påvirker dyrelivet, naturværdier og den oplevede hærlighedsværdi af naturen. 
 

Tabt hærlighedsværdi Argumenterer at den visuelle påvirkning som 
møllerne vil have på landskabet vil være 
ødelæggende for livskvaliteten 

Påvirkningen af landskabet vil indgå i miljøkonsekvensvurderingen for projektforslaget 4, 18, 43, 48, 50, 
55 

Ønsker visualisering fra privat ejendom Visualiseringer udarbejdes fra udsigter fra offentligt tilgængelige arealer i naboområderne, for 
eksempel fra lokalveje og omkring lokale bebyggelser, og vil give et bredt indtryk af synligheden set 
fra bestemte områder og på bestemte afstande.  

Der udarbejdes som udgangspunkt ikke visualiseringer fra private ejendom. 
 

11, 32, 33, 47, 
66, 69, 72, 73, 
77 

Andre visualiseringsforslag:. 

- Ejdrup kirke + andre kirker 
- Hornum 
- Vegger 
- Heden 
- Gundersted kirke 
- Brusåvej 
- Skørbæk 

De nævnte områder vil indgå i den videre undersøgelse i forbindelse med 
miljøkonsekvensvurderingen for projektforslaget, det kan blandt andet være ved udarbejdelse af 
visualiseringer. 

Der gøres opmærksom på, at der ikke nødvendigvis medtages visualiseringer af alle forhold – 
visualiseringerne, som medtages i det endelige materiale vil fokusere på udsigter, hvor 
vindmøllerne har den største synlighed, og/eller udsigten vurderes at have særlig stor lokal 
betydning.  

Fotos til brug for visualiseringer optages under dage med gode, klare vejrforhold. Der forventes ikke 
at udarbejdes visualiseringer over flere sæsoner.   

Hvis der som forventet stilles minimumskrav om lysafmærkning, forventes der ikke at udarbejdes 
visualiseringer af dette.   

5, 7, 18, 35, 45, 
66 

 

Forslag til visualiseringer 

”Krav til visualiseringer” 

- I 3d 
- Ønsker visualiseringen skal indeholde 

lyspåvirkning fra vindmøllerne. Ønsker 
ligeledes der skal laves visualiseringer der 
viser vindmøllerne i både sommer og vinter 
landskaber. 

 46, 66 

Tema Resumé Bygherre/rådgivers bemærkninger Indsigere 
Bekymret for, hvordan lavfrekvent støj påvirker 
dyrelivet 

I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af projektforslaget vil der redegøres for de 
miljømæssige påvirkninger af natur og dyreliv i nærområdet, herunder beskyttet natur og 
beskyttede arter. 

Bekymring for at dyr vil blive urolige og 
aggressive 

Se bemærkning ovenfor 

Generel bekymring for 
dyrelivet 

Der stilles spørgsmål til, hvordan projektet 
forholder sig til padder i området 

Undrer sig over at en mose er blevet drænet. Er 
det eventuelt for at fjerne padder inden en 

Bygherre har ikke foretaget omdannelses- eller anlægsarbejder af nogen art i området og vil ikke 
påbegynde anlægsarbejder, før der foreligger tilladelser hertil, se i øvrigt bemærkning ovenfor 

13, 21, 29, 47, 
50, 51, 53, 69, 
70, 71 

70
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eventuel undersøgelse? 

Er bekymret for projektets indvirkning på den 
omkringliggende natur og dyreliv. 

Det påpeges at tab af insekter potentialt kan 
forstyrre hel fødekæden 

Se bemærkning ovenfor 

Argumenterer for at møllerne står midt i 
flyveruten for havørne, gæs og sangsvaner, når 
de flyver mellem Halkær  Sø og Navnsø 

Evt. påvirkninger af fuglelivet, herunder de nævnte arter, vil indgå som et særligt fokusområde i 
miljøundersøgelserne for projektforslaget. 

Argumenterer for at der er ynglende rød glente 
1000 meter fra nærmeste mølle og ynglende 
rørhøg 1500 meter fra nærmeste mølle 

Se bemærkning ovenfor 

Fugleliv 
Bekymret for fuglelivet. Der 
udtrykkes både bekymring 
for, hvorvidt fulgene vil 
forsvinde fra området og for 
at de vil blive dræbt som 
følge af kollision med 
møllerne. 
 

Påvirkning af havørne, gæs, rød glente og 
rørhøg bør belyses nærmere. 

Se bemærkning ovenfor 

18, 21, 26, 32, 
34, 35, 39, 40, 
43, 47, 55, 69, 
70 

Argumenter for flagermus i området, observeret 
langs hele Bjerghedevej 

Evt. påvirkninger af flagermus vil indgå som et særligt fokusområde i miljøundersøgelserne for 
projektforslaget. Der gennemføres en særlig lytteundersøgelse efter flagermus for at klarlægge 
områdets lokale forekomster af disse.  

Ønske om at påvirkning af flagermus belyses 
nærmere 

Se bemærkning ovenfor 

Flagermus 
Bekymret for vindmøllers 
påvirkning på flagermus. 
Ønsker at få belyst, 
hvordan møllerne vil 
påvirke områdets 
flagermus, inden et evt. 
projekt påbegyndes. Mener ikke VVM rapport fra april 2017 af 

vindmøller ved Nørrekær Enge belyste 
påvirkningen på flagermusbestanden 
tilstrækkeligt. Er bekymret for, at det samme vil 
komme til at gøre sig gældende i dette tilfælde. 

Bygherre er opmærksom på de seneste afgørelser omkring flagermusundersøgelser i forbindelse 
med Nørrekær Enge projektet. 

18, 32, 35, 55, 
66, 70 

Husdyr Bekymret for at støj vil…   37, 49 

Argumenterer at projektet vil forringe den 
omkringlæggende natur 

Vindmøller har generelt, udover deres synlighed og dermed visuelt-landskabelige påvirkning, et 
relativt lille fodaftryk, som kun medfører begrænset påvirkning af flora og fauna i den 
omkringliggende natur. En undtagelse kan dog være i forhold til fugle og flagermus, som risikerer 
kollision med møllevingerne, når vindmøller er i drift. 
 
I forbindelse med miljøundersøgelserne for projektforslaget vil der redegøres for de forventede 
påvirkninger af naturmæssige forhold. 
 

Forringelse af naturen 
 

Der stilles spørgsmål til om der i forbindelse 
med projektet vil blive etableret 
erstatningsnatur. 

Det foreslåes at Vesthimmerlands Kommune 
opkøber alle arealerne omkring projektet og 
tilplanter dem med skov og blomster. 

Projektforslaget vil ikke direkte berøre eller inddrage beskyttede naturområder, og der er derfor ikke 
behov for erstatningsnatur som følge af dette projekt. 

19, 20, 21, 22, 
24, 26, 27, 38, 
45, 51, 57, 60, 
67, 69, 71, 74 
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Akkumulerede effekter 
Det beskrives, hvordan området er allerede er præget af eksisterende vindmøller, flere råstofgrave samt en solcellepark som er lige på trapperne. Der er på flere 
fronter bekymring for, hvordan 6 vindmøller, oven i alt det andet, vil have en negativ effekt.  
 

 

Grøn Omstilling 
 

Bekymret for, hvordan mølleprojektet vi påvirke 
det frede naturområde ved Navnsø 

Området vil indgå i den videre undersøgelse i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen for 
projektforslaget 

Mener at møllerne vil forurene et stort 
fredskovsområde. 

I forbindelse med miljøundersøgelser for projektforslaget vil der redegøres for de miljømæssige 
påvirkninger af nærliggende udpegninger, herunder fredskov.  

§3-natur Påpeger at dele af projektområdet er omfattet 
af Naturbeskyttelsesloven §3 for fredet 

I forbindelse med miljøundersøgelser for projektforslaget vil der redegøres for de miljømæssige 
påvirkninger af nærliggende natur, herunder §3 beskyttede naturarealer.  

62 

Akkumuleret effekt Bekymret for hvordan både solceller, grusgrav 
og vindmøller vil påvirke naturen 

Se bemærkning ovenfor 13 

Den oplevede 
naturværdier 

Bekymret for møllernes indvirkning på den 
oplevede herlighedsværdi i området, herunder 
et liv i naturen med fred og ro 

Påvirkningen af den oplevede naturværdi skal ses i sammenhæng med påvirkninger af natur, 
landskab, beboelse og rekreative værdier som helhed. Temaerne vil blive undersøgt i den samlede 
miljøkonsekvensundersøgelse for projektforslaget. 

29, 35, 36, 44, 
47, 67 

Tema Resumé Bygherre/rådgivers bemærkninger Indsigere 
Bekymret på den visuelle påvirkning ved 
Navnsø, hvor der også er planlagt for et stort 
solcelleanlæg. 

Samlede påvirkninger fra nye vindmøller i samspil med andre aktuelle planlagte anlæg, såsom 
solceller, vil indgå i miljøundersøgelserne for projektforslaget 

Landskabspåvirkning 

Bekymret for at lokalområdet bliver voldsomt 
visuelt påvirket med både solceller, vindmøller 
og råstofgrave 

Se bemærkning ovenfor 

17, 38 

Påvirkning af 
landsbymiljøerne 

Bekymret for de mange anlæg vil true 
lindbylivets livsgrundlag omkring Blære og 
Gundersted 

Se tidligere bemærkning side 9. 59, 

Påvirkning på naturem Bekymret for hvordan både solceller, grusgrav 
og vindmøller vil påvirke naturen og dyrelivet 

Se bemærkninger ovenfor 13, 59, 60 

Tema Resumé Bygherre/rådgivers bemærkninger Indsigere 
CO2-reduktion Hvem får gavn af CO2 reduktionen, 

Vesthimmerland eller Hovedstaden? Der 
argumenteres for at det er uklart, hvem der vil 
få dette 

Det bemærkes, at produktion af elektricitet fra vindmøller er CO2-neutral, og kan derfor ved 
erstatning af fossile energikilder spare miljø og mennesker for en række negative påvirkninger. En 
reduktion af CO2 og andre skadelige partikler, som følger af brugen af fossile brændstoffer, er til 
fælles gavn for klimaet, sundheden og samfundet som helhed  

11, 25, 32, 35, 
56, 67, 78 
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Såfremt der foretages en dobbeltberegning, 
hvordan kommer det så til at tælle i 
Vesthimmerland? 

 

Hvordan får Vesthimmerlands Kommune gavn 
af et mølleprojekt, der sikrer en CO2 reduktion i 
det københavnske energiregnskab? 

 

Mener ikke den grønne energi som møllerne 
producere vil komme Vesthimmerland til gode 

 

Påpeger det er væsentligt at Vesthimmerlands 
Kommune påtager sig sin del af ansvaret i 
forhold til at sikre den grønne omstilling. 

Grøn omstilling og klimakrise er ikke kun et 
lokalt projekt, men en national og global 
interesse. 

 

Uforstående overfor, hvorfor der er behov for 
flere at opstille flere møller, når man ofte kan 
observere møller, der står stille når det blæser 

 

Argumenterer at VHK allerede har en 
overproduktion af grøn energi  

 

Tyskland betaler for at danske vindmøller 
standses 

 

Der stilles spørgsmål ved om landvind er vejen 
frem 

 

Ikke behov for vindenergi 
Indeholder argumenter for, 
hvorfor vindmøller ikke er 
den rette løsning i forhold til 
grøn omstilling 
 

Mener ikke der bør opstilles flere vindmøller i 
Vesthimmerland før der forsyningsnettet er 
gearet til at kunne aftage og nyttiggøre 
(eksempelvis Power to X) den el som 
vindmøller i Vesthimmerland producerer 

 

9, 18, 21, 29, 39, 
43, 46, 54, 59, 
64, 68, 70, 73, 
75 

Mener i stedet man skal satse på andre tiltag; 

- Biogas 
- Havvind 
- Jordvarme 
- Solceller 
- Udbygning af Elnettet 
- Private solceller 

 Alternative indsatser 

Er tilmed bekymret for at møllerne vil få en 
negativ effekt for den lokalt producerede 
grønne energi som eksempelvis 
biogasanlæggene 

 

18, 21, 30, 39, 
40, 53, 55, 65, 
70 
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Sundhed 
Omfatter forskellige argumenter for, hvordan støj, skyggekast og blikkende lamper fra kæmpevindmøller vil medfører forskellige helbredsmæssige symptomer for beboere i 
nærområdet. 
 

 
Information og inddragelse 
 

Økonomi vs. Grøn 
omstilling 

Mener at projektet i højere grad handler om 
økonomisk profit end grøn omstilling 

 
39, 54, 67 

Efterspørger en samlet energiplan og mener at 
vindmølleplanlægning bør indgå i dette arbejde. 

 

Der bør etableres en stor enegipark i 
Vetshimmerland (Nørrekær Enge) 

 

Ønsker indblik i, hvordan projektet vil påvirke 
kommmunens energiregnskab 

 

Ønsker en klimaplan, der er forenlig med 
landsbylivet 

 

Overordnet energiplan 

Uforstående overfor hvorfor Region Nordjylland 
skal være førende inden for vindenergi når det 
ikke er i det område hovedparten af landets 
indbyggere bor. 

 

32, 35, 60 

Tema Resumé Bygherre/rådgivers bemærkninger Indsigere 
Generelt helbred Bekymring for at gener fra vindmøller  fra 

vindmøller kan have negativ effekt på helbredet. 
Der nævnes bekymring for forskellige 
symtomer, heriblandt: 
- stress  
- søvnproblemer 
- Svimmelhed 
- Hovedpine 
- depressioner 

Der vil redegøres for vindmøllers sundhedsmæssige påvirkninger i forbindelse med miljøvurdering 
af projektforslaget, blandt andet med henvisning til nyere undersøgelser af en eventuel 
sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter, udført af Kræftens Bekæmpelse i 
samarbejde med (daværende) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.  

27, 35, 38, 51, 
53 

Barndom Bekymret for, hvordan børn påvirkes af gener 
fra vindmøller 

Se bemærkning ovenfor.  23, 35 

Bekymring for 
lavfrekvent støj 

Bekymring for psykiske såvel som fysiske 
følgevirkninger af lavfrekvent støj fra vindmøller 

Se bemærkning ovenfor.  34 

Tema Resumé Bygherre/rådgivers bemærkninger Indsigere 
Borgermødet  
 

Mener ikke borgerne havde god nok mulighed 
for at ytre deres bekymring 

 50, 57, 68, 76 
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Planlægning 
 

Det var ikke tilfredsstillende at der var en part 
fra lokalområdet med til at udvælge spørgsmål 

 

Mener spørgsmål blev censureret  

Mener det var kritisabelt at indsendte spørgsmål 
ikke var synlige for alle 

 

Kritiserer lyd  

Håber der kommer endnu et møde hvor 
borgerne kan stille spørgsmål 

Der blev ikke svaret fyldestgørende på de 
stillede spørgsmål 

 

Mener borgermødet skulle have været udsat 
indtil det var muligt at gennemføre under 
normale omstændigheder 

 

Mener ikke formatet var tilfredsstillende 

Påpeger at det er uhensigtsmæssigt med et 
digitalt borgermøde i et område, hvor der bor 
mange ældre og, hvor bredbåndforbindelsen 
generelt er dårlig 

 

Kritiserer at administrationen ikke var 
tilgængelige på høringsperiodens sidste dag 

 

Bemærkninger vedrørende 
det digitale borgermøde 

Mener borgermødet forløb meget 
tilfredsstillende.   

Det påpeges at bekymringer såsom støj og 
skyggekast og påvirkning af lokalsamfundet 
blev godt belyst. 

 

Faktaarket Faktaarket er ikke validt, idet at Hofor har 
bidraget til at svare 

 

 32 

Manglende information Mener der foreligger værdifulde kilder, som ikke 
er fremlagt for offentligheden. 

 32 

Mener ikke der er blevet gjort nok i forhold til at 
få projektet godt nok forankret i lokalområdet. 

 Inddragelse 

Mener bestyrelsen for Vesthimmerland 
Flyveplads burde være indraget særslikt. 

 

32, 68 
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Tema Resumé Bygherre/rådgivers bemærkninger Indsigere 
Høringssvar til 
Kommuneplan 2017 

Allerede i forbindelse med debatten op til 
vedtagelsen af Kommuneplan 2017 gav DN 
udtryk for et ønske om at udtage Bjørnstrup 
vindmølleområde, især på grund af nærheden til 
det fredede og Natura 2000-beskyttede 
Navnsø-område. 

 62 

Mener ikke rammeudpegningen er tidsvarende. 
Det argumenteres at rammerne er udlagt til 
møller af en hel anden størrelse 

 

Undrer sig over, hvorfor projektforslaget i høj 
grad afviger fra det der er udlagt i 
kommuneplanen (størrelse + retning) 

 

Såfremt man beslutter ikke at gå videre med 
mølleprojektet, ønskes rammeområdet taget ud 
af kommuneplanen, da det vil fjerne en stor 
bekymring fra lokalområdet. 

 

Påpeger at det i det oprindelige rammeområde 
for vindmøller i Bjørnstrup er tænkt at møllerne 
skal placeres efter en øst-vestlige akse. 
Nærværende projekt lægger op til at møllerne 
placeres på en nord-sydgående akse. Denne 
ændring vil medføre en langt mere markant 
visuel påvirkning af landskabet ved Navnsø. 

 

Rammeområdet 

Det påpeges at nærværende projekt vil kræve 
en markant udvidelse af rammeområdets areal 

 

3, 13, 19, 58, 62, 
63 

Fremtidige planforhold Der udtrykkes bekymring for at dette projekt blot 
vil være starten og området på sigt vil blive 
udvidet. 

 42, 45, 48, 57 

Baggrund for 
vindmølleområde ved 
Bjørnstrup 

Hvorfor vil man etablere vindmølle ved 
Bjørnstrup. Er det for; 

- At sikre lodsejerne økonomisk gevinst  
- At sikre kommunen økonomisk gevinst 
- At bidrage til grøn omstilling i DK 

  

Ønsker klarhed om, hvorvidt der er andre planer 
for VE-anlæg, udvidelsesmuligheder mv.   

 Andre VE-anlæg 

Ønsker klarhed om, hvordan strømmen føres 
væk fra området 

Det forventes, at der skal opføres en 60/10-20 KV transformerstation i området. Denne forventes 
placeret i umiddelbar nærhed af de nye vindmøller. Strømmen føres fra hver vindmølle frem til 
stationen via nedgravede kabler. Stationen forbindes til det øvrige elnetværk, via en 60 kV 
forbindelse til en af de nærmeste omkringliggende transformerstationer, ligeledes via et nedgravet 
kabel.   

32, 48 
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HOFOR 
 

På nuværende stadie i planlægningen er de mest velegnede linjeføringer omkring nettilslutning og 
kabelføring ikke afklarede. Der vil redegøres for opbygning og omfang af nettilslutningen, samt evt. 
miljømæssige påvirkninger som følge af denne, i den samlede miljøkonsekvensundersøgelse for 
projektet. 

Bekymret for hvorvidt der på sigt vil komme et 
biogasanlæg på det udpegede område ved 
Kjeldalsvej 

 

Nedtagning af møller Stiller spørgsmål til, hvilke møller der helt 
præcist tages ned, hvis projektet gennemføres 

Det forventes, at der nedtages seks eksisterende vindmøller, der står i og omkring 
vindmølleområdet i dag, ved en gennemførelse af projektforslaget. Der vil redegøres for typer og 
placering af nedtagningsmøllerne med kortoversigter mm., i den samlede 
miljøkonsekvensundersøgelse for projektet. 

11 

Udtjente VE-anlæg Udtrykker bekymring for, hvem der står for 
oprydningen når solcelleanlæg og vindmøller er 
udtjente. 

 41 

Planlægning til gene for 
nabokommune 

Mener at Vesthimmerlands Kommune bevidst 
placere vindmøller tæt på kommunegrænsen så 
eventuelle negative påvirkninger hovedsageligt 
vil opleves i nabokommunen.  

 42 

Tema Resumé Bygherre/rådgivers bemærkninger Indsigere 
Indspark til projektet Bekymret for at blive klemt inde mellem nye og 

gamle møller. Foreslår at 2 møller ved Doverhøj 
vej tages ned som en del af projektet. Det vil 
sikre mere udbyttet og forhåbentligt færre gener 

Som en del af projektforslaget forventes det, at 1 af møllerne (den nordligste) ved Doverhøjvej, 
nedtages. Der vil redegøres for typer og placering af nedtagningsmøllerne med kortoversigter mm., 
i den samlede miljøkonsekvensundersøgelse for projektet.  

2 

Modstand mod HOFOR 
som opstiller 

Mener projektet vil skævvride samfundet da 
hovedstadsområdet/HOFOR vil opnå fordele 
(økonomiske, CO2 besparelsen) på bekostning 
af Vesthimmerlands lokalsamfund og 
naturværdier.  
 

Der er ikke egentlige økonomiske eller CO2-mæssige fordele for HOFOR forbundet med at opføre 
vindmøller her, fremfor for på andre placeringer, for eksempel i hovedstadsområdet. HOFOR 
ønsker at opføre vindmøller alle steder, hvor der som ved Bjørnstrup er plads og udpeget som et 
velegnet område til opførelse af en vindmøllepark som denne. HOFOR arbejder også intensivt på 
at udnytte mulighederne for at opføre vindmøller i og omkring hovedstadsområdet, for eksempel 
langs kystlinjen, men der er desværre meget begrænsende placeringsmuligheder i disse områder.  
 

7, 11, 18, 25, 27, 
43, 45, 56, 57, 
61 

Tilhænger af HOFOR som 
potentiel opstiller 

Såfremt der skal opstilles vindmøller, er der 
opbakning til at lade HOFOR opstiller dem: 
 
- Meget positiv oplevelse i kommunikation 

og samarbejde 
- Positivt det er et dansk firma der arbejder 

for en grøn opstilling der sætter møller op, 
og ikke en fond eller ejerlau der kun har 
profit for øje. 

- Positivt at HOFOR vil rydde op i gamle og 

 58 
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Til Byråd 
 

 

forfaldne bygninger i området 
 

Lokalitet Hvorfor har HOFOR valgt Vesthimmerlands 
Kommune? Er det fordi jorden er billig 

Jordpriserne har ikke nogen videre betydning for HOFORs ønsker om at opføre vindmøller ved 
Bjørnstrup. Der findes kun et begrænset antal områder rundt i landet, hvor der under hensyntagen 
til beboelser og natur er plads til at opføre vindmølleparker af denne type. Samtidig tilbyder området 
gode vindressourcer, som er velegnede til en høj, stabil VE-produktion.  
 

70 

Tema Resumé 
 

Indsigere 
Politisk prioritering Appellerer til at vægte lokalbefolkningen ve og 

vel over HOFORS og lodsejernes profit 
 19, 25, 28, 67, 

69, 73 

Malle Mener at Malle-projektet bør danne 
præcedens, og en vedtagelse af projektet vil 
give Byrådet et troværdighedsprojekt 

 9, 14, 32 

Afvigelse fra gældende 
planlægning 

Mener ikke at en så store fravigelse fra 
Kommuneplanens udlægninger og 
retningslinjer, som dette projekt omfatter, kan 
accepteres. Det kan potentielt have en negativ 
indvirkning på folks fremtidige demokratiske 
engagement. 
 

 6 

Underskriftsindsamlinger Henviser til lokal underskriftindsamling, hvor 
131 underskrivere erklærede modstand til 
projektet. Det argumenteres at disse 
underskrifter beviser, at der ikke er behov for 
flere vindmøller i området. 

 15 

Opbakning til ambitiøs 
klimapolitik 

Glæder sig over at byrådet lægger op til en 
ambitiøs klimapolitik. 

 76 
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Planens nr. / projektets navn Fordebat om vindmølleprojekt ved Bjørnstrup 

Høringsperiode  26. oktober 2020 – 22. november 2020 

 
Gener 
På tværs af høringssvarene er der stor bekymring for, hvordan opstilling seks 150 meters vindmøller, ved Bjørnstrup, vil påvirke lokalområdet og dets beboere. 
 
Det argumenteres bredt, at generene fra vindmøllerne vil medføre en række følgevirkninger som vil forringe livskvaliteten for beboerne i området. De nævnte 
følgevirkninger omfatter bl.a. en negativ udvikling for lokalsamfundet, faldende ejendomspriser, negativ påvirkning på landskabs- og kulturarvskvaliteter samt et 
usundt miljø for både mennesker og dyr. 
 
NB: De ovennævnte følgevirkninger behandles under særskilte temaer nedenfor: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dato: 8. januar 2021 

 
Sagsnr.: 01.02.20-K04-1-20 

 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Bekymret for støj og særligt lavfrekvent vil 
påvirke omgivelserne døgnet rundt.  

Miljøstyrelsen vurderer, at støjgrænserne på henholdsvis 42 dB(A) ved vindhastigheden 6 m/s, 44 
dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 20 dB(A) lavfrekvent ved vindhastigheden 6 og 8 m/s ved 
beboelse i det åbne land, svarer til en støjbelastning som er miljømæssig acceptabel. 

Diskussionen af grænseværdierne er et folketingspolitisk anliggende. Den konkrete planlægning af 
vindmølleprojekter må i sagens natur tage udgangspunkt i gældende lovgivning. 

Når vindmøller opføres, måles og beregnes støjen. Hvis grænserne ikke er overholdt, skal støjen 
dæmpes eller driften indstilles. 

Hvis vindmøllernes indstillinger efter en kontrolmåling ændres til en mere støjende driftsform uden 
anmeldelse heraf til kommunen, er der tale om et ulovligt forhold. 
 

Hvordan det sikres at støjen fra møllerne ikke 
kommer til at overstige de fastsatte 
grænseværdier? 

Der ønskes garanti for at støjgrænser 
overholdes. 

Det er Vesthimmerlands Kommune der har tilsyn med opførte vindmøller inden for 
kommunegrænsen og skal derfor overvåge at bekendtgørelse om støj fra vindmøller bliver 
overholdt. I forbindelse med tilladelse til opførelse af vindmøller fastsættes vilkår til bygherre om, at 
der udføres en måling af støjen fra projekts vindmøller hurtigst muligt efter de er idriftsat. 
Efterfølgende kan klager medføre, at der skal udføres nye støjmålinger 

Støj: 
 

Bekymret for lavfrekvent støj og ønsker indblik i 
hvordan støjberegninger laves. 

- Hvor foretages de? 
- Hvad er fejmargin? 

Det er anmelderens ansvar at fremskaffe den fornødne dokumentation til, at kommunen kan 
vurdere, om vindmøllebekendtgørelsens støjregler overholdes efter at de ansøgte vindmøller er 
etableret.  

I ”Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 1, 2012 – Støj fra vindmøller” er der redegjort for metoder til 

2, 3, 4, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 23, 
24, 27, 33, 34, 
37, 40, 41, 44, 
45, 46, 48, 49, 
50, 54, 56, 58, 
60, 61, 63, 65, 
66, 67, 72, 73, 
74, 75 
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- Hvem betaler for støjmålinger? 
- Hvordan forholder Vesthimmerlands 

Kommune sig til eventuelle 
overskridelser af støjgrænser? 

støjberegninger. 

Hvis det viser sig, de fastsatte grænseværdier for støj er overskredet vil det blive pålagt bygherre at 
dæmpe støjen eller i sidste instans indstille driften. Gældende lovgivning skal til enhver tid 
overholdes. 

Hvordan sikres det, at der er 
overensstemmelse mellem de tekniske 
beregninger og det faktiske lavfrekvente 
støjniveau. 

Bekymring for at vindindustrien udfører 
støjberegninger og de dermed ikke er valide 

Der skal føres tilsyn med vindmøllerne, herunder løbende kontrolmålinger af støjkast fra 
vindmøllerne. 

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed på vindmølleprojekter og skal dermed validere 
blandt andet støjberegninger. (MST – Støj fra vindmøller) 

Hvilke handlemuligheder har man som nabo, 
hvis man mener støjen er uudholdelig og over 
grænseværdierne? 

Det er efterfølgende muligt at klage over den oplevede støj. Hvis det viser sig, de fastsatte 
grænseværdier for støj er overskredet vil det blive pålagt bygherre at dæmpe støjen eller i sidste 
instans indstille driften. 

Støjer det mere end de 44db når det blæser 
over 6 og 8m/s 

Der stilles spørgsmål til, hvorfor det er ved 
netop ovennævnte vindhastigheder, at 
støjmålingerne foretages  

Baggrunden for at støjberegninger foretages for intervallet 6-8 m/s er at det er her støjpåvirkningen 
er størst.  

Ved vindhastigheder under 6 m/s vil støjpåvirkningen være begrænset. 

Ved vindhastigheder over 8 m/s vil vindmølle støj blive udvisket af naturlig baggrundsstøj. 

Oplever allerede støj fra eksisterende møller. 
Frygter at støjen bliver mere generende når 
møllerne bliver større 

Kumulative effekter vil indgå i en miljøvurdering af projektet. 

Støjer vindmøller mere når d bliver gamle Vindmøller skal overholde de formelle lovekrav til støjbelastning, uanset alder. 

Bekymring for at støj have negativ effekt på 
turismen (campister) 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Oplever støj fra eksisterende møller og er 
bekymret for kumulative støjgener 

Kumulative effekter vil være en del af en miljøvurdering. Ved en realisering af nærværende 
vindmølleprojekt vil 5 ældre møller i området blive saneret. 

Ydermere vil støj fra eksisterende energianlæg blive medtaget i støjberegningerne. 

Mener ikke støj er tilstrækkeligt belyst og 
bekymret for, hvordan det vil påvirke Blære 
som ofte ligge lige i vindretningen. 

Støjberegninger vil være en væsentlig del af miljøvurderingen af projektet. 

Oplever skyggegener fra eksisterende møller – 
særligt om sommeren 

Miljøministeriet anbefaler, at alle eksisterende vindmøller 
indenfor en afstand af 28 gange totalhøjden fra de nye vindmøller inddrages i beregningerne. 
(Vejledning om vindmøller s. 45) 

Skygge: 

Der stilles spørgsmål til, hvordan skyggeeffekt 
måles  

I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil skyggekast blive beskrevet og 
vurderet. Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante 
afværgeforanstaltninger blive beskrevet. 
 
 
I forbindelse miljøvurderingen vil der blive udført skyggekastberegninger, der viser ’worst case’. I 
den forbindelse er der angivet forekomsten af skyggekast ved punkter med 25, 10, 5 og 0 timer 
årligt. Punkterne er beregnet på baggrund af en række modelforudsætninger, som er fastlagt i 

2, 9, 10, 27, 33, 
44, 46, 54, 65, 
72 

Kommentar [IIE1]:  Jeg vil nok bare kalde det ”af støjen” 
og ikke støjkast. Derudover bliver der kun foretaget en 
kontrollerende støjmåling når møllerne er rejst. Med mindre 
der bliver klaget over støjen senere, så lave vi endnu en 
måling.  
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vejledningen til bekendtgørelse nr. 1590. Modelforudsætningerne omfatter blandt andet rotorens 
maksimale størrelse, navhøjden, solens højde og azimut og topografien. For sol-højder lavere end 
tre grader over horisonten er skyggekast ikke væsentligt opfatteligt, idet lyset bliver dæmpet og 
diffust, hvorved skygger bliver uskarpe eller helt forsvinder. I disse situationer beregnes derfor intet 
skyggekast. Når skyggetimerne tælles sammen, fraregnes derfor de timer, hvor solen står lavere 
end tre grader over horisonten. Beregningen vil omfatte skyggebidrag fra alle projektets vindmøller. 
En skyggekalender kan vise, hvornår på året og dagen, der eventuelt er skyggekast ved en given 
bolig. Ikke alle tider af året/døgnet er lige generende. 
 

Ganges skyggepåvirkningen med to når man 
bor tæt på to vindmøller. 

Der laves en beregning af den samlede påvirkning på en ejendom.  

Bekymret for skyggepåvirkning, særligt om 
sommeren og når solen står i syd 

En skyggekalender kan vise, hvornår på året og dagen, der eventuelt er skyggekast ved en given 
bolig. Ikke alle tider af året/døgnet er lige generende. 
 

Bekymring for refleksioner fra møllevingerne I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil lysafmærkning og refleksioner blive 
beskrevet og vurderet. Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante 
afværgeforanstaltninger blive beskrevet. 
 
Møllevinger skal have en glat overflade, for at de kan producere optimalt og afvise snavs, is mm. 
For at mindske refleksionen bemales vingernes overflade med maling, der har et lavt glanstal.  
Vindmøllevingerne er desuden krumme, hvilket fordeler reflekserne i vilkårlige retninger 
 
Af Miljøministeriet udgivelse fra 2015 ’Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af 
vindmøller’ fremgår det at gener fra glimt (solreflekser) i dag vurderes at være stort set elimineret 
med moderne vindmøller. 

Bekymret for lysglimt fra advarselslamperne, 
særligt i aften og nattetimerne. 

I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil lysafmærkning og refleksioner blive 
beskrevet og vurderet. Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante 
afværgeforanstaltninger blive beskrevet. 
 

I hvor stor afstand kan markeringslys ses? Det er Trafikstyrelsen som fastlægger omfanget af lysafmærkning af vindmøller. Bestemmelser for 
lysafmærkningen af vindmølleparker (mere end 2 møller) på land med møllehøjde 100-150 meter 
angives på side 20 i Trafikstyrelsens udgivelse ’ Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om 
luftfartsafmærkning af vindmøller’ 

Hvilken lysintensitet vil advarselslamperne 
have? 

Det er Trafikstyrelsen som fastlægger omfanget af lysafmærkning af vindmøller. Bestemmelser for 
lysafmærkningen af vindmølleparker (mere end 2 møller) på land med møllehøjde 100-150 meter 
angives på side 20 i Trafikstyrelsens udgivelse ’ Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om 
luftfartsafmærkning af vindmøller’ 

Lys & refleksion: 

Ønsker der etableres afskærmning på møllerne 
så påvirkningen af lys opleves mindst muligt på 
landjorden. 

I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil lysafmærkning og refleksioner blive 
beskrevet og vurderet. Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante 
afværgeforanstaltninger blive beskrevet. 
 

3, 11, 15, 23, 33, 
40, 45, 50, 54, 
56 ,57 ,60, 65, 
68, 73, 75, 77 

Visuel påvirkning: Der udtrykkes bekymring for, hvordan møllerne 
vil påvirke natur-og kulturlandskabet.  

Se under temaet ”Visuelt impact” 4, 7, 14, 9,18, 
24, 32, 34, 35, 
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Økonomiske forhold 
 

 Negativ påvirkning af udsigt fra egen ejendom Det er en subjektiv holdning! Vilkår at man ikke kan bestemme hvad der sker op naboens matrikel! 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 50, 53, 
55, 58, 60, 61, 
62, 64, 65, 73, 
77 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Negativ indvirkning på ejendomspriser Analyser viser, at vindmøller kan have en negativ indvirkning på ejendomspriserne i nærområdet. 

Der er krav om at vindmølleopstiller skal yde erstatning for tabt ejendomsværdi, såfremt tabet 
vurderes til at overstiger 1 % af ejendommens værdi. 
 
Værditab fastlægges af den uafhængige Taksationsmyndighed efter anmeldelse i henhold til VE-
lovens regler. 

I marts 2016 udgav Energistyrelsen rapporten ”ANALYSE AF VINDMØLLERS PÅVIRKNING AF 
PRISER PÅ BEBOELSESEJENDOMME”. Heri er der yderlig information om vindmøllers 
indvirkning på ejendomspriser. 

Boliger bliver usælgelige og folk bliver 
stavnsbundne 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det bliver svært at låne penge til renovation 
eller til at potentielt nye beboere kan købe 
ejendom i området 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Påvirkning af privat 
ejendom: 
 
Bemærkninger om at støj, 
skyggekast, møllernes 
advarselslys og deres visuelle 
påvirkning, vil forringe 
herlighedsværdien på 
områdets ejendomme, og 
dette forventes at have en 
negativ indvirkning på 
ejendomspriserne. 
 

Manglende vilje til at investere i privat 
ejendom, da man ikke ved om man er ”købt 
eller solgt” 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

10, 11, 12, 14, 
16, 17, 18, 20, 
23, 27, 28, 29, 
33, 34, 39, 40, 
42, 43, 44, 46, 
47, 48, 49, 50, 
55, 58, 59, 61, 
65, 71, 72, 73, 
74, 75 

Foreslår at alle i en defineret afstand til 
mølleprojektet skal kompenseres for deres 
elforbrug. 

Det er ikke et kommunalt, men et statsligt anliggende at fastsætte indholdet af de forskellige VE-
ordninger. En ordning hvor naboer kompenseres for elforbrug er ikke mulig inden for disse 
rammer.  

Mener ikke kompensation er tilstrækkelig. Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det er ikke et kommunalt men et statsligt anlæggende, at fastsætte kompensationsreglerne. 

Mener at lokalområdet bør få del i møllernes 
økonomiske overskud 

I forbindelse med en realisering af projektet bliver opstillerne af vindmøller pålagt at indbetale 
88.000 kr. pr. opstillet MW landvindækvivalenter til Vesthimmerlands Kommune.  Det er hensigten, 
at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg 
samt grønne tiltag i kommunen.  (det er hvad der står i aftale dokumentet at midlerne skal bruges 
til) 

Kompensationsordninger:  
 
Bemærkninger til VE-ordning 
samt forslag til, hvordan 
kompensation kan forbedres  
 

Er usikker på om man vil få en fair vurdering af 
ejendom, såfremt man benytter sig af 
værditabsordningen. 

Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige taksationsmyndighed, der også 
foretager vurdering af værditab. Alene ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af 
ejendommens værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen. Man skal ansøge om 
salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab. 

8, 12, 14, 17, 
32, 41, 50, 54, 
70, 71, 75 

Kommentar [IIE2]:  Dette er netop forhøjet til 125.000 kr pr 
.MW 
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Interesseret i at få klarlagt hvorvidt det er 
muligt at få kompensation for ubebyggede 
byggegrunde. 

Næppe? 

Bemærker af ordningen ikke er hel på plads, 
hvorfor den kan være svær at forholde sig til. 

Er det stadig ikke på plads? Hvis ikke er det vel minimale ændringer der er tale om? 

Midler som VHK får for projektet, bør alle 
investeres i lokalområdet. Er bekymret for at 
de vil blive brugt andetsteds i Kommunen 

Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det 
vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. 

Bemærker at det er uhensigtsmæssigt at 
lokale ikke kan købe anparter i mølleprojektet 

Det er ikke et kommunalt, men et statsligt anliggende at fastsætte indholdet af de forskellige VE-
ordninger. 

Tidligere skulle minimum 20% af anparterne i et vindmølleprojekt udbydes til lokalområdet. 
Regeringen har vurderet denne ordning ikke fungerede, og i stedet vedtaget at alle nære naboer 
skal have et fast årligt beløb. 

Mener projektet ved Thorup sletten har haft en 
bedre kompensationsmodel 

Kompensationsordningen er et statsligt anliggende. Det er ikke muligt for Vesthimmerlands 
Kommune at opstille særlige krav til hvordan der skal der skal kompenseres. 

Forhold ved opkøb af 
ejendom 

Er det kun huset der bliver købt? Hvad med 
marker rundt om huset? Er det hele grunden 
der bliver købt?  

 54 

Der udtrykkes bekymring for at lodsejere og 
Hofor tjener penge på projektet, imens 
lokalområdet står tilbage med alle generne 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Har Kommunen et økonomisk incitament for at 
gennemføre projektet, hvilket? 

Den økonomiske gevinst for Vesthimmerlands Kommune ligger derfor primært i den grønne pulje 
(et millionbeløb, der administreres af kommunen og som kan bruges til lokale tiltag) – samt i de 
eventuelle afledte indtægter, som møllernes opførelse og drift måtte medføre lokalt. 

Økonomisk fordeling 
 
 

Der ønskes at få indblik i, hvad hhv. lodsejer 
og Hofor kommer til at tjene på projektet 

Vesthimmerlands Kommune er ikke i besiddelse af disse informationer.  

14, 23, 25, 28, 
32,33, 36, 39, 
47, 50, 56, 67, 
69, 73, 75 

Påpeger at det kan blive dyrt for kommunen, 
hvis vindmøllerne medfører en ændret 
beboersammensætning. Det argumenteres at 
møllerne vil gøre ejendomme mindre 
attraktive, hvilket medfører at de sælges til 
mindre ressourcestærke beboere, som 
potentiel skal modtage diverse offentlige 
ydelser i stedet for at bidrage til kommunens 
skatteindtægter.  

Der stilles spørgsmål ved om det vil blive 
undersøgt, hvad projektet koster for 
kommunen? 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det ville være en uheldig udvikling som Vesthimmerlands Kommune ikke ønsker. 
  
Der foreligger dog ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en 
sådan udvikling. 

 

De socialøkonomiske omkostninger vil blive undersøgt i forbindelse med en miljøvurdering. 

Dårlig forretning for 
Vesthimmerlands 
Kommune 

Vurderer at projektet er økonomisk uattraktivt 
for Vesthimmerlands Kommune. Der påpeges 
at den økonomiske gevinst ligger udenfor 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Udover de midler VE-ordning foreskriver at Vesthimmerlands Kommune og de nære naboer skal 

32, 42, 58, 61, 
69, 70 
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Negativ effekt for lokalområdet 
Det udtrykkes bekymring for at vindmølleprojektet vil få en negativ betydning for lokalområdets udvikling 
 

kommunen. tildeles, kan der være flere afledte økonomiske gevinster tilknyttet projektet. Blandt i form af nye 
arbejdspladser i forbindelse med etablering og vedligehold af vindmøllerne. Ved ikke om det bliver 
lidt søgt. 

Mener at projektet kan resultere i at folk flytter 
fra Kommunen, da man ikke ønsker at bo i en 
kommune, hvor man føler sig dårligt behandlet 

Det er beklageligt, hvis der er folk der ser sig nødsaget til at fraflytte området på baggrund af 
vindmøller i området.  
Administrationen påpeger dog, at hver gang der vedtages ny planlægning, vil det påvirke 
omgivelserne på en vis, der kan virke positivt for nogen og negativt for andre.   
 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Bekymring for at gener fra møllerne vil 
resulterer i af befolkningstallet i området vil 
falde 

Der foreligger ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en sådan 
udvikling. 

 

På baggrund af erfaringer fra et tidligere vindmølle projekt i Krogstrup vurderes det at et sådan 
projekt ikke nødvendigvis vil medføre en affolkning af lokalområdet. 

I 2013 blev der givet mulighed for at etablere 4 vindmøller på 150 meter ved Krogstrup. Den 
nærmeste møller ligger ca. 1,5 km fra Hornum og 2 km fra Vester Hornum. Projektet vurderes 
dermed at være meget sammenligneligt med vindmølleprojektet ved Bjørnstrup. 

I en radius på 3 km fra møllerne ved Krogstrup, ses der ikke nogen markanet forskel på til- og fra 
flytningstendenserne fra før og efter møllerne er etableret.  

I de 5 år op til etableringen af møllerne (01.01.2009 – 31.12.2013) var fraflytningen (inklusiv døde) 
339 beboere pr. år. Samme tal i tiden efter møllernes opstilling (01.01.2014 – 20.11.2019) er på 
356 beboere pr. år. Der kan altså ses en lille stigning på fraflytningen fra områder. 

I de 5 år op til etableringen af møllerne (01.01.2009 – 31.12.2013) var tilflytningen (inklusiv nyfødte) 
336 beboere pr. år. Samme tal i tiden efter møllernes opstilling (01.01.2014 – 20.11.2019) er på 
335 beboere pr. år. Tilflytningen til området før og efter møllerne, er dermed tilnærmelsesvis 
identisk. 

Bekymring for at møllerne vil gøre området 
uattraktivt for potentielle tilflyttere 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Bekymring for, hvordan det påvirker 
lokalområdet når der er købt 8 ejendomme 
(inden 600 meter) og yderligere 17 kan 
forlænges deres ejendom opkøbt (900 meter). 
Det frygtes at dette vil forringe 
sammenhængskræften mellem Blære og 
Gundersted. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Affolkning: 

Bekymring for at utryghed vil gøre at mange vil 
enten sælge eller udleje deres boliger 

Det er beklageligt, hvis der er folk der ser sig nødsaget til at fraflytte området på baggrund af 
vindmøller i området.  

3, 9, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 20, 
23, 25, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 
36, 37, 39, 40, 
41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 
52, 54, 55, 57, 
58, 61, 65, 67, 
69, 75, 77 
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Administrationen påpeger dog, at hver gang der vedtages ny planlægning, vil det påvirke 
omgivelserne på en vis, der kan virke positivt for nogen og negativt for andre.   
 

Bekymret for at faldende huspriser, manglende 
vedligehold mv. vil lede til en udvikling med en 
ændret beboersammensætning, hvor 
ressourcestærke flytter fra og ressourcesvage 
komme til. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det ville være en uheldig udvikling som Vesthimmerlands Kommune ikke ønsker. 
  
Der foreligger dog ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en 
sådan udvikling. 

Det er lidt en gentagelse af hvad der stod under temaet ”Dårlig forretning for Vesthimmerland” 

Det frygtes at projektet vil sætte stopper for en 
positiv udvikling, hvor man har haft held til at 
trække mange børnefamilier til området 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Ændret 
beboersammensætning: 

Bekymring for at tomme boliger vil tiltrække 
nomadefamilier 

Der foreligger ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en sådan 
udvikling. 

 

9, 17, 18, 25, 27, 
32, 35, 38, 44, 
46, 52, 59, 61, 
69 

Tab af landbyens 
funktioner 

Bekymret for at møllerne vil have negativ 
indflydelse på lokalområdets udvikling og 
dermed på: 

- Skole og pasningstilbud 
- kultur og foreningsliv  
- den lokale købmand i Gundersted 

Man er bekymret for at disse funktioner på 
baggrund af affolkning vil miste deres 
eksistensgrundlag 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 13, 15, 23, 25, 
27, 32, 34, 36, 
37, 39, 41, 44, 
49, 54, 55, 61, 
73, 74 

Sammenhold og socialt 
sammenværd 

Frygter at de ovenstående tematikker, vil 
resultere i et forringe det sociale sammenhold i 
lokalområdet 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 47, 52, 62 

Manglende forbedringer 
af ejendomme 

Argumenteres at folk fra lokalområdet ikke tør 
begynde at renovere på deres ejendomme da 
de ikke ved om de er købt eller solgt. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 15 

Lokalt engagement  Bemærker at lokale ildsjæle og foreninger 
arbejder hårdt for at gøre nærområdet attraktivt 
og for at trække beboere til området. Det 
frygtes at møllerne vil have en negativ effekt på 
det lokale engagement og dermed sætte en 
stopper for mange af de tiltag, der sikrer lokal 
udvikling.  

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 9, 14 

Turismen Bekymret for at vindmøller vil have en negativ 
effekt på turismen for Vesthimmerlands 
Kommune som helhed og for Himmerland 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 4, 17, 69 
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Modstand mod placering af vindmøller 
Der udtrykkes en modstand om at vindmøller opstilles til lands. Mange mener vindmøller hører til på havet imens andre mener de skal stå i tilknytning til 
eksisterende vindmølleparker 
 

Tema Resume Bemærkninger Indsigere 
Vindmøller hører ikke til i områder, hvor de 
ødelægger lokalsamfund. 

Mener det er uacceptabelt at placere vindmøller 
så tæt på boliger 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Der er ikke behov for flere vindmøller i 
Vesthimmerland 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Generel modstand mod 
placering af vindmøller til 
lands 

Mener det er et uhensigtsmæssigt projekt da 
VHK i forvejen er overplastret med vindmøller 

En del af Kommunens strategi for vindmølleplanlægningen går ud på at rydde op i landskabet, 
således der ikke strå vindmøller spredt ud over hele Kommunen. I Kommuneplan 2017 er det 
således formuleret, at Kommunen gennem en langsigtet vindmølleplan skal muliggør en øget 
produktion af vindenergi ved at etablere større, men færre vindmøller. 

30, 31, 39, 40, 
51, 55, 62, 68, 
70, 73 

Havvind Mener ikke vindmøller høre til på lands, men 
mener man i stedet skal planlægge for 
havvindmøller / at havvindmøller er en bedre 
løsning. 

Det er ikke en kommunal opgave at planlægge for havvindmøller. Det er Statens opgave, da Staten 
er myndighed her. 

11, 15, 24, 25, 
27, 29, 36, 39, 
43, 53, 54, 58, 
60, 70, 73, 74, 
77 

VE-anlæg bør samles i en stor energipark Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Argumenterer det vil være mindre 
ødelæggende for kommunens landskab 

 

Få, men store 
vindmølleparker 

Argumenterer det vil berøre færre beboere  

15, 32, 54, 55, 
60 

Bedre med et projekt ude mellem Brusåvej og 
Lundby Hede. Det påpeges at kun vil kræve at 
man fjernede 1 ejendom og at man kunne få 
fjernet de eksisterende møller foran 
Gundersted kirke 

Det benævnte område er ikke en del af den nuværende planlægning for vindmøller. I forbindelse 
med den kommende revision af Kommuneplan 2017 kan det blive aktuelt at undersøge om det 
potentielt kan udpeges som et område til vindmøller. 

Nørrekær Enge – en stor energipark 

 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Alternative 
placeringsforslag 

Amager/København – dem der får gevinsten 
bør også lægge jord til 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

1, 16, 27, 32, 47, 
56, 60, 64, 68, 
73 
 

Erstat eksisterende 
møller 

Mener at eksisterende møller skal erstattes af 
nye møller, men af møller i samme størrelse. 

I henhold til retningslinje 2.2 i Kommuneplan 2017 er det hensigten at nedbringe det samlede antal 
vindmøller i Vesthimmerlands Kommune. For at imødekomme denne målsætning skal ældre møller 
løbende saneres og erstattes af større og tidsvarende. 

33, 41 

Camping i særdeleshed 
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Man foretrækker små vindmøller som de 
eksisterende fremfor nye kæmpevindmøller. 

 

Sikkerhedsrisiko for 
flyveplads 

Mener at vindmøller med den påtænkte 
placering og størrelse kan udgøre en 
sikkerhedsrisiko for indflyvninger til flyvepladsen 

- Nærmeste mølle vil blive placeret 
umiddelbart udenfor den hindringsflade, 
der er tilknyttet flyvepladsen 

- Kan have negativ indvirkning for fremtidige 
muligheder for GPS-anflyvning 

Vindmøllerne må ikke påbegyndes opført før opførelsen er godkendt ved udstedelse af en attest 
om, at hindringerne ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. 

 

For at opnå en attest skal projektet anmeldes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

68, 69, 78 

 
Visuelt impact 
Der udtrykkes store bekymringer for, hvordan projektet vil have en negativ effekt på oplevelsen af natur- såvel som kulturlandskabet i området. 
 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Bekymret for negativ visuel påvirkning, hvor 
åbne vidder vil blive forstyrret af 6 store møller.  

Blandt områder der kræver en særlig 
opmærksomhed nævnes 
- Navnsø 
- Gundersted kirke 
- Jelne Plantage 
- Stauderengen 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Der vil blive udarbejdet visualiseringer fra relevante steder hvis den videre plan proces 
igangsættes.  

Påvirkning af 
naturlandskabet 

Påpeger at møllerne vil kunne ses over store 
afstande, også udenfor kommunegrænsen 

Det medgives at vindmøller er markante elementer i landskabet.  

Det er ligeledes muligt visse steder i Vesthimmerlands Kommune at se vindmøller der er placeret i 
nabo kommunerne. 

7, 24, 32, 34, 35, 
37, 39, 41, 43, 
45, 47, 53, 58, 
60, 61, 62, 64, 
77 

Påvirkning af 
kulturlandskabet 

Anmoder om, at der tages særlige hensyn til 
alle områdets omkringliggende kirker  

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Hensyn til omkringliggende kirker vil være et væsentligt punkt i en miljøvurdering. 

5, 35 

Tabt hærlighedsværdi Argumenterer at den visuelle påvirkning som 
møllerne vil have på landskabet vil være 
ødelæggende for livskvaliteten 

Det er individuelt hvordan vindmøller opleves i landskabet og en subjektiv vurdering. Som i mange 
andre forhold vil der være delte meninger. 

4, 18, 43, 48, 50, 
55 

Ønsker visualisering fra privat ejendom Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 11, 32, 33, 47, 
66, 69, 72, 73, 
77 

Forslag til visualiseringer 

Andre visualiseringsforslag:. 

- Ejdrup kirke + andre kirker 
- Hornum 
- Vegger 
- Heden 
- Gundersted kirke 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 5, 7, 18, 35, 45, 
66 
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Natur- og dyreliv 
Omfatter bekymringer om, hvordan gener fra vindmøllerne vil påvirker dyrelivet, naturværdier og den oplevede hærlighedsværdi af naturen. 
 

- Brusåvej 
- Skørbæk 

”Krav til visualiseringer” 

- I 3d 
- Ønsker visualiseringen skal indeholde 

lyspåvirkning fra vindmøllerne. Ønsker 
ligeledes der skal laves visualiseringer der 
viser vindmøllerne i både sommer og vinter 
landskaber. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 46, 66 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Bekymret for, hvordan lavfrekvent støj påvirker 
dyrelivet 

Eksisterende viden peger på, at nogle mennesker oplever støjgener fra vindmøller, men at der indtil 
nu ikke er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter for hverken 
mennesker eller dyr. 

Bekymring for at dyr vil blive urolige og 
aggressive 

 

Der stilles spørgsmål til, hvordan projektet 
forholder sig til padder i området 

Undrer sig over at en mose er blevet drænet. Er 
det eventuelt for at fjerne padder inden en 
eventuel undersøgelse? 

Padder er et væsentligt element i en miljøvurdering. 

Vesthimmerlands Kommune er ikke bekendt med der er blevet drænet moser i projektets 
nærområde. 

Generel bekymring for 
dyrelivet 

Er bekymret for projektets indvirkning på den 
omkringliggende natur og dyreliv. 

Det påpeges at tab af insekter potentielt kan 
forstyrre hele fødekæden 

I miljøvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil påvirke den 
omkringliggende natur og dyreliv. 
 

13, 21, 29, 47, 
50, 51, 53, 69, 
70, 71 

Argumenterer for at møllerne står midt i 
flyveruten for havørne, gæs og sangsvaner, når 
de flyver mellem Halkær  Sø og Navnsø 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

I miljøvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil påvirke den 
omkringliggende natur og dyreliv. 
 
Påvirkning af fuglelivet vil være en væsentlig del af denne undersøgelse. 

Argumenterer for at der er ynglende rød glente 
1000 meter fra nærmeste mølle og ynglende 
rørhøg 1500 meter fra nærmeste mølle 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

I miljøvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil påvirke vilde 
fugle.  

Fugleliv 
Bekymret for fuglelivet. Der 
udtrykkes både bekymring 
for, hvorvidt fulgene vil 
forsvinde fra området og for 
at de vil blive dræbt som 
følge af kollision med 
møllerne. 
 

Påvirkning af havørne, gæs, rød glente og 
rørhøg bør belyses nærmere. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

I miljøvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil påvirke vilde 

18, 21, 26, 32, 
34, 35, 39, 40, 
43, 47, 55, 69, 
70 
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Akkumulerede effekter 
Det beskrives, hvordan området er allerede er præget af eksisterende vindmøller, flere råstofgrave samt en solcellepark som er lige på trapperne. Der er på flere 
fronter bekymring for, hvordan 6 vindmøller, oven i alt det andet, vil have en negativ effekt.  
 

fugle.  
Argumenter for flagermus i området, observeret 
langs hele Bjerghedevej 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Ønske om at påvirkning af flagermus belyses 
nærmere 

I forbindelse med miljøvurderingen af det konkrete projekt vil projektets relation til flagermus blive 
beskrevet og vurderet. Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante 
afværgeforanstaltninger blive beskrevet. 

Flagermus 
Bekymret for vindmøllers 
påvirkning på flagermus. 
Ønsker at få belyst, 
hvordan møllerne vil 
påvirke områdets 
flagermus, inden et evt. 
projekt påbegyndes. Mener ikke VVM rapport fra april 2017 af 

vindmøller ved Nørrekær Enge belyste 
påvirkningen på flagermusbestanden 
tilstrækkeligt. Er bekymret for, at det samme vil 
komme til at gøre sig gældende i dette tilfælde. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

18, 32, 35, 55, 
66, 70 

Husdyr Bekymret for at støj vil…  OBS! 37, 49 

Argumenterer at projektet vil forringe den 
omkringlæggende natur 

 

Der stilles spørgsmål til om der i forbindelse 
med projektet vil blive etableret 
erstatningsnatur. 

Det foreslås at Vesthimmerlands Kommune 
opkøber alle arealerne omkring projektet og 
tilplanter dem med skov og blomster. 

 

Bekymret for, hvordan mølleprojektet vi påvirke 
det frede naturområde ved Navnsø 

 

Forringelse af naturen 
 

Mener at møllerne vil forurene et stort 
fredskovsområde. 

 

19, 20, 21, 22, 
24, 26, 27, 38, 
45, 51, 57, 60, 
67, 69, 71, 74 

§3-natur Påpeger at dele af projektområdet er omfattet 
af Naturbeskyttelsesloven §3 for fredet 

 62 

Akkumuleret effekt Bekymret for hvordan både solceller, grusgrav 
og vindmøller vil påvirke naturen 

 13 

Den oplevede 
naturværdier 

Bekymret for møllernes indvirkning på den 
oplevede herlighedsværdi i området, herunder 
et liv i naturen med fred og ro 

Det medgives, at vindmøllerne vil få en stor effekt på det oplevede landskabsbillede.  29, 35, 36, 44, 
47, 67 
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Grøn Omstilling 
 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Bekymret på den visuelle påvirkning ved 
Navnsø, hvor der også er planlagt for et stort 
solcelleanlæg. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 
 
Det er et krav, at der udarbejdes fyldestgørende visualiseringer der viser den visuelle oplevelse af 
vindmøllerne i landskabet. 

Landskabspåvirkning 

Bekymret for at lokalområdet bliver voldsomt 
visuelt påvirket med både solceller, vindmøller 
og råstofgrave 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

17, 38 

Påvirkning af 
landsbymiljøerne 

Bekymret for de mange anlæg vil true 
lindbylivets livsgrundlag omkring Blære og 
Gundersted 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 59, 

Påvirkning på naturem Bekymret for hvordan både solceller, grusgrav 
og vindmøller vil påvirke naturen og dyrelivet 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 
 
Det er alle forhold der vil blive belyst i en miljøvurdering. 

13, 59, 60 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Hvem får gavn af CO2 reduktionen, 
Vesthimmerland eller Hovedstaden? Der 
argumenteres for at det er uklart, hvem der vil 
få dette 

Vesthimmerlands Kommune kan som hjemsted for vindmøllerne regne den fulde CO2-besparelse 
med i sit eget energiregnskab.  

Den enkelte kommune er ikke for alvor er relevant i det ’store’ regnskab, fordi CO2 er en national 
problematik. CO2 tager ikke hensyn til kommunegrænser, og det er et fælles nationalt ansvar at 
løse CO2-udfordringerne og omstille energiproduktionen.  

Såfremt der foretages en dobbeltberegning, 
hvordan kommer det så til at tælle i 
Vesthimmerland? 

Både Vesthimmerlands Kommune og HOFOR  kan medtage CO2-bepsarelsen i deres 
energiregnskab. Besparelsen kommer dog kun til at tælle én gang  i det nationale energiregnskab. 

Hvordan får Vesthimmerlands Kommune gavn 
af et mølleprojekt, der sikrer en CO2 reduktion i 
det københavnske energiregnskab? 

Projektet vil bidrage til de nationale målsætninger om at nedbringe CO2 udledningen i Danmark.   

Mener ikke den grønne energi som møllerne 
producere vil komme Vesthimmerland til gode 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

CO2-reduktion 

Påpeger det er væsentligt at Vesthimmerlands 
Kommune påtager sig sin del af ansvaret i 
forhold til at sikre den grønne omstilling. 

Grøn omstilling og klimakrise er ikke kun et 
lokalt projekt, men en national og global 
interesse. 

Korrekt! 

11, 25, 32, 35, 
56, 67, 78 

Ikke behov for vindenergi 
Indeholder argumenter for, 
hvorfor vindmøller ikke er 

Uforstående overfor, hvorfor der er behov for 
flere at opstille flere møller, når man ofte kan 

Der kan være flere årsager til at vindmøllerne står stille.   
 

Høje vindhastigheder: Ved høje vindhastigheder, som f.eks. i storm, lukker møllerne ned 

9, 18, 21, 29, 39, 
43, 46, 54, 59, 
64, 68, 70, 73, 
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observere møller, der står stille når det blæser for at sikre at møllerne ikke går i stykker under de kraftige vinde. Dette er dog relativt 
sjældent.  

 
Det tyske marked:  Et grundlæggende forhold som har stor betydning for sagen er, at det 
danske el-system er tæt forbundet med elnettet i vore nabolande, i et sammenhængende 
europæisk elnet , hvor ambitionen er, at energien skal kunne flyde frit mellem landene. 
Det betyder, at hvis der pga. kraftig blæst er for meget strøm på f.eks. det tyske el-
marked, så kan det danske kontrolcenter for el blive bedt om i en periode at reducere 
eksporten af dansk strøm til Tyskland. 
 
Konsekvensen er som oftest, at x-antal vindmøller i Danmark bliver standset. Nogle 
gange sker standsningen automatisk fordi vindmølleejerne finder markedsprisen for 
strøm i Nordeuropa for lavt til, at det kan betale sig at lade møllerne køre.  
 
Andre gange – typisk når elprisen i Tyskland er en del højere end i Danmark – betaler 
tyskerne danske vindmølleejere for at stoppe deres produktion af strøm. På den måde 
afhjælpes netproblemerne i Tyskland ved, at den danske eksport sænkes.  
 
Udfordringerne i det tyske elnet skyldes at de fleste tyske vindmøller bygges i nord, men 
der er et stort elbehov i Sydtyskland, og elnettet i Tyskland er endnu ikke gjort klar til at 
transportere store mængder fra nord til syd, dette arbejder de tyske elnetselskaber dog 
på. 
 
I situationer med lidt vind i Danmark, kan vi nyde godt af det europæiske elnet ved at 
importere strøm fra vore nabolande. (Gammelgaard, 2020) 

 
Ubalance mellem produktion og forbrug:  En tredje  årsag til at vindmøller kan  såre 
simpelt være, at der i den givne time ikke er brug for strømmen herfra, eller for at sikre 
balanceringen af elnettet. Årsagen til, at vindmøller kan stå stille i blæsevejr er, at 
hovedparten af elproduktionen i det danske elsystem i lange perioder stort set kun 
kommer fra vindmøller. I disse perioder er vindmøllerne udover en grøn elproduktion 
også med til at sikre, at elforbruget og elproduktionen altid er lige store og i balance. 
 
Når en vindmølle står stille i blæsevejr, så skyldes det sandsynligvis, at der i tidspunktet 
er en udfordring med en ubalance mellem elforbruget og elproduktionen. Vindmøllen har 
med sit stop bidraget til at skabe balance i elsystemet og det er nødvendigt af hensyn til 
forsyningssikkerheden i det regionale elsystem, som vi er en del af. 
 
Set i lyset af, at vindmøller står for en meget stor del af vores elproduktion i Danmark, er 
det helt naturligt, at vindmøller står stille engang imellem. Det samme gør sig jo 
gældende for de store kraftvarmeværker. Der kommer heller ikke konstant røg op af 
skorstenen. 

 

den rette løsning i forhold til 
grøn omstilling 
 

Argumenterer at VHK allerede har en 
overproduktion af grøn energi  

Det er korrekt, at Vesthimmerlands Kommune principielt producere grønenergi nok til at forsyne 
flere husstande end der er i kommunen. Dette er dog blot et udtryk for hvor meget grønenergi der 
bliver produceret, ikke et udtryk for at målet for grøn omstilling er nået. 

 I 2018 udgjorde vedvarende energi ca. 34% af det samlede energi forbrug i Vesthimmerlands 
Kommune. 

75 
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Igen er det langt mere relevant at kigge på den grønne energi i et nationalt perspektiv.  

Tyskland betaler for at danske vindmøller 
standses 

Det er korrekt at dette kan forekomme.  

Der stilles spørgsmål ved om landvind er vejen 
frem 

 

Mener ikke der bør opstilles flere vindmøller i 
Vesthimmerland før forsyningsnettet er gearet 
til at kunne aftage og nyttiggøre (eksempelvis 
Power to X) den el som vindmøller i 
Vesthimmerland producerer 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Mener i stedet man skal satse på andre tiltag; 

- Biogas 
- Havvind 
- Jordvarme 
- Solceller 
- Udbygning af El-nettet 
- Private solceller 

De benævnte elementer vil helt sikkert være en del af fremtidens fleksible energisystem.  Alternative indsatser 

Er tilmed bekymret for at møllerne vil få en 
negativ effekt for den lokalt producerede 
grønne energi som eksempelvis 
biogasanlæggene 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

18, 21, 30, 39, 
40, 53, 55, 65, 
70 

Økonomi vs. Grøn 
omstilling 

Mener at projektet i højere grad handler om 
økonomisk profit end grøn omstilling 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 39, 54, 67 

Efterspørger en samlet energiplan og mener at 
vindmølleplanlægning bør indgå i dette arbejde. 

 

Der bør etableres en stor enegipark i 
Vesthimmerland (Nørrekær Enge) 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Ønsker indblik i, hvordan projektet vil påvirke 
kommunens energiregnskab 

 

Ønsker en klimaplan, der er forenelig med 
landsbylivet 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Overordnet energiplan 

Uforstående overfor hvorfor Region Nordjylland 
skal være førende inden for vindenergi når det 
ikke er i det område hovedparten af landets 
indbyggere bor. 

Generelt kan siges at hver kommune og område vil skulle spille en forskellig rolle i et vedvarende 
energisystem. Nogle kommuner vil være netto eksportører af strøm for at sikre at Danmark som 
helhed kan skifte til vedvarende energi. Som udgangspunkt vil kommuner med lav 
befolkningstæthed og gode vindressourcer være oplagte til at skulle være netto eksportører af 
strøm til kommuner, hvor der kun er få muligheder for at sætte vindmøller op.  

32, 35, 60 
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Sundhed 
Omfatter forskellige argumenter for, hvordan støj, skyggekast og blikkende lamper fra kæmpevindmøller vil medfører forskellige helbredsmæssige symptomer for 
beboere i nærområdet. 
 

 
Information og inddragelse 
 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Generelt helbred Bekymring for at gener fra vindmøller fra 

vindmøller kan have negativ effekt på helbredet. 
Der nævnes bekymring for forskellige 
symptomer, heriblandt: 
- stress  
- søvnproblemer 
- Svimmelhed 
- Hovedpine 
- depressioner 

Der er forsket forholdsvis meget i forhold til at klarlægge hvorvidt vindmøller påvirker 
folkesundheden. Det er endnu ikke lykkedes at påvise en direkte sammenhæng mellem vindmøller 
og øget sundhedsmæssige udfordringer.  
 
Blandt andet har Kræftens Bekæmpelse, på den danske regerings initiativ, gennemført en 
omfattende registerundersøgelse, der belyser en potentiel sammenhæng mellem støj fra vindmøller 
og hjerte – karlidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og lav fødselsvægt. 
 
Undersøgelsen har ikke givet anledning til at ændre på Sundhedsstyrelsens vurdering af, at der 
ikke er fundet belæg for en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter 

27, 35, 38, 51, 
53 

Barndom Bekymret for, hvordan børn påvirkes af gener 
fra vindmøller 

Bemærkningen tages til efterretning. 23, 35 

Bekymring for 
lavfrekvent støj 

Bekymring for psykiske såvel som fysiske 
følgevirkninger af lavfrekvent støj fra vindmøller 

Bemærkningen tages til efterretning. 34 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Mener ikke borgerne havde god nok mulighed 
for at ytre deres bekymring 

Bemærkningen tages til efterretning. Interessen for mødet var rigtigt stor, og det var ikke muligt 
inden for tidsrammen at besvare alle spørgsmål. Alle indkomne spørgsmål er blevet gemt og vil 
indgå i den videre behandling. 

Det var ikke tilfredsstillende at der var en part 
fra lokalområdet med til at udvælge spørgsmål 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Mener spørgsmål blev censureret  

Mener det var kritisabelt at indsendte spørgsmål 
ikke var synlige for alle 

Alle indsendte spørgsmål vil blive offentliggjort. (ikke?).  

Kritiserer lyd Bemærkningen tages til efterretning. Det bemærkes dog, at det kun har været en enkelt husstand 
der har givet udtryk for udfordringer med lyden. 

Håber der kommer endnu et møde hvor 
borgerne kan stille spørgsmål 

Der blev ikke svaret fyldestgørende på de 
stillede spørgsmål 

Hvis det politisk besluttes at igangsætte den videre proces vil der komme yderlig mulighed for at 
komme med input til projektet. 

 

Mange af de indkomne spørgsmål er ikke mulige at besvare på nuværende tidspunkt i processen 
da det er forhold der først vil blive undersøgt i forbindelse med miljøvurderingen af projektet. 

Borgermødet  
 
Bemærkninger vedrørende 
det digitale borgermøde 

Mener borgermødet skulle have været udsat 
indtil det var muligt at gennemføre under 

Det digitale borgermøde var den bedste mulige løsningen under de givne omstændigheder. På 
mange områder vurderes den digitale løsning til at være en succes. Blandt andet var tilslutningen til 

50, 57, 68, 76 
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Planlægning 
 

normale omstændigheder mødet markant højere end ved tidligere traditionelle borgermøder.  

Mener ikke formatet var tilfredsstillende 

Påpeger at det er uhensigtsmæssigt med et 
digitalt borgermøde i et område, hvor der bor 
mange ældre og, hvor bredbåndforbindelsen 
generelt er dårlig 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Administrationen er ikke bekendt med at borgere ikke har kunnet deltage på grund af dårlig 
bredbåndsforbindelse. 

Alle formere for borgerinddragelse vil have positive og negative konsekvenser. Den valgte form vil 
være en afvejning af disse. 

Kritiserer at administrationen ikke var 
tilgængelig på høringsperiodens sidste dag 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Det skal dog bemærkes at administrationen generelt holder fri om søndagen. Høringsperioden for 
debatfasen strakte sig over tidsrummet 26. oktober – 22. november 2020. Det vurderes, at der har 
været tilfredsstillende mulighed for at kontakte administrationen.  

Mener borgermødet forløb meget 
tilfredsstillende.   

Det påpeges at bekymringer såsom støj og 
skyggekast og påvirkning af lokalsamfundet 
blev godt belyst. 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Administration og byrådsmedlemmer anser ligeledes både møde og format som en positiv 
oplevelse. 

Faktaarket Faktaarket er ikke validt, idet at Hofor har 
bidraget til at svare 

 

HOFOR har bidraget til faktaarket i form af belysning af deres incitament for projekt, samt belyst 
hvorledes CO2 reduktioner kommer til at indgå i klimaregnskaber. 
 
Det anses som valide informationer i den videre behandling. 

32 

Manglende information Mener der foreligger værdifulde kilder, som ikke 
er fremlagt for offentligheden. 

Det er lidt uklart hvilke kilder der henvises til, men Vesthimmerlands Kommune ønsker fuld 
transparens i projekt og har på ingen måde bevidst tilbageholdt informationer for hverken borgere 
eller politikere. 

32 

Mener ikke der er blevet gjort nok i forhold til at 
få projektet godt nok forankret i lokalområdet. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. Inddragelse 

Mener bestyrelsen for Vesthimmerland 
Flyveplads burde være inddraget særskilt. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

32, 68 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Høringssvar til 
Kommuneplan 2017 

Allerede i forbindelse med debatten op til 
vedtagelsen af Kommuneplan 2017 gav DN 
udtryk for et ønske om at udtage Bjørnstrup 
vindmølleområde, især på grund af nærheden til 
det fredede og Natura 2000-beskyttede 
Navnsø-område. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 62 

Rammeområdet Mener ikke rammeudpegningen er tidsvarende. 
Det argumenteres at rammerne er udlagt til 
møller af en hel anden størrelse 

Rammeområdet for vindmøller i Bjørnstrup blev udlagt i forbindelse med vedtagelsen af 
Kommuneplan 2017. De gennerelle bestemmelser for store vindmøller uddybet i retningslinje 2.2 
og 2.2.3 for Kommuneplan 2017. Heri er det specificeret: ”Vindmøllerne skal være mellem 125-150 

3, 13, 19, 58, 62, 
63 
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m i totalhøjde, og placeres minimum tre på række.” 

Undrer sig over, hvorfor projektforslaget i høj 
grad afviger fra det der er udlagt i 
kommuneplanen (størrelse + retning) 

I forbindelse med større planlægningsprojekter vil det stort set alt tid være nødvendigt at tilpasse 
rammerne i større eller mindre grad. 

Såfremt man beslutter ikke at gå videre med 
mølleprojektet, ønskes rammeområdet taget ud 
af kommuneplanen, da det vil fjerne en stor 
bekymring fra lokalområdet. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Påpeger at det i det oprindelige rammeområde 
for vindmøller i Bjørnstrup er tænkt at møllerne 
skal placeres efter en øst-vestlige akse. 
Nærværende projekt lægger op til at møllerne 
placeres på en nord-sydgående akse. Denne 
ændring vil medføre en langt mere markant 
visuel påvirkning af landskabet ved Navnsø. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det påpeges at nærværende projekt vil kræve 
en markant udvidelse af rammeområdets areal 

Det er korrekt.  

Fremtidige planforhold Der udtrykkes bekymring for at dette projekt blot 
vil være starten og området på sigt vil blive 
udvidet. 

Den aktuelle planlægning omfatter et projekt med 6 vindmøller. Hvis planlægningen gennemføres, 
vil der kun være grundlag for at opføre 6vindmøller. Hvis man efterfølgende ønsker at udvide, vil 
det kræve at planlægningen skal starte forfra. Hvilket vil kræve en ny anmeldelse, ny politisk 
stillingtagen, ny foroffentlighedsfase, nye planer med tilhørende miljøvurderinger, samt enny 
miljøvurdering af projektet. 

42, 45, 48, 57 

Baggrund for 
vindmølleområde ved 
Bjørnstrup 

Hvorfor vil man etablere vindmølle ved 
Bjørnstrup. Er det for; 

- At sikre lodsejerne økonomisk gevinst  
- At sikre kommunen økonomisk gevinst 
- At bidrage til grøn omstilling i DK 

Rammeområdet for vindmøller i Bjørnstrup er udpeget på baggrund af en screening for potentielle 
vindmølleområder i Vesthimmerlands Kommune.  Vindmøllescreening til Kommuneplan 2017 kan 
findes her:  http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/media/65259/Vindmoellescreening-til-KP-
2017.pdf 

Planlægningen for vindmøller i Bjørnstrup beror ikke på et ønske om at sikre økonomisk gevinst til 
specifikke personer. 

Vindmølleprojekt et vil give mulighed for investeringer i lokalområdet som ellers ikke ville være 
mulige. 

Som alle andre Kommuner i Danmark har Vesthimmerlands Kommune også en stor forpligtigelse i 
forhold til at bidrage til de nationalpolitiske målsætninger inden for vedvarende energi og grøn 
omstilling. 

 

Ønsker klarhed om, hvorvidt der er andre planer 
for VE-anlæg, udvidelsesmuligheder mv.   

En del af nærområdet er udpeget til at kunne rumme et biogasanlæg. Solcelle projekt ved Navnsø  

Ønsker klarhed om, hvordan strømmen føres 
væk fra området 

 

Andre VE-anlæg 

Bekymret for hvorvidt der på sigt vil komme et 
biogasanlæg på det udpegede område ved 
Kjeldalsvej 

 

32, 48 
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HOFOR 
 

 
 
Til Byråd 
 

Nedtagning af møller Stiller spørgsmål til, hvilke møller der helt 
præcist tages ned, hvis projektet gennemføres 

 11 

Udtjente VE-anlæg Udtrykker bekymring for, hvem der står for 
oprydningen når solcelleanlæg og vindmøller er 
udtjente. 

Det er pålagt de projektansvarlige at nedtage møllerne når de er udtjente. 41 

Planlægning til gene for 
nabokommune 

Mener at Vesthimmerlands Kommune bevidst 
placerer vindmøller tæt på kommunegrænsen 
så eventuelle negative påvirkninger 
hovedsageligt vil opleves i nabokommunen.  

Udpegningen af potentielle vindmølleområder sker på baggrund af en analyse af hvor de bedste 
forhold er. Hovedparten af vindmøllerne i Vesthimmerlands Kommune står relativt centralt placeret. 

Ydermere er alle borgere inden for en radius af 4,5 km uanset kommunalt tilhørsforhold blevet 
informeret og direkte inviteret til at bidrage til fordebatten. Evt. vedlægge et kort bilag over VHKs 
vindmøller og vindmølleområder. 

42 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Indspark til projektet Bekymret for at blive klemt inde mellem nye og 

gamle møller. Foreslår at 2 møller ved Doverhøj 
vej tages ned som en del af projektet. Det vil 
sikre mere udbyttet og forhåbentligt færre gener 

Hvis projektet realiseres er det en forudsætning at 5 ældre vindmøller saneres. 
 
Jeg kan ikke lige gennemskue om de to møller der henvises til er en del af dem? 

2 

Modstand mod HOFOR 
som opstiller 

Mener projektet vil skævvride samfundet da 
hovedstadsområdet/HOFOR vil opnå fordele 
(økonomiske, CO2 besparelsen) på bekostning 
af Vesthimmerlands lokalsamfund og 
naturværdier.  
 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 7, 11, 18, 25, 27, 
43, 45, 56, 57, 
61 

Tilhænger af HOFOR som 
potentiel opstiller 

Såfremt der skal opstilles vindmøller, er der 
opbakning til at lade HOFOR opstiller dem: 
 
- Meget positiv oplevelse i kommunikation 

og samarbejde 
- Positivt det er et dansk firma der arbejder 

for en grøn opstilling der sætter møller op, 
og ikke en fond eller ejerlau der kun har 
profit for øje. 

- Positivt at HOFOR vil rydde op i gamle og 
forfaldne bygninger i området 

 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 58 

Lokalitet Hvorfor har HOFOR valgt Vesthimmerlands 
Kommune? Er det fordi jorden er billig 

 70 

Kommentar [IIE3]:  Vi nedtager 6 møller 
Vi nedtager kun 1 (den nordligste) på Doverhøjvej 
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Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Politisk prioritering Appellerer til at vægte lokalbefolkningen ve og 

vel over HOFORS og lodsejernes profit 
Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 19, 25, 28, 67, 

69, 73 

Malle Mener at Malle-projektet bør danne 
præcedens, og en vedtagelse af projektet vil 
give Byrådet et troværdighedsprojekt 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 9, 14, 32 

Afvigelse fra gældende 
planlægning 

Mener ikke at en så store fravigelse fra 
Kommuneplanens udlægninger og 
retningslinjer, som dette projekt omfatter, kan 
accepteres. Det kan potentielt have en negativ 
indvirkning på folks fremtidige demokratiske 
engagement. 
 

Vesthimmerlands Kommune forhåbning, at kommunens borgere og foreninger også fremadrettet 
har lyst til at bidrage med viden og engagement i den kommunale planlægning. 
 
Det skal dog bemærkes, at det ikke er usædvanligt større projekter kan medføre afvigelser og 
ændringer i forhold til gældende Kommuneplans udpegninger.  

6 

Underskriftsindsamlinger Henviser til lokal underskriftindsamling, hvor 
131 underskrivere erklærede modstand til 
projektet. Det argumenteres at disse 
underskrifter beviser, at der ikke er behov for 
flere vindmøller i området. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 
 
De 131 underskrifter viser tydeligt, at det ikke er alle der synes det er en god ide med vindmøller. 
Det er dog nødvendigvis ikke retvisende for om der er et behov for flere vindmøller i 
Vesthimmerlands Kommune. 

15 

Opbakning til ambitiøs 
klimapolitik 

Glæder sig over at byrådet lægger op til en 
ambitiøs klimapolitik. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 76 
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Planens nr. / projektets navn Fordebat om vindmølleprojekt ved Bjørnstrup 

Høringsperiode  26. oktober 2020 – 22. november 2020 

 
Gener 
På tværs af høringssvarene er der stor bekymring for, hvordan opstilling seks 150 meters vindmøller, ved Bjørnstrup, vil påvirke lokalområdet og dets beboere. 
 
Det argumenteres bredt, at generene fra vindmøllerne vil medføre en række følgevirkninger som vil forringe livskvaliteten for beboerne i området. De nævnte 
følgevirkninger omfatter bl.a. en negativ udvikling for lokalsamfundet, faldende ejendomspriser, negativ påvirkning på landskabs- og kulturarvskvaliteter samt et 
usundt miljø for både mennesker og dyr. 
 
NB: De ovennævnte følgevirkninger behandles under særskilte temaer nedenfor: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dato: 8. januar 2021 

 
Sagsnr.: 01.02.20-K04-1-20 

 

Tema Resumé Administrationens vbemærkninger Indsigere 
Bekymret for støj og særligt lavfrekvent vil 
påvirke omgivelserne døgnet rundt.  

Der kan forekomme støj omkring de nye vindmøller i de perioder, hvor vindmøllerne er i drift. Det 
forventes de at være meget af tiden, men ikke hele tiden. Støjen skyldes vindmøllevingernes 
bevægelse gennem luften, og støjniveauet vil afhænge af vindforhold. På dage med meget vind vil 
den generelle susen fra vinden typisk overdøve støjen fra vindmøllerne. På dage med lille eller ingen 
vind vil vindmøllerne ikke være i drift og derfor ikke medføre støj. 

I Danmark er der faste grænser for, hvor meget vindmøller må støje (herunder også for den 
lavfrekvente støj) ved omkringliggende nabobeboelser. Miljøstyrelsen vurderer, at støjgrænserne på 
henholdsvis 42 dB(A) ved vindhastigheden 6 m/s, 44 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 20 dB(A) 
lavfrekvent ved vindhastigheden 6 og 8 m/s ved beboelse i det åbne land, svarer til en støjbelastning 
som er miljømæssig acceptabel. 

De vedtagne grænseværdier for støj fra vindmøller er fastlagt på baggrund af, hvad der er 
miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt. Hvis reglerne om støj fra vindmøller er overholdt, 
vurderes det, at projektet kun vil medføre begrænsede og rimelige påvirkninger af omgivelserne. 
Støjgrænserne for vindmøller er generelt på betydeligt lavere niveauer end den støj, der accepteres 
fra andre typer anlæg og i andre miljøer, for eksempel fra trafik.   

Støj: 
 

Hvordan det sikres at støjen fra møllerne ikke 
kommer til at overstige de fastsatte 
grænseværdier? 

Der ønskes garanti for at støjgrænser 
overholdes. 

Det er Vesthimmerlands Kommune der har tilsyn med opførte vindmøller inden for 
kommunegrænsen og skal derfor overvåge at bekendtgørelse om støj fra vindmøller bliver overholdt. 
I forbindelse med tilladelse til opførelse af vindmøller fastsættes vilkår til bygherre om, at der udføres 
en måling af støjen fra projekts vindmøller hurtigst muligt efter de er idriftsat.  

De gældende grænseværdier for støj skal til enhver tid overholdes. Hvis målinger måtte vise, at 
grænseværdierne er overskredet, skal den eller de pågældende vindmøller tages ud af drift, indtil 

2, 3, 4, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 23, 
24, 27, 33, 34, 
37, 40, 41, 44, 
45, 46, 48, 49, 
50, 54, 56, 58, 
60, 61, 63, 65, 
66, 67, 72, 73, 
74, 75 
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årsagen er udbedret. Dette er et sjældent, men bestemt ikke ønskværdigt scenarie for 
vindmølleejeren. I planlægningsfasen bestræber bygherre sig på at gennemføre så grundige og 
præcise beregninger som muligt som en sikring for, at efterfølgende kontrolmålinger også ligger 
inden for grænseværdierne.    

I en kommende miljøvurdering for projektforslaget vil der redegøres der for den støjmæssige 
påvirkning af naboer med udgangspunkt i de gennemførte støjberegninger. Støjberegningerne 
udføres efter retningslinjerne i Støjbekendtgørelsen. Støjberegningerne gennemføres i programmet 
WindPRO, som er godkendt af Miljøstyrelsen til beregning af støj fra vindmøller. Eksisterende 
vindmøller i nærheden medtages i beregningen, så resultaterne er et udtryk for den samlede 
kumulative støj fra nye og eksisterende vindmøller. 

Bekymret for lavfrekvent støj og ønsker indblik i 
hvordan støjberegninger laves. 

- Hvor foretages de? 
- Hvad er fejmargin? 
- Hvem betaler for støjmålinger? 
- Hvordan forholder Vesthimmerlands 

Kommune sig til eventuelle 
overskridelser af støjgrænser? 

Metoderne til beregning af lavfrekvent støj fra vindmøller er fastlagt gennem bekendtgørelsen om støj 
fra vindmøller, som indeholder et bilag med detaljerede beskrivelser af beregningsmetode og -
forudsætninger. Som ved beregning for (almindelig) støj fra vindmøller, skal de beskrevne metoder til 
beregning af lavfrekvent støj følges præcist, og beregningerne dokumentere, at de 
lovgivningsmæssige krav er overholdt, før et nyt vindmølleprojekt kan anmeldes og godkendes til 
opførelse.  

Der er ikke nogen fejlmargin i støjberegningerne. Beregningerne skal udføres efter metoden 
beskrevet i bekendtgørelsen for vindmøllestøj og baseres på et anmeldt kildestøjstal. Denne metode 
forholder sig ikke til usikkerheder. Den beregnede støj ved naboen skal overholde tærskelværdien for 
naboen. Dette sikres yderligere ved at de laves en kontrollerende støjmåling på møllerne når de er 
blevet rejst. Emnet bliver yderligere behandlet i Miljøkonsekvensrapporten.  
 
Metoderne til beregning af lavfrekvent adskiller sig i det store hele ikke væsentligt fra de tilsvarende 
metoder for beregning af (almindelig) støj. Det er de samme principper og programmer, der ligger til 
grund for beregningerne, men det frekvensområde, der beregnes for, er anderledes. Der er dog 
forskelle på beregningspunktet, idet lavfrekvent støj beregnes for et punkt i selve boligen (nærmeste 
hushjørne), hvorimod almindelig støj beregnes for nærmeste udendørs opholdsareal. Da lavfrekvent 
støj beregnes for indendørs arealer, indgår bygningens isolering som en faktor i beregningen. 

Som for den samlede miljøkonsekvensundersøgelse har bygherre det økonomiske og juridiske 
ansvar for både støjberegninger under planlægningsfasen og opfølgende støjmålinger efter 
vindmøllernes opførelse. Opfølgende støjmålinger vil udføres af et certificeret rådgiverhus med 
særlig teknisk ekspertise indenfor akustiske beregninger og målinger. 

Hvordan sikres det, at der er overensstemmelse 
mellem de tekniske beregninger og det faktiske 
lavfrekvente støjniveau. 

Bekymring for at vindindustrien udfører 
støjberegninger og de dermed ikke er valide 

Gennem bekendtgørelsen om støj fra vindmøller har Miljøstyrelsen udarbejdet et detaljeret regelsæt 
for beregning af lavfrekvent støj fra vindmøller. Den præcist definerede metode sikrer, at der er 
konsistens i beregninger fra projekt til projekt, samt at beregnede støjresultater for et 
vindmølleprojekt kan på- eller afvises ved at lade andre parter, for eksempel på foranledning af 
kommunen, udføre en kontrolberegning for projektet.  

Støjberegningerne til brug for dette projekt vil ikke udføres af bygherre, men af en ekstern rådgiver. 
Ifølge bygherre vil dette forventeligt blive Energi- og Miljø Data (EMD) i Aalborg, som er ledende 
eksperter indenfor beregning af støj fra vindmøller 

Hvilke handlemuligheder har man som nabo, 
hvis man mener støjen er uudholdelig og over 
grænseværdierne? 

Det er efterfølgende muligt at klage over den oplevede støj. Hvis det viser sig, de fastsatte 
grænseværdier for støj er overskredet vil det blive pålagt bygherre at indstille driften, indtil der er 
truffet nødvendige foranstaltninger, der medfører at støjkravende kan overholdes. 
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Støjer det mere end de 44db når det blæser 
over 6 og 8m/s 

Der stilles spørgsmål til, hvorfor det er ved netop 
ovennævnte vindhastigheder, at støjmålingerne 
foretages  

Støjberegninger foretages ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, da det vurderes, at det er ved 
disse vindhastigheder, at støjen fra vindmøller er mest generende. Ved vindhastigheder under 6 m/s 
aftager støjen. Ved vindhastigheder over 8 m/s vil støjen fra vindmøllerne (også selv om den er 
højere) ”drukne” i den kraftigere støj fra den generelle susen fra træer, huse mm samt omkring 
ansigtet og ørerne. 

Der stilles krav om, at støjgrænserne ved to forskellige vindhastigheder begge er overholdt. Formålet 
med dette er at sikre, at man ikke kan designe en vindmølle, der er optimeret til at kun udsende lav 
støj ved en bestemt vindhastighed. Da støjudbredelsen fra vindmøller følger jævne kurver er det med 
to forskellige vindhastigheder i praksis umuligt at overholde at overholde støjkravene ved de to 
forskellige vindhastigheder uden en generel, lav støjudbredelse ved varierende vindhastigheder. 

Oplever allerede støj fra eksisterende møller. 
Frygter at støjen bliver mere generende når 
møllerne bliver større 

Kumulative effekter vil indgå i en miljøvurdering af projektet. 

Støjer vindmøller mere når d bliver gamle Vindmøller skal overholde de formelle lovekrav til støjbelastning, uanset alder. 

Bekymring for at støj have negativ effekt på 
turismen (campister) 

Påvirkning af rekreative forhold og turisme, herunder som følge af støj, vil undersøges som en del af 
den samlede miljøkonsekvensundersøgelse. Påvirkning af rekreative forhold og turisme, herunder 
som følge af støj, vil undersøges som en del af den samlede miljøkonsekvensundersøgelse. 

Oplever støj fra eksisterende møller og er 
bekymret for kumulative støjgener 

Kumulative effekter vil være en del af en miljøvurdering. Ved en realisering af nærværende 
vindmølleprojekt vil 5 ældre møller i området blive saneret. 

Ydermere vil støj fra eksisterende energianlæg blive medtaget i støjberegningerne og indgå i en 
miljøkonsekvensrapport. 

Mener ikke støj er tilstrækkeligt belyst og 
bekymret for, hvordan det vil påvirke Blære som 
ofte ligge lige i vindretningen. 

forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektforslaget vil der redegøres for den 
støjmæssige påvirkning af støjfølsomme områder som Blære. 
 
I støjberegningerne forudsættes det, at der er ”medvind” fra vindmøllen i alle retninger, jf. 
bestemmelserne herom i bekendtgørelse om støj fra vindmøller. De beregnede støjniveauer er 
således udtryk for et ”worst case” scenarie for støj i omkringliggende områder.  

Oplever skyggegener fra eksisterende møller – 
særligt om sommeren 

I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektforslaget vil der redegøres for forventede 
påvirkninger fra skyggekast på naboejendomme, med udgangspunkt i skyggekastberegninger for 
projektforslaget. I beregningerne medtages også beregninger for eksisterende vindmøller i området, 
som bliver stående efter opførelse af de nye vindmøller. Der vil ligeledes gennemføres 
sammenlignelige beregninger af skyggekast fra de vindmøller, der findes i området i dag.  
 
Bygherre forventes at installere såkaldt skyggekaststop på vindmøllerne, så det sikres, at ingen 
naboejendomme påvirkes med mere end 10 timers reelt skyggekast om året, som anbefalet af 
Miljøstyrelsen.  
 

Skygge: 

Der stilles spørgsmål til, hvordan skyggeeffekt 
måles  

I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil skyggekast blive beskrevet og vurderet. 
Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante afværgeforanstaltninger 
blive beskrevet. 
 
I forbindelse miljøvurderingen vil der blive udført skyggekastberegninger, der viser ’worst case’. I den 
forbindelse er der angivet forekomsten af skyggekast ved punkter med 25, 10, 5 og 0 timer årligt. 
Punkterne er beregnet på baggrund af en række modelforudsætninger, som er fastlagt i vejledningen 
til bekendtgørelse nr. 1590. Modelforudsætningerne omfatter blandt andet rotorens maksimale 

2, 9, 10, 27, 33, 
44, 46, 54, 65, 72 
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størrelse, navhøjden, solens højde og azimut og topografien. For sol-højder lavere end tre grader 
over horisonten er skyggekast ikke væsentligt opfatteligt, idet lyset bliver dæmpet og diffust, hvorved 
skygger bliver uskarpe eller helt forsvinder. I disse situationer beregnes derfor intet skyggekast. Når 
skyggetimerne tælles sammen, fraregnes derfor de timer, hvor solen står lavere end tre grader over 
horisonten. Beregningen vil omfatte skyggebidrag fra alle projektets vindmøller. En skyggekalender 
kan vise, hvornår på året og dagen, der eventuelt er skyggekast ved en given bolig. Ikke alle tider af 
året/døgnet er lige generende. 

Beregningerne udføres i WindPRO Shadow i henhold til de anbefalede beregningsforudsætninger i 
Vejledning om vindmølleplanlægning, Bilag 1: Beregning af reel skyggetid (Naturstyrelsen, 2015). 

Ganges skyggepåvirkningen med to når man 
bor tæt på to vindmøller. 

Der laves en beregning af den samlede påvirkning på en ejendom.  

Bekymret for skyggepåvirkning, særligt om 
sommeren og når solen står i syd 

Skyggekast fra vindmøller har den længste udbredelse henholdsvis først og sidst på dagen, hvor 
solen himlen står lavt på himlen og kaster lange skygger. Fra syd, og særligt om sommeren, står 
solen højere på himlen og typisk vil skyggekast på dette tidspunkt af dagen falde tæt på vindmøllen 
og ikke nå ud til omkringliggende naboer.  

Skyggekastberegningerne for projektforslaget vil give et indblik i den årlige skyggepåvirkning for 
naboer til projektforslaget. På baggrund af beregningerne, er det muligt for bygherre at installere en 
software i hver enkelt vindmølle, der sikrer automatisk møllestop med henblik på at overholde den 
vejledende grænseværdi på 10 timer årligt.  

Bekymring for refleksioner fra møllevingerne I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil lysafmærkning og refleksioner blive 
beskrevet og vurderet. Hvis der på baggrund her af findes væsentlige påvirkninger, vil relevante 
afværgeforanstaltninger blive beskrevet. 
 
Møllevinger skal have en glat overflade, for at de kan producere optimalt og afvise snavs, is mm. For 
at mindske refleksionen bemales vingernes overflade med maling, der har et lavt glanstal.  
Vindmøllevingerne er desuden krumme, hvilket fordeler reflekserne i vilkårlige retninger 
 
Af Miljøministeriet udgivelse fra 2015 ’Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af 
vindmøller’ fremgår det at gener fra glimt (solreflekser) i dag vurderes at være stort set elimineret 
med moderne vindmøller. 

Bekymret for lysglimt fra advarselslamperne, 
særligt i aften og nattetimerne. 

I Vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter skal, af hensyn til sikkerheden for lufttrafik, 
lysafmærkes. Lysafmærkningen skal følge Trafikstyrelsens krav for det konkrete projekt. 
 
Trafikstyrelsens krav til lysafmærkning kendes ikke på dette stadie af planlægningen. På baggrund af 
den foreslåede placering og vindmølleparkens størrelse forventes det, at kravene vil svare til 
standard minimumskravene, som indbefatter lavintensivt fast rødt lys (styrke på minimum 10 
candela) på toppen af vindmøllehuset. Lysafmærkningen er ikke sammenlignelig med for eksempel 
belysningen på vindmøllerne ved Nørrekær Enge, som er underlagt skærpede krav til lysafmærkning 
og har betydeligt kraftigere lystyper monteret.  
 
I forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen for projektforslaget forventes det, at Trafikstyrelsen 
kan give konkrete oplysninger om de forventede krav til lysafmærkning af vindmøllerne. 

Lys & refleksion: 

I hvor stor afstand kan markeringslys ses? Det er Trafikstyrelsen som fastlægger omfanget af lysafmærkning af vindmøller. Bestemmelser for 
lysafmærkningen af vindmølleparker (mere end 2 møller) på land med møllehøjde 100-150 meter 
angives på side 20 i Trafikstyrelsens udgivelse ’ Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om 

3, 11, 15, 23, 33, 
40, 45, 50, 54, 56 
,57 ,60, 65, 68, 
73, 75, 77 

101



 

Side 5 af 21

 
Økonomiske forhold 
 

luftfartsafmærkning af vindmøller’ 

Hvilken lysintensitet vil advarselslamperne 
have? 

Se bemærkning ovenfor 

Ønsker der etableres afskærmning på møllerne 
så påvirkningen af lys opleves mindst muligt på 
landjorden. 

I forbindelse med en miljøvurdering af det konkrete projekt vil lysafmærkning og refleksioner blive 
beskrevet og vurderet. Hvis der på baggrund heraf findes væsentlige påvirkninger, vil relevante 
afværgeforanstaltninger blive beskrevet. 

Der udtrykkes bekymring for, hvordan møllerne 
vil påvirke natur-og kulturlandskabet.  

Se under temaet ”Visuelt impact” Visuel påvirkning: 
 

Negativ påvirkning af udsigt fra egen ejendom Se under temaet ”Visuelt impact” 

4, 7, 14, 9,18, 24, 
32, 34, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 
47, 50, 53, 55, 
58, 60, 61, 62, 
64, 65, 73, 77 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Negativ indvirkning på ejendomspriser Analyser viser, at vindmøller kan have en negativ indvirkning på ejendomspriserne i nærområdet. 

Der er krav om at vindmølleopstiller skal yde erstatning for tabt ejendomsværdi, såfremt tabet 
vurderes til at overstiger 1 % af ejendommens værdi. 
 
Værditab fastlægges af den uafhængige Taksationsmyndighed efter anmeldelse i henhold til VE-
lovens regler. 

I marts 2016 udgav Energistyrelsen rapporten ”ANALYSE AF VINDMØLLERS PÅVIRKNING AF 
PRISER PÅ BEBOELSESEJENDOMME”. Heri er der yderlig information om vindmøllers indvirkning 
på ejendomspriser. 

Boliger bliver usælgelige og folk bliver 
stavnsbundne 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det bliver svært at låne penge til renovation 
eller til at potentielt nye beboere kan købe 
ejendom i området 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Påvirkning af privat 
ejendom: 
 
Bemærkninger om at støj, 
skyggekast, møllernes 
advarselslys og deres visuelle 
påvirkning, vil forringe 
herlighedsværdien på 
områdets ejendomme, og 
dette forventes at have en 
negativ indvirkning på 
ejendomspriserne. 
 

Manglende vilje til at investere i privat ejendom, 
da man ikke ved om man er ”købt eller solgt” 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

10, 11, 12, 14, 
16, 17, 18, 20, 
23, 27, 28, 29, 
33, 34, 39, 40, 
42, 43, 44, 46, 
47, 48, 49, 50, 
55, 58, 59, 61, 
65, 71, 72, 73, 
74, 75 

Foreslår at alle i en defineret afstand til 
mølleprojektet skal kompenseres for deres 
elforbrug. 

Det er ikke et kommunalt, men et statsligt anliggende at fastsætte indholdet af de forskellige VE-
ordninger. En ordning hvor naboer kompenseres for elforbrug er ikke mulig inden for disse rammer.  

Mener ikke kompensation er tilstrækkelig. Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det er ikke et kommunalt men et statsligt anlæggende, at fastsætte kompensationsreglerne. 

Kompensationsordninger:  
 
Bemærkninger til VE-ordning 
samt forslag til, hvordan 
kompensation kan forbedres  
 

Mener at lokalområdet bør få del i møllernes 
økonomiske overskud 

Det bemærkes, at projektforslaget jf. VE-loven vil være pålagt at indbetale et beløb svarende til 
125.000 kr. pr. opført MW til den kommune, anlægget opføres i (engangsbetaling).  
 

8, 12, 14, 17, 
32, 41, 50, 54, 
70, 71, 75 
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For projektforslaget svarer det til et beløb på 2,3-3,8 mio. kr., der indbetales til en grøn 
pulje som administreres af Vesthimmerlands Kommune. Den grønne pulje kan 
anvendes bredt til kommunale tiltag i og omkring lokalområdet. 

Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det 
vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.   

Er usikker på om man vil få en fair vurdering af 
ejendom, såfremt man benytter sig af 
værditabsordningen. 

Det bemærkes, at værditabsordningen og salgsoptionsordningen alene administreres af 
Energistyrelsen, som ikke har økonomiske interesser eller andet i det konkrete projekt. 
 
Værdifastsættelse af ejendomme og vurdering af værditabets størrelse foretages af en uafhængig 
taksationsmyndighed (vurderingskommission), blandt andet på baggrund af besøg på den enkelte 
ejendom. Taksationsmyndigheden består af uvildige fagfolk og jurister under Energistyrelsens 
administration, og hverken bygherre eller Vesthimmerland Kommune har nogen form for indflydelse 
på taksationens vurderinger og beslutninger.  

Interesseret i at få klarlagt hvorvidt det er muligt 
at få kompensation for ubebyggede 
byggegrunde. 

Umiddelbart nej, om end dette ikke kan siges med 100 % sikkerhed. På et senere tidspunkt i en plan 
proces vil Energistyrelsen skulle informere nærmere om mulighederne for værditab som 
følge af projektforslaget, blandt andet på et informationsmøde, og forventes i den 
forbindelse at kunne redegøre for dette.   

Bemærker af ordningen ikke er hel på plads, 
hvorfor den kan være svær at forholde sig til. 

De gældende kompensationsordninger (værditabsordningen, salgsoptionsordningen og VE-
bonusordningen) jf. VE-loven trådte i kraft pr. 1. juni 2020. Beregningsforudsætningerne for 
beregning af VE-bonus er fastsat ved vedtagelse af Bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer 
til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker pr. 14/12 2020 og beløbet for 
indbetaling til den grønne pulje er fastsat ved ændring af VE-loven pr. 21/12 2020.  
 
Kompensationsordningerne administreres af Energistyrelsen og den grønne pulje administreres af 
Vesthimmerlands Kommune. En beskrivelse af ordningerne fremgår af Energistyrelsens 
hjemmeside.  

Midler som VHK får for projektet, bør alle 
investeres i lokalområdet. Er bekymret for at de 
vil blive brugt andetsteds i Kommunen 

Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det 
vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. 

Bemærker at det er uhensigtsmæssigt at lokale 
ikke kan købe anparter i mølleprojektet 

Det er ikke et kommunalt, men et statsligt anliggende at fastsætte indholdet af de forskellige VE-
ordninger. 

Tidligere skulle minimum 20% af anparterne i et vindmølleprojekt udbydes til lokalområdet. 
Regeringen har vurderet denne ordning ikke fungerede, og i stedet vedtaget at alle nære naboer 
skal have et fast årligt beløb. Dermed er bygherre ikke længere forpligtet til at udbyde andele til 
lokale borgere. 

Mener projektet ved Thorup sletten har haft en 
bedre kompensationsmodel 

Kompensationsordningen er et statsligt anliggende. Det er ikke muligt for Vesthimmerlands 
Kommune at opstille særlige krav til hvordan der skal der skal kompenseres. 

Forhold ved opkøb af 
ejendom 

Er det kun huset der bliver købt? Hvad med 
marker rundt om huset? Er det hele grunden 
der bliver købt?  

Det er selve beboelsen, der er omfattet af en salgsoption. Tilstødende dele af 
ejendommen, såsom driftsbygninger og omkringliggende marker, er ikke omfattede, 
hvis det er et landbrug.   

54 

Økonomisk fordeling 
 

Der udtrykkes bekymring for at lodsejere og 
Hofor tjener penge på projektet, imens 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 14, 23, 25, 28, 
32,33, 36, 39, 
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Negativ effekt for lokalområdet 
Det udtrykkes bekymring for at vindmølleprojektet vil få en negativ betydning for lokalområdets udvikling 
 

lokalområdet står tilbage med alle generne  

Har Kommunen et økonomisk incitament for at 
gennemføre projektet, hvilket? 

Den økonomiske gevinst for Vesthimmerlands Kommune ligger primært i den grønne pulje (et 
millionbeløb, der administreres af kommunen og som kan bruges til lokale tiltag) – samt i de 
eventuelle afledte indtægter, som møllernes opførelse og drift måtte medføre lokalt. 

 

Der ønskes at få indblik i, hvad hhv. lodsejer og 
Hofor kommer til at tjene på projektet 

Vesthimmerlands Kommune er ikke i besiddelse af disse informationer., og kan hverken stille krav til 
lodsejer eller bygherre om at udlevere sådanne informationer. 

47, 50, 56, 67, 
69, 73, 75 

Påpeger at det kan blive dyrt for kommunen, 
hvis vindmøllerne medfører en ændret 
beboersammensætning. Det argumenteres at 
møllerne vil gøre ejendomme mindre attraktive, 
hvilket medfører at de sælges til mindre 
ressourcestærke beboere, som potentiel skal 
modtage diverse offentlige ydelser i stedet for 
at bidrage til kommunens skatteindtægter.  

Der stilles spørgsmål ved om det vil blive 
undersøgt, hvad projektet koster for 
kommunen? 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det ville være en uheldig udvikling som Vesthimmerlands Kommune ikke ønsker. 
  
Der foreligger dog ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en 
sådan udvikling. 

De socialøkonomiske omkostninger vil blive undersøgt i forbindelse med en miljørapport. 

Vurderer at projektet er økonomisk uattraktivt 
for Vesthimmerlands Kommune. Der påpeges 
at den økonomiske gevinst ligger udenfor 
kommunen. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det bemærkes dog, at årsagen til at etablere vindmøller ikke kune bør vurderes ud fra et økonomisk 
perspektiv. 

Dårlig forretning for 
Vesthimmerlands Kommune 

Mener at projektet kan resultere i at folk flytter 
fra Kommunen, da man ikke ønsker at bo i en 
kommune, hvor man føler sig dårligt behandlet 

Det er beklageligt, hvis der er folk der ser sig nødsaget til at fraflytte området på baggrund af 
vindmøller i området.  
Administrationen påpeger dog, at hver gang der vedtages ny planlægning, vil det påvirke 
omgivelserne på en vis, der kan virke positivt for nogen og negativt for andre.   
 

32, 42, 58, 61, 
69, 70 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Affolkning: Bekymring for at gener fra møllerne vil resulterer 

i af befolkningstallet i området vil falde 
Der foreligger ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en sådan 
udvikling.  Evt. socioøkonomiske påvirkninger vil, i det omfang der findes undersøgelser og 
videnskabelige belæg for dette, uddybes i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen for 
projektforslaget. 

På baggrund af erfaringer fra et tidligere vindmølle projekt i Krogstrup vurderes det at et sådan 
projekt ikke nødvendigvis vil medføre en affolkning af lokalområdet. 

I 2013 blev der givet mulighed for at etablere 4 vindmøller på 150 meter ved Krogstrup. Den 
nærmeste møller ligger ca. 1,5 km fra Hornum og 2 km fra Vester Hornum. Projektet vurderes 
dermed at være meget sammenligneligt med vindmølleprojektet ved Bjørnstrup. 

I en radius på 3 km fra møllerne ved Krogstrup, ses der ikke nogen markanet forskel på til- og fra 
flytningstendenserne fra før og efter møllerne er etableret.  

3, 9, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 20, 
23, 25, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 
36, 37, 39, 40, 
41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 
52, 54, 55, 57, 
58, 61, 65, 67, 
69, 75, 77 
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I de 5 år op til etableringen af møllerne (01.01.2009 – 31.12.2013) var fraflytningen (inklusiv døde) 
339 beboere pr. år. Samme tal i tiden efter møllernes opstilling (01.01.2014 – 20.11.2019) er på 356 
beboere pr. år. Der kan altså ses en lille stigning på fraflytningen fra områder. 

I de 5 år op til etableringen af møllerne (01.01.2009 – 31.12.2013) var tilflytningen (inklusiv nyfødte) 
336 beboere pr. år. Samme tal i tiden efter møllernes opstilling (01.01.2014 – 20.11.2019) er på 335 
beboere pr. år. Tilflytningen til området før og efter møllerne, er dermed tilnærmelsesvis identisk. 

Bekymring for at møllerne vil gøre området 
uattraktivt for potentielle tilflyttere 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Bekymring for, hvordan det påvirker 
lokalområdet når der er købt 8 ejendomme 
(inden 600 meter) og yderligere 17 kan 
forlænges deres ejendom opkøbt (900 meter). 
Det frygtes at dette vil forringe 
sammenhængskræften mellem Blære og 
Gundersted. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Bekymring for at utryghed vil gøre at mange vil 
enten sælge eller udleje deres boliger 

Det er beklageligt, hvis der er folk der ser sig nødsaget til at fraflytte området på baggrund af 
vindmøller i området.  
 
Administrationen påpeger dog, at hver gang der vedtages ny planlægning, vil det påvirke 
omgivelserne på en vis, der kan virke positivt for nogen og negativt for andre.   

Bekymret for at faldende huspriser, manglende 
vedligehold mv. vil lede til en udvikling med en 
ændret beboersammensætning, hvor 
ressourcestærke flytter fra og ressourcesvage 
komme til. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det ville være en uheldig udvikling som Vesthimmerlands Kommune ikke ønsker. 
  
Der foreligger dog ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en 
sådan udvikling. 

Det frygtes at projektet vil sætte stopper for en 
positiv udvikling, hvor man har haft held til at 
trække mange børnefamilier til området 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Ændret 
beboersammensætning: 

Bekymring for at tomme boliger vil tiltrække 
nomadefamilier 

Der foreligger ikke dokumentation for at vindmølleprojekter har været den direkte årsag til en sådan 
udvikling. 

 

9, 17, 18, 25, 27, 
32, 35, 38, 44, 
46, 52, 59, 61, 69 

Tab af landbyens 
funktioner 

Bekymret for at møllerne vil have negativ 
indflydelse på lokalområdets udvikling og 
dermed på: 

- Skole og pasningstilbud 
- kultur og foreningsliv  
- den lokale købmand i Gundersted 

Man er bekymret for at disse funktioner på 
baggrund af affolkning vil miste deres 
eksistensgrundlag 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 13, 15, 23, 25, 
27, 32, 34, 36, 
37, 39, 41, 44, 
49, 54, 55, 61, 
73, 74 
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Modstand mod placering af vindmøller 
Der udtrykkes en modstand om at vindmøller opstilles til lands. Mange mener vindmøller hører til på havet imens andre mener de skal stå i tilknytning til 
eksisterende vindmølleparker 
 
Tema Resume Bemærkninger Indsigere 

Vindmøller hører ikke til i områder, hvor de 
ødelægger lokalsamfund. 

Mener det er uacceptabelt at placere vindmøller 
så tæt på boliger 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det bemærkes dog, at opstilling af nye vindmøller på land regnes som en vigtig faktor i at lykkedes 
med den grønne omstilling. 

Hensigten om at opstille vindmøller på land og reglerne for, hvordan indpasning og planlægning af 
dette skal foregå – herunder afstand til naboer - er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. 

Der er ikke behov for flere vindmøller i 
Vesthimmerland 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Generel modstand mod 
placering af vindmøller til 
lands 

Mener det er et uhensigtsmæssigt projekt da 
VHK i forvejen er overplastret med vindmøller 

En del af Kommunens strategi for vindmølleplanlægningen går ud på at rydde op i landskabet, 
således der ikke strå vindmøller spredt ud over hele Kommunen. I Kommuneplan 2017 er det 
således formuleret, at Kommunen gennem en langsigtet vindmølleplan skal muliggør en øget 
produktion af vindenergi ved at etablere større, men færre vindmøller. 

30, 31, 39, 40, 
51, 55, 62, 68, 
70, 73 

Havvind Mener ikke vindmøller høre til på lands, men 
mener man i stedet skal planlægge for 
havvindmøller / at havvindmøller er en bedre 
løsning. 

Det er ikke en kommunal opgave at planlægge for havvindmøller. Det er Statens opgave, da Staten 
er myndighed her. 

11, 15, 24, 25, 
27, 29, 36, 39, 
43, 53, 54, 58, 
60, 70, 73, 74, 77 

VE-anlæg bør samles i en stor energipark Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. Få, men store 
vindmølleparker 

Argumenterer det vil være mindre ødelæggende Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

15, 32, 54, 55, 60 

Sammenhold og socialt 
sammenværd 

Frygter at de ovenstående tematikker, vil 
resultere i et forringe det sociale sammenhold i 
lokalområdet 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 47, 52, 62 

Manglende forbedringer af 
ejendomme 

Argumenteres at folk fra lokalområdet ikke tør 
begynde at renovere på deres ejendomme da 
de ikke ved om de er købt eller solgt. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 15 

Lokalt engagement  Bemærker at lokale ildsjæle og foreninger 
arbejder hårdt for at gøre nærområdet attraktivt 
og for at trække beboere til området. Det frygtes 
at møllerne vil have en negativ effekt på det 
lokale engagement og dermed sætte en stopper 
for mange af de tiltag, der sikrer lokal udvikling.  

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 9, 14 

Turismen Bekymret for at vindmøller vil have en negativ 
effekt på turismen for Vesthimmerlands 
Kommune som helhed og for Himmerland 
Camping i særdeleshed 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 4, 17, 69 
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for kommunens landskab 

Argumenterer det vil berøre færre beboere Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Bedre med et projekt ude mellem Brusåvej og 
Lundby Hede. Det påpeges at kun vil kræve at 
man fjernede 1 ejendom og at man kunne få 
fjernet de eksisterende møller foran Gundersted 
kirke 

Det benævnte område er ikke en del af den nuværende planlægning for vindmøller. I forbindelse 
med den kommende revision af Kommuneplan 2017 kan det blive aktuelt at undersøge om det 
potentielt kan udpeges som et område til vindmøller. 

Nørrekær Enge – en stor energipark 

 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Alternative 
placeringsforslag 

Amager/København – dem der får gevinsten bør 
også lægge jord til 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

1, 16, 27, 32, 47, 
56, 60, 64, 68, 73 
 

Erstat eksisterende møller Mener at eksisterende møller skal erstattes af 
nye møller, men af møller i samme størrelse. 

Man foretrækker små vindmøller som de 
eksisterende fremfor nye kæmpevindmøller. 

I henhold til retningslinje 2.2 i Kommuneplan 2017 er det hensigten at nedbringe det samlede antal 
vindmøller i Vesthimmerlands Kommune. For at imødekomme denne målsætning skal ældre møller 
løbende saneres og erstattes af større og tidsvarende. 

 

33, 41 

Sikkerhedsrisiko for 
flyveplads 

Mener at vindmøller med den påtænkte 
placering og størrelse kan udgøre en 
sikkerhedsrisiko for indflyvninger til flyvepladsen 

- Nærmeste mølle vil blive placeret 
umiddelbart udenfor den hindringsflade, der 
er tilknyttet flyvepladsen 

- Kan have negativ indvirkning for fremtidige 
muligheder for GPS-anflyvning 

Vindmøllerne må ikke påbegyndes opført før opførelsen er godkendt ved udstedelse af en attest om, 
at hindringerne ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. 

 

 

68, 69, 78 

 
Visuelt impact 
Der udtrykkes store bekymringer for, hvordan projektet vil have en negativ effekt på oplevelsen af natur- såvel som kulturlandskabet i området. 
 
Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 

Bekymret for negativ visuel påvirkning, hvor 
åbne vidder vil blive forstyrret af 6 store møller.  

Blandt områder der kræver en særlig 
opmærksomhed nævnes 
- Navnsø 
- Gundersted kirke 
- Jelne Plantage 
- Stauderengen 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Områderne vil blive som del af miljøkonsekvensvurderingen, hvor der bl.a. vil blive  udarbejdet 
visualiseringer fra relevante steder, hvis den videre plan proces igangsættes.  

Påvirkning af 
naturlandskabet 

Påpeger at møllerne vil kunne ses over store 
afstande, også udenfor kommunegrænsen 

Det medgives at vindmøller er markante elementer i landskabet.  

Det er ligeledes muligt visse steder i Vesthimmerlands Kommune at se vindmøller der er placeret i 

7, 24, 32, 34, 35, 
37, 39, 41, 43, 
45, 47, 53, 58, 
60, 61, 62, 64, 77 
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Natur- og dyreliv 
Omfatter bekymringer om, hvordan gener fra vindmøllerne vil påvirker dyrelivet, naturværdier og den oplevede hærlighedsværdi af naturen. 
 

nabo kommunerne. Visuel påvirkning på lange afstande vil indgå i en evt. miljøkonsekvensvurdering 

Påvirkning af 
kulturlandskabet 

Anmoder om, at der tages særlige hensyn til alle 
områdets omkringliggende kirker  

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Hensyn til omkringliggende kirker vil være et væsentligt punkt i en miljøkonsekvensvurdering.  

5, 35 

Tabt hærlighedsværdi Argumenterer at den visuelle påvirkning som 
møllerne vil have på landskabet vil være 
ødelæggende for livskvaliteten 

Det er individuelt hvordan vindmøller opleves i landskabet og en subjektiv vurdering. Som i mange 
andre forhold vil der være delte meninger. 

4, 18, 43, 48, 50, 
55 

Ønsker visualisering fra privat ejendom I forbindelse med en miljøkonsekvensvurdering, udarbejdes  visualiseringer fra udsigter fra offentligt 
tilgængelige arealer i naboområderne, for eksempel fra lokalveje og omkring lokale bebyggelser, og 
vil give et bredt indtryk af synligheden set fra bestemte områder og på bestemte afstande.  

Der udarbejdes som udgangspunkt ikke visualiseringer fra private ejendom. 

11, 32, 33, 47, 
66, 69, 72, 73, 77 

Andre visualiseringsforslag:. 

- Ejdrup kirke + andre kirker 
- Hornum 
- Vegger 
- Heden 
- Gundersted kirke 
- Brusåvej 
- Skørbæk 

De nævnte områder vil indgå i den videre undersøgelse i forbindelse med 
miljøkonsekvensvurderingen for projektforslaget, det kan blandt andet være ved udarbejdelse af 
visualiseringer. 

Der gøres opmærksom på, at der ikke nødvendigvis medtages visualiseringer af alle forhold – 
visualiseringerne, som medtages i det endelige materiale vil fokusere på udsigter, hvor vindmøllerne 
har den største synlighed, og/eller udsigten vurderes at have særlig stor lokal betydning.  

Fotos til brug for visualiseringer optages under dage med gode, klare vejrforhold. Der forventes ikke 
at udarbejdes visualiseringer over flere sæsoner.   

Hvis der som forventet stilles minimumskrav om lysafmærkning, forventes der ikke at udarbejdes 
visualiseringer af dette.   

5, 7, 18, 35, 45, 
66 

 

Forslag til visualiseringer 

”Krav til visualiseringer” 

- I 3d 
- Ønsker visualiseringen skal indeholde 

lyspåvirkning fra vindmøllerne. Ønsker 
ligeledes der skal laves visualiseringer der 
viser vindmøllerne i både sommer og vinter 
landskaber. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 46, 66 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Generel bekymring for 
dyrelivet 

Bekymret for, hvordan lavfrekvent støj påvirker 
dyrelivet 

Eksisterende viden peger på, at nogle mennesker oplever støjgener fra vindmøller, men at der indtil 
nu ikke er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter for hverken 
mennesker eller dyr. 

I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af projektforslaget vil der redegøres for de 
miljømæssige påvirkninger af natur og dyreliv i nærområdet, herunder beskyttet natur og beskyttede 
arter. 

13, 21, 29, 47, 
50, 51, 53, 69, 
70, 71 
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Bekymring for at dyr vil blive urolige og 
aggressive 

Se bemærkning ovenfor 

Der stilles spørgsmål til, hvordan projektet 
forholder sig til padder i området 

Undrer sig over at en mose er blevet drænet. Er 
det eventuelt for at fjerne padder inden en 
eventuel undersøgelse? 

Padder er et væsentligt element i en miljøvurdering. 

Vesthimmerlands Kommune er ikke bekendt med der er blevet drænet moser i projektets 
nærområde. 

Er bekymret for projektets indvirkning på den 
omkringliggende natur og dyreliv. 

Det påpeges at tab af insekter potentielt kan 
forstyrre hele fødekæden 

I miljøkonsekvensvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil 
påvirke den omkringliggende natur og dyreliv. 
 

Argumenterer for at møllerne står midt i 
flyveruten for havørne, gæs og sangsvaner, når 
de flyver mellem Halkær Sø og Navnsø 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

I miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil 
påvirke den omkringliggende natur og dyreliv. 
 
Påvirkning af fuglelivet vil være en væsentlig del af denne undersøgelse. 

Argumenterer for at der er ynglende rød glente 
1000 meter fra nærmeste mølle og ynglende 
rørhøg 1500 meter fra nærmeste mølle 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

I miljøvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil påvirke vilde 
fugle.  

Fugleliv 
Bekymret for fuglelivet. Der 
udtrykkes både bekymring 
for, hvorvidt fulgene vil 
forsvinde fra området og for 
at de vil blive dræbt som 
følge af kollision med 
møllerne. 
 

Påvirkning af havørne, gæs, rød glente og 
rørhøg bør belyses nærmere. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

I miljøvurderingen af det konkrete projekt skal der redegøres for, hvordan projektet vil påvirke vilde 
fugle.  

18, 21, 26, 32, 
34, 35, 39, 40, 
43, 47, 55, 69, 70 

Argumenter for flagermus i området, observeret 
langs hele Bjerghedevej 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

Ønske om at påvirkning af flagermus belyses 
nærmere 

I forbindelse med miljøvurderingen af det konkrete projekt vil projektets relation til flagermus blive 
beskrevet og vurderet.  Der gennemføres en særlig lytteundersøgelse efter flagermus for at 
klarlægge områdets lokale forekomster af disse.  

Flagermus 
Bekymret for vindmøllers 
påvirkning på flagermus. 
Ønsker at få belyst, 
hvordan møllerne vil påvirke 
områdets flagermus, inden 
et evt. projekt påbegyndes. 

Mener ikke VVM rapport fra april 2017 af 
vindmøller ved Nørrekær Enge belyste 
påvirkningen på flagermusbestanden 
tilstrækkeligt. Er bekymret for, at det samme vil 
komme til at gøre sig gældende i dette tilfælde. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

 

18, 32, 35, 55, 
66, 70 

Husdyr Bekymret for påvirkning på husdyr  Vindmøllernes effekt på husdyr vil indgå i en miljøkonsekvensvurdering. 49 

Forringelse af naturen 
 

Argumenterer at projektet vil forringe den 
omkringlæggende natur 

Vindmøller har generelt, udover deres synlighed og dermed visuelt-landskabelige påvirkning, et 
relativt lille fodaftryk, som kun medfører begrænset påvirkning af flora og fauna i den 
omkringliggende natur. En undtagelse kan dog være i forhold til fugle og flagermus, som risikerer 
kollision med møllevingerne, når vindmøller er i drift. 
 
I forbindelse med miljøundersøgelserne for projektforslaget vil der redegøres for de forventede 

19, 20, 21, 22, 
24, 26, 27, 38, 
45, 51, 57, 60, 
67, 69, 71, 74 
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Akkumulerede effekter 
Det beskrives, hvordan området er allerede er præget af eksisterende vindmøller, flere råstofgrave samt en solcellepark som er lige på trapperne. Der er på flere 
fronter bekymring for, hvordan 6 vindmøller, oven i alt det andet, vil have en negativ effekt.  
 

 

påvirkninger af naturmæssige forhold 

Der stilles spørgsmål til om der i forbindelse 
med projektet vil blive etableret erstatningsnatur. 

Det foreslås at Vesthimmerlands Kommune 
opkøber alle arealerne omkring projektet og 
tilplanter dem med skov og blomster. 

Projektforslaget vil ikke direkte berøre eller inddrage beskyttede naturområder, og der er derfor ikke 
behov for erstatningsnatur som følge af dette projekt. 

Bekymret for, hvordan mølleprojektet vi påvirke 
det frede naturområde ved Navnsø 

Området vil indgå i den videre undersøgelse i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen for 
projektforslaget 

Mener at møllerne vil forurene et stort 
fredskovsområde. 

I forbindelse med miljøundersøgelser for projektforslaget vil der redegøres for de miljømæssige 
påvirkninger af nærliggende udpegninger, herunder fredskov. 

§3-natur Påpeger at dele af projektområdet er omfattet af 
Naturbeskyttelsesloven §3 for fredet 

I forbindelse med miljøundersøgelser for projektforslaget vil der redegøres for de miljømæssige 
påvirkninger af nærliggende natur, herunder §3 beskyttede naturarealer. 

62 

Den oplevede 
naturværdier 

Bekymret for møllernes indvirkning på den 
oplevede herlighedsværdi i området, herunder 
et liv i naturen med fred og ro 

Det medgives, at vindmøllerne vil få en stor effekt på det oplevede landskabsbillede.  

Påvirkningen af den oplevede naturværdi skal ses i sammenhæng med påvirkninger af natur, 
landskab, beboelse og rekreative værdier som helhed. Temaerne vil blive undersøgt i den samlede 
miljøkonsekvensundersøgelse for projektforslaget. 

29, 35, 36, 44, 
47, 67 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Bekymret på den visuelle påvirkning ved 
Navnsø, hvor der også er planlagt for et stort 
solcelleanlæg. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 
 
Det er et krav, at der udarbejdes fyldestgørende visualiseringer der viser den visuelle oplevelse af 
vindmøllerne i landskabet. 

Landskabspåvirkning 

Bekymret for at lokalområdet bliver voldsomt 
visuelt påvirket med både solceller, vindmøller 
og råstofgrave 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

17, 38 

Påvirkning af 
landsbymiljøerne 

Bekymret for de mange anlæg vil true 
lindbylivets livsgrundlag omkring Blære og 
Gundersted 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 59, 

Påvirkning på naturen Bekymret for hvordan både solceller, grusgrav 
og vindmøller vil påvirke naturen og dyrelivet 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 
 
Det er alle forhold der vil blive belyst i en miljøvkonsekvensurdering. 

13, 59, 60 
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Grøn Omstilling 
 
Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 

Hvem får gavn af CO2 reduktionen, 
Vesthimmerland eller Hovedstaden? Der 
argumenteres for at det er uklart, hvem der vil få 
dette 

Vesthimmerlands Kommune kan som hjemsted for vindmøllerne regne den fulde CO2-besparelse 
med i sit eget energiregnskab.  

Den enkelte kommune er ikke for alvor er relevant i det ’store’ regnskab, fordi CO2 er en national 
problematik. CO2 tager ikke hensyn til kommunegrænser, og det er et fælles nationalt ansvar at løse 
CO2-udfordringerne og omstille energiproduktionen.  

Det bemærkes desuden , at produktion af elektricitet fra vindmøller er CO2-neutral, og kan derfor ved 
erstatning af fossile energikilder spare miljø og mennesker for en række negative påvirkninger. En 
reduktion af CO2 og andre skadelige partikler, som følger af brugen af fossile brændstoffer, er til 
fælles gavn for klimaet, sundheden og samfundet som helhed 

Såfremt der foretages en dobbeltberegning, 
hvordan kommer det så til at tælle i 
Vesthimmerland? 

Både Vesthimmerlands Kommune og HOFOR  kan medtage CO2-bepsarelsen i deres 
energiregnskab. Besparelsen kommer dog kun til at tælle én gang  i det nationale energiregnskab. 

Hvordan får Vesthimmerlands Kommune gavn 
af et mølleprojekt, der sikrer en CO2 reduktion i 
det københavnske energiregnskab? 

Projektet vil bidrage til de nationale målsætninger om at nedbringe CO2 udledningen i Danmark. 
Desuden vil det bidrage til at opfylde den nordjyske ambition om at være Co2 neutral indenfor energi  
og transport sektoren i 2040.  

Derudover skal Vesthimmerlands Kommune er netop i gang med at opstarte  arbejdet med en 
klimastrategi, hvor der også vil blive fastsat et mål for CO2 reduktion og vedvarende energi for 
Vesthimmerlands Kommune som geografi. Projektet vil også bidrage til at opfylde disse 
målsætninger om end de endnu ikke er fastsatte.     

Mener ikke den grønne energi som møllerne 
producere vil komme Vesthimmerland til gode 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

CO2-reduktion 

Påpeger det er væsentligt at Vesthimmerlands 
Kommune påtager sig sin del af ansvaret i 
forhold til at sikre den grønne omstilling. 

Grøn omstilling og klimakrise er ikke kun et lokalt 
projekt, men en national og global interesse. 

Administration er enig i denne betragtning.  

11, 25, 32, 35, 
56, 67, 78 

Ikke behov for vindenergi 
Indeholder argumenter for, 
hvorfor vindmøller ikke er 
den rette løsning i forhold til 
grøn omstilling 
 

Uforstående overfor, hvorfor der er behov for 
flere at opstille flere møller, når man ofte kan 
observere møller, der står stille når det blæser 

Der kan være flere årsager til at vindmøllerne står stille.   
 
Høje vindhastigheder: Ved høje vindhastigheder, som f.eks. i storm, lukker møllerne ned for at sikre 
at møllerne ikke går i stykker under de kraftige vinde. Dette er dog relativt sjældent.  
 
Det tyske marked:  Et grundlæggende forhold som har stor betydning for sagen er, at det danske el-
system er tæt forbundet med elnettet i vore nabolande, i et sammenhængende europæisk elnet , 
hvor ambitionen er, at energien skal kunne flyde frit mellem landene. Det betyder, at hvis der pga. 
kraftig blæst er for meget strøm på f.eks. det tyske el-marked, så kan det danske kontrolcenter for el 
blive bedt om i en periode at reducere eksporten af dansk strøm til Tyskland. 

 
Konsekvensen er som oftest, at x-antal vindmøller i Danmark bliver standset. Nogle gange sker 
standsningen automatisk fordi vindmølleejerne finder markedsprisen for strøm i Nordeuropa for lavt 

9, 18, 21, 29, 39, 
43, 46, 54, 59, 
64, 68, 70, 73, 75 
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til, at det kan betale sig at lade møllerne køre.  
 

Andre gange – typisk når elprisen i Tyskland er en del højere end i Danmark – betaler tyskerne 
danske vindmølleejere for at stoppe deres produktion af strøm. På den måde afhjælpes 
netproblemerne i Tyskland ved, at den danske eksport sænkes.  

 
Udfordringerne i det tyske elnet skyldes at de fleste tyske vindmøller bygges i nord, men der er et 
stort elbehov i Sydtyskland, og elnettet i Tyskland er endnu ikke gjort klar til at transportere store 
mængder fra nord til syd, dette arbejder de tyske elnetselskaber dog på. 

 
I situationer med lidt vind i Danmark, kan vi nyde godt af det europæiske elnet ved at importere strøm 
fra vore nabolande. (Gammelgaard, 2020) 
 
Ubalance mellem produktion og forbrug:  En tredje  årsag til at vindmøller kan  såre simpelt være, at 
der i den givne time ikke er brug for strømmen herfra, eller for at sikre balanceringen af elnettet. 
Årsagen til, at vindmøller kan stå stille i blæsevejr er, at hovedparten af elproduktionen i det danske 
elsystem i lange perioder stort set kun kommer fra vindmøller. I disse perioder er vindmøllerne 
udover en grøn elproduktion også med til at sikre, at elforbruget og elproduktionen altid er lige store 
og i balance. 

 
Når en vindmølle står stille i blæsevejr, så skyldes det sandsynligvis, at der i tidspunktet er en 
udfordring med en ubalance mellem elforbruget og elproduktionen. Vindmøllen har med sit stop 
bidraget til at skabe balance i elsystemet og det er nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden i 
det regionale elsystem, som vi er en del af. 
 
Set i lyset af, at vindmøller står for en meget stor del af vores elproduktion i Danmark, er det helt 
naturligt, at vindmøller står stille engang imellem. Det samme gør sig jo gældende for de store 
kraftvarmeværker. Der kommer heller ikke konstant røg op af skorstenen. 
 

Argumenterer at VHK allerede har en 
overproduktion af grøn energi  

Det er korrekt, at Vesthimmerlands Kommune principielt producere grønenergi nok til at forsyne flere 
husstande end der er i kommunen. At der i forskellige energiprojekter levere x MWh vedvarende 
energi svarende til strømforbruget til x antal husstande, skal dog kun ses som en måde, hvorpå den 
potentielle energiproduktion kan gøres mere relaterbar. 

I sådan et tal er der eksempelvis ikke indregnet energiforbrug til den kollektive el- og varmeforsyning, 
til transport eller til industrien. 

Ifølge PlanEnergis nyeste energiregnskaber fra 2018 udgjorde vedvarende energi 47,7% af det 
samlede energi forbrug i Vesthimmerlands Kommune. 

Det skal i denne henseende siges at der sidenhen er blevet opstillet 9 nye vindmøller ved 
Thorupsletten samt etableret et biogasanlæg, der hver især bidrager til at hæve andelen af 
produktionen af vedvarende energi i Vesthimmerland. Med afsæt i PlanEnergis energiregnskab og 
standard standardproduktionstal fra lignende biogasanlæg og vindmølle typer forhøjer disse to anlæg 
den samlede vedvarende energiandel med ca. 16 %. Det kan med rimelighed, derfor antages at 
vedvarende energi udgør noget der ligner 64 % af det samlede energiforbrug i Vesthimmerlands 
Kommune. 

6 vindmøller ved Bjørnstrup forventes at forhøje andelen af den vedvarende energiproduktion med 
yderligere 5 % 
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Sundhed 
Omfatter forskellige argumenter for, hvordan støj, skyggekast og blikkende lamper fra kæmpevindmøller vil medfører forskellige helbredsmæssige symptomer for 
beboere i nærområdet. 

Tyskland betaler for at danske vindmøller 
standses 

Det er korrekt at dette kan forekomme.  

Der stilles spørgsmål ved om landvind er vejen 
frem 

Det er det ifølge den nationale klimastrategi, som kommunerne har en vigtig rolle i at opfylde. 

Mener ikke der bør opstilles flere vindmøller i 
Vesthimmerland før forsyningsnettet er gearet til 
at kunne aftage og nyttiggøre (eksempelvis 
Power to X) den el som vindmøller i 
Vesthimmerland producerer 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Mener i stedet man skal satse på andre tiltag; 

- Biogas 
- Havvind 
- Jordvarme 
- Solceller 
- Udbygning af El-nettet 
- Private solceller 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Det medgives at Vesthimmerlands Kommune vil kunne have gavn af en samlet strategisk energiplan, 
der belyser, hvilke typer af vedvarende energianlæg og, hvilken sammensætning heraf, der giver 
bedst mening i Vesthimmerland. 

Alternative indsatser 

Er tilmed bekymret for at møllerne vil få en 
negativ effekt for den lokalt producerede grønne 
energi som eksempelvis biogasanlæggene 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

18, 21, 30, 39, 
40, 53, 55, 65, 70 

Økonomi vs. Grøn 
omstilling 

Mener at projektet i højere grad handler om 
økonomisk profit end grøn omstilling 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 39, 54, 67 

Efterspørger en samlet energiplan og mener at 
vindmølleplanlægning bør indgå i dette arbejde. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling.  

Det bemærkes at Vesthimmerlands Kommune over det næste 1½ års tid indgår i DK2020-projektet, 
som skal munde ud i en klimahandleplan for Komunene (læs mere om DK2020 her). 

Der bør etableres en stor enegipark i 
Vesthimmerland (Nørrekær Enge) 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Ønsker indblik i, hvordan projektet vil påvirke 
kommunens energiregnskab 

Se svar nederst på side 15 

Ønsker en klimaplan, der er forenelig med 
landsbylivet 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Overordnet energiplan 

Uforstående overfor hvorfor Region Nordjylland 
skal være førende inden for vindenergi når det 
ikke er i det område hovedparten af landets 
indbyggere bor. 

Generelt kan siges at hver kommune og område vil skulle spille en forskellig rolle i et vedvarende 
energisystem. Nogle kommuner vil være netto eksportører af strøm for at sikre at Danmark som 
helhed kan skifte til vedvarende energi. Som udgangspunkt vil kommuner med lav befolkningstæthed 
og gode vindressourcer være oplagte til at skulle være netto eksportører af strøm til kommuner, hvor 
der kun er få muligheder for at sætte vindmøller op.  

32, 35, 60 
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Information og inddragelse 
 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Generelt helbred Bekymring for at gener fra vindmøller fra 

vindmøller kan have negativ effekt på helbredet. 
Der nævnes bekymring for forskellige 
symptomer, heriblandt: 
- stress  
- søvnproblemer 
- Svimmelhed 
- Hovedpine 
- depressioner 

Der er forsket forholdsvis meget i forhold til at klarlægge hvorvidt vindmøller påvirker 
folkesundheden. Det er endnu ikke lykkedes at påvise en direkte sammenhæng mellem vindmøller 
og øget sundhedsmæssige udfordringer.  
 
Blandt andet har Kræftens Bekæmpelse, på den danske regerings initiativ, gennemført en 
omfattende registerundersøgelse, der belyser en potentiel sammenhæng mellem støj fra vindmøller 
og hjerte – karlidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og lav fødselsvægt. 
 
Undersøgelsen har ikke givet anledning til at ændre på Sundhedsstyrelsens vurdering af, at der ikke 
er fundet belæg for en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter 

27, 35, 38, 51, 53 

Barndom Bekymret for, hvordan børn påvirkes af gener fra 
vindmøller 

Bemærkningen tages til efterretning. 23, 35 

Bekymring for lavfrekvent 
støj 

Bekymring for psykiske såvel som fysiske 
følgevirkninger af lavfrekvent støj fra vindmøller 

Bemærkningen tages til efterretning. 34 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Mener ikke borgerne havde god nok mulighed 
for at ytre deres bekymring 

Bemærkningen tages til efterretning. Interessen for mødet var rigtigt stor, og det var ikke muligt inden 
for tidsrammen at besvare alle spørgsmål. Alle indkomne spørgsmål er blevet gemt og vil indgå i den 
videre behandling. 

Det var ikke tilfredsstillende at der var en part fra 
lokalområdet med til at udvælge spørgsmål 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Mener spørgsmål blev censureret Optagelsen af borgermødet og alle indsendte spørgsmål er efterfølgende lagt tilgængelig på 
Kommunes hjemmeside, bl.a. for at sikre fuld gennemsigtighed. 

Mener det var kritisabelt at indsendte spørgsmål 
ikke var synlige for alle 

Se ovenfor  

Kritiserer lyd Bemærkningen tages til efterretning. Det bemærkes dog, at det kun har været en enkelt husstand der 
har givet udtryk for udfordringer med lyden. 

Håber der kommer endnu et møde hvor 
borgerne kan stille spørgsmål 

Der blev ikke svaret fyldestgørende på de 
stillede spørgsmål 

Hvis det politisk besluttes at igangsætte den videre proces vil der komme yderlig mulighed for at 
komme med input til projektet. 

 

Mange af de indkomne spørgsmål er ikke mulige at besvare på nuværende tidspunkt i processen da 
det er forhold der først vil blive undersøgt i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. Jf. 
Miljøvurderingsloven er det egentlig formål med fordebatten at indsamle inputs til indhold i en 
miljøkonsekvensvurdering. 

Borgermødet  
 
Bemærkninger vedrørende 
det digitale borgermøde 

Mener borgermødet skulle have været udsat 
indtil det var muligt at gennemføre under 
normale omstændigheder 

Det digitale borgermøde var den bedste mulige løsningen under de givne omstændigheder. På 
mange områder vurderes den digitale løsning til at være en succes. Blandt andet var tilslutningen til 
mødet markant højere end ved tidligere traditionelle borgermøder.  

50, 57, 68, 76 
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Planlægning 
 

Mener ikke formatet var tilfredsstillende 

Påpeger at det er uhensigtsmæssigt med et 
digitalt borgermøde i et område, hvor der bor 
mange ældre og, hvor bredbåndforbindelsen 
generelt er dårlig 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Administrationen er ikke bekendt med at borgere ikke har kunnet deltage på grund af dårlig 
bredbåndsforbindelse. 

Alle former for borgerinddragelse vil have positive og negative konsekvenser. Den valgte form vil 
være en afvejning af disse. 

Kritiserer at administrationen ikke var tilgængelig 
på høringsperiodens sidste dag 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Det skal dog bemærkes at administrationen generelt holder fri om søndagen. Høringsperioden for 
debatfasen strakte sig over tidsrummet 26. oktober – 22. november 2020. Det vurderes, at der har 
været tilfredsstillende mulighed for at kontakte administrationen.  

Mener borgermødet forløb meget 
tilfredsstillende.   

Det påpeges at bekymringer såsom støj og 
skyggekast og påvirkning af lokalsamfundet blev 
godt belyst. 

Bemærkningen tages til efterretning. 

Faktaarket Faktaarket er ikke validt, idet at Hofor har 
bidraget til at svare 

 

HOFOR har bidraget til faktaarket i form af belysning af deres incitament for projekt, samt belyst 
hvorledes CO2 reduktioner kommer til at indgå i klimaregnskaber. 
 
Det anses som valide informationer i den videre behandling. 

32 

Manglende information Mener der foreligger værdifulde kilder, som ikke 
er fremlagt for offentligheden. 

Det er lidt uklart hvilke kilder der henvises til, men Vesthimmerlands Kommune ønsker fuld 
transparens i projekt og har på ingen måde bevidst tilbageholdt informationer for hverken borgere 
eller politikere. 

32 

Mener ikke der er blevet gjort nok i forhold til at 
få projektet godt nok forankret i lokalområdet. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. Inddragelse 

Mener bestyrelsen for Vesthimmerland 
Flyveplads burde være inddraget særskilt. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

32, 68 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Høringssvar til 
Kommuneplan 2017 

Allerede i forbindelse med debatten op til 
vedtagelsen af Kommuneplan 2017 gav DN 
udtryk for et ønske om at udtage Bjørnstrup 
vindmølleområde, især på grund af nærheden til 
det fredede og Natura 2000-beskyttede Navnsø-
område. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 62 

Mener ikke rammeudpegningen er tidsvarende. 
Det argumenteres at rammerne er udlagt til 
møller af en hel anden størrelse 

Rammeområdet for vindmøller i Bjørnstrup blev udlagt i forbindelse med vedtagelsen af 
Kommuneplan 2017. De gennerelle bestemmelser for store vindmøller uddybet i retningslinje 2.2 og 
2.2.3 for Kommuneplan 2017. Heri er det specificeret: ”Vindmøllerne skal være mellem 125-150 m i 
totalhøjde, og placeres minimum tre på række.” 

Rammeområdet 

Undrer sig over, hvorfor projektforslaget i høj I forbindelse med større planlægningsprojekter er det i højere grad reglen end undtagelsen, at det vil 

3, 13, 19, 58, 62, 
63 
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grad afviger fra det der er udlagt i 
kommuneplanen (størrelse + retning) 

være nødvendigt at tilpasse rammerne i større eller mindre grad. 

I Kommuneplanens retningslinjer står det beskrevet, at vindmøller kun kan etableres i forbindelse 
med udlagte vindmølleområder, men også at vindmølleområder kan udvides ved eksempelvis opkøb 
af boliger, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt og såfremt det respektere en række kriterier til de 
omkringliggende arealer. 

Såfremt man beslutter ikke at gå videre med 
mølleprojektet, ønskes rammeområdet taget ud 
af kommuneplanen, da det vil fjerne en stor 
bekymring fra lokalområdet. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 

Påpeger at det i det oprindelige rammeområde 
for vindmøller i Bjørnstrup er tænkt at møllerne 
skal placeres efter en øst-vestlige akse. 
Nærværende projekt lægger op til at møllerne 
placeres på en nord-sydgående akse. Denne 
ændring vil medføre en langt mere markant 
visuel påvirkning af landskabet ved Navnsø. 

Bemærkningen tages til efterretning og indskrives som et særligt opmærksomhedspunkt i 
sagsfremstillingen.. 

Det påpeges at nærværende projekt vil kræve en 
markant udvidelse af rammeområdets areal 

Det er korrekt.  

Fremtidige planforhold Der udtrykkes bekymring for at dette projekt blot 
vil være starten og området på sigt vil blive 
udvidet. 

Den aktuelle planlægning omfatter et projekt med 6 vindmøller. Hvis planlægningen gennemføres, vil 
der kun være grundlag for at opføre 6vindmøller. Hvis man efterfølgende ønsker at udvide, vil det 
kræve at planlægningen skal starte forfra. Hvilket vil kræve en ny anmeldelse, ny politisk 
stillingtagen, ny foroffentlighedsfase, nye planer med tilhørende miljøvurderinger, samt en ny 
miljøkonsekvensvurdering af projektet. 

42, 45, 48, 57 

Baggrund for 
vindmølleområde ved 
Bjørnstrup 

Hvorfor vil man etablere vindmølle ved 
Bjørnstrup. Er det for; 

- At sikre lodsejerne økonomisk gevinst  
- At sikre kommunen økonomisk gevinst 
- At bidrage til grøn omstilling i DK 

Rammeområdet for vindmøller i Bjørnstrup er udpeget på baggrund af en screening for potentielle 
vindmølleområder i Vesthimmerlands Kommune.  Vindmøllescreening til Kommuneplan 2017 kan 
findes her: http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/media/65259/Vindmoellescreening-til-KP-
2017.pdf 

Planlægningen for vindmøller i Bjørnstrup beror ikke på et ønske om at sikre økonomisk gevinst til 
specifikke personer. 

Vindmølleprojekt et vil give mulighed for investeringer i lokalområdet som ellers ikke ville være 
mulige. 

Som alle andre Kommuner i Danmark har Vesthimmerlands Kommune også en stor forpligtigelse i 
forhold til at bidrage til de nationalpolitiske målsætninger inden for vedvarende energi og grøn 
omstilling. 

 

Ønsker klarhed om, hvorvidt der er andre planer 
for VE-anlæg, udvidelsesmuligheder mv.   

Der er udarbejdet planlægning for et solcelleprojekt ved Navnsø. Derudover er et område syd for 
projektområdet udpeget som egnet til biogasanlæg.  Arealudpegningerne er ikke endelige 
udpegninger, men udelukkende forslag til egnede områder i udpeget på baggrund af en screening. 
Ved planlægning og etablering af et fælles biogasanlæg vil projekterne blive vurderet fra sag til sag. 

Andre VE-anlæg 

Bekymret for hvorvidt der på sigt vil komme et 
biogasanlæg på det udpegede område ved 
Kjeldalsvej 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. Se i øvrigt 
bemærkning ovenfor 

32, 48 
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HOFOR 
 

Ønsker klarhed om, hvordan strømmen føres 
væk fra området 

Det forventes, at der skal opføres en 60/10-20 KV transformerstation i området. Denne forventes 
placeret i umiddelbar nærhed af de nye vindmøller. Strømmen føres fra hver vindmølle frem til 
stationen via nedgravede kabler. Stationen forbindes til det øvrige elnetværk, via en 60 kV 
forbindelse til en af de nærmeste omkringliggende transformerstationer, ligeledes via et nedgravet 
kabel.   

På nuværende stadie i planlægningen er de mest velegnede linjeføringer omkring nettilslutning og 
kabelføring ikke afklarede. Der vil redegøres for opbygning og omfang af nettilslutningen, samt evt. 
miljømæssige påvirkninger som følge af denne, i den samlede miljøkonsekvensundersøgelse for 
projektet. 

Nedtagning af møller Stiller spørgsmål til, hvilke møller der helt 
præcist tages ned, hvis projektet gennemføres 

Det forventes, at der nedtages seks eksisterende vindmøller, der står i og omkring vindmølleområdet 
i dag, ved en gennemførelse af projektforslaget. Der vil redegøres for typer og placering af 
nedtagningsmøllerne med kortoversigter mm., i den samlede miljøkonsekvensundersøgelse for 
projektet. 

11 

Udtjente VE-anlæg Udtrykker bekymring for, hvem der står for 
oprydningen når solcelleanlæg og vindmøller er 
udtjente. 

Det er pålagt de projektansvarlige at nedtage møllerne når de er udtjente. 41 

Planlægning til gene for 
nabokommune 

Mener at Vesthimmerlands Kommune bevidst 
placerer vindmøller tæt på kommunegrænsen så 
eventuelle negative påvirkninger hovedsageligt 
vil opleves i nabokommunen.  

Udpegningen af potentielle vindmølleområder sker på baggrund af en analyse af hvor de bedste 
forhold er. Hovedparten af vindmøllerne i Vesthimmerlands Kommune står relativt centralt placeret. 

Ydermere er alle borgere inden for en radius af 4,5 km uanset kommunalt tilhørsforhold blevet 
informeret og direkte inviteret til at bidrage til fordebatten.  

42 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Indspark til projektet Bekymret for at blive klemt inde mellem nye og 

gamle møller. Foreslår at 2 møller ved Doverhøj 
vej tages ned som en del af projektet. Det vil 
sikre mere udbyttet og forhåbentligt færre gener 

Som en del af projektforslaget forventes det, at 1 af møllerne (den nordligste) ved Doverhøjvej, 
nedtages. Der vil redegøres for typer og placering af nedtagningsmøllerne med kortoversigter mm., i 
den samlede miljøkonsekvensundersøgelse for projektet. 

2 

Modstand mod HOFOR 
som opstiller 

Mener projektet vil skævvride samfundet da 
hovedstadsområdet/HOFOR vil opnå fordele 
(økonomiske, CO2 besparelsen) på bekostning 
af Vesthimmerlands lokalsamfund og 
naturværdier.  
 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 7, 11, 18, 25, 27, 
43, 45, 56, 57, 61 

Tilhænger af HOFOR som 
potentiel opstiller 

Såfremt der skal opstilles vindmøller, er der 
opbakning til at lade HOFOR opstiller dem: 
 
- Meget positiv oplevelse i kommunikation og 

samarbejde 
- Positivt det er et dansk firma der arbejder 

for en grøn opstilling der sætter møller op, 
og ikke en fond eller ejerlau der kun har 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 58 
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Til Byråd 
 

 

profit for øje. 
- Positivt at HOFOR vil rydde op i gamle og 

forfaldne bygninger i området 
 

Lokalitet Hvorfor har HOFOR valgt Vesthimmerlands 
Kommune? Er det fordi jorden er billig 

Ifølge HOFOR har jordpriserne ikke nogen videre betydning for ønsker om at opføre vindmøller ved 
Bjørnstrup. Der findes kun et begrænset antal områder rundt i landet, hvor der under hensyntagen til 
beboelser og natur er plads til at opføre vindmølleparker af denne type. Samtidig tilbyder området 
gode vindressourcer, som er velegnede til en høj, stabil VE-produktion.  
 

70 

Tema Resumé Administrationens vurdering Indsigere 
Politisk prioritering Appellerer til at vægte lokalbefolkningen ve og 

vel over HOFORS og lodsejernes profit 
Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 19, 25, 28, 67, 

69, 73 

Malle Mener at Malle-projektet bør danne præcedens, 
og en vedtagelse af projektet vil give Byrådet et 
troværdighedsprojekt 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 9, 14, 32 

Afvigelse fra gældende 
planlægning 

Mener ikke at en så store fravigelse fra 
Kommuneplanens udlægninger og 
retningslinjer, som dette projekt omfatter, kan 
accepteres. Det kan potentielt have en negativ 
indvirkning på folks fremtidige demokratiske 
engagement. 
 

Vesthimmerlands Kommune forhåbning, at kommunens borgere og foreninger også fremadrettet har 
lyst til at bidrage med viden og engagement i den kommunale planlægning. 
 
Det skal dog bemærkes, at det ikke er usædvanligt større projekter kan medføre afvigelser og 
ændringer i forhold til gældende Kommuneplans udpegninger.  

6 

Underskriftsindsamlinger Henviser til lokal underskriftindsamling, hvor 
131 underskrivere erklærede modstand til 
projektet. Det argumenteres at disse 
underskrifter beviser, at der ikke er behov for 
flere vindmøller i området. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 
 
De 131 underskrifter viser tydeligt, at det ikke er alle der synes det er en god ide med vindmøller. 
Det er dog ikke  et argument, der kan bruges som bevis for, at der ikke er et behov for flere 
vindmøller i Vesthimmerlands Kommune. 

15 

Opbakning til ambitiøs 
klimapolitik 

Glæder sig over at byrådet lægger op til en 
ambitiøs klimapolitik. 

Bemærkningen tages til efterretning og indgår som del af den videre politiske behandling. 76 
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Forord 
 

Plan- og bæredygtighedsstrategi 2018 indeholder Byrådets retningslinjer for udviklingen af 

Vesthimmerlands Kommune. Strategien afløser Plan- og bæredygtighedsstrategi 2015. 

 

Strategi er udviklet med baggrund i Byrådets drøftelser, foråret 2018, om kommunens styrker 

og udfordringer. Intentionen har været at skabe en ledestjerne, som samler mål, fundament 

og fokus for kommunens fremtid. 

 

Den er nu på plads. 

 

Ledestjernen symboliserer det overordnede mål for Vores Vesthimmerland 2022. Et mål der 

handler om at skabe et sted, hvor mennesker har lyst til at bo, fordi der er et solidt fundament 

for det gode og rige liv med mange udfoldelsesmuligheder. 

 

Fundamentet udgøres af fire hjørnesten 

 

 Sund økonomi 

 

 Bæredygtig udvikling 

 

 Borgerinvolvering 

 

 Kultur 

 

Med udgangspunkt i de fire hjørnesten, har Byrådet valgt fire strategiske fokusområder, der 

alle skal være pege på og bidrage til en positiv udvikling for alle borgere. 

 

Fokusområderne er: 

 

 Vores liv 

 

 Vores vækst 

 

 Vores børn og unge 

 

 Vores natur og miljø 

 

Vi håber, at vi, med Plan- og bæredygtighedsstrategi 2018, har fået sat en sikker kurs for 

Byrådets arbejde. Men planen er ikke blot en plan for Byrådet. Den er til for alle i kommunen - 

borgere, investorer og virksomheder, som vi håber vil involvere og engagere sig i tankerne. 

For vi lykkes nu og engang bedst, hvis vi løfter i flok og gør strategien til virkelighed. 

 

Det er der styrke og identitet i. 

 

Vores kommune står stærkt. Vi har potentialer til en god udvikling. Det skal udnyttes fuldt ud. 

 

Det er nu, det gælder.  

 

På Byrådets vegne 

Borgmester Per Bach Laursen 
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Godt i gang med en ny byrådsperiode 
 

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har netop vedtaget Kommuneplan 2017. I forbindelse 

med vedtagelsen er det aftalt med Erhvervsstyrelsen, at der i byrådsperioden 2018-2021 

foretages enkelte temarevisioner af udvalgte plantemaer. Byrådet har på den baggrund 

tilkendegivet, at der er kun er behov for at revidere kommuneplanen for udvalgte temaer, 

således ved resten af kommuneplanenes genvedtages uændret. 

 

Planlovens krav 

I første halvdel af den kommunale valgperiode skal Byrådet, i henhold til planloven, 

offentliggøre en planstrategi og en redegørelse for kommunens strategi for kommunens bidrag 

til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (Agenda 21). Plan- og bæredygtighedsstrategi 

2018 omfatter – som de tidligere strategier – begge dokumenter, da vi, via planloven, er 

forpligtet til at arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet. 

 

Planlovens krav (paragraf 23a) til indhold i en planstrategi er: 

 

1. Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af 

kommuneplanen (bilag 1) 

 

2. Byrådets vurdering af udviklingen 

 

3. Byrådets strategi for udviklingen 

 

4. Beslutning om hvordan kommuneplanen skal revideres. 

 

En Agenda 21-strategi skal, ifølge planloven (paragraf 33a), indeholde Byrådets politiske 

målsætninger for det fremtidige arbejde indenfor følgende indsatsområder: 

 

1. Mindskelse af miljøbelastningen 

 

2. Fremme bæredygtig byudvikling og byomdannelse 

 

3. Fremme biologisk mangfoldighed 

 

4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde 

 

5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, 

erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og 

økonomiske forhold. 

 

Beslutning om revision af kommuneplanen 

Med vedtagelsen af Plan- og bæredygtighedsstrategi 2015 besluttede Byrådet at gennemføre 

en fuld revision af kommuneplanen. Kommuneplan 2017 for Vesthimmerlands Kommune blev 

vedtaget endeligt af Byrådet i december 2017. 

 

Temarevisioner af Kommuneplan 2017 

I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplanen blev der aftalt en række temarevisioner 

med Erhvervsstyrelsen med baggrund i bestemmelserne i det nye planlov til udarbejdelse i 

dette byrådsperiode: 

 

 Lokalisering af produktionsvirksomheder og udpegning af konsekvenszoner 
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 Kulturværdier - herunder bevaringsregistrering af bygninger, gennemgang af ind- og 

udsigtskiler til kirkerne samt udpegning af bufferzone / udsigtskiler omkring Aggersborg 

 

 Revision af naturtemaerne efter Naturrådets gennemgang af naturudpegningerne i 

forbindelse med Grønt Danmarkskort 

 

 Revision af temaet Klimatilpasning efter nye krav, om oversvømmelse og erosion, fra 

Staten. 

 

 Følgende temarevisioner er anført i Kommuneplan 2017: 

 

 Nye erhvervsområder i Farsø 

 

 Helhedsplan for Gatten. 

Nye byudviklingsplaner 

Derudover vil der i byrådsperioden være behov for en gennemgang af byudviklingsplanerne for 

Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup, der blev udarbejdet i perioden 2010-2012 med henblik på at 

vurdere behovet for udarbejdelse af nye udviklingsplaner for byerne. Helt konkret er der 

allerede gennemført en omfattende borgerinddragelsesproces i forbindelse med udarbejdelse 

af en ny udviklingsplan for Løgstør. Byudviklingsplanen blev vedtaget af Byrådet i december 

2018. 

 

Det forventes at processen for udarbejdelse af ny udviklingsplan for Aars igangsættes i løbet af 

2019. 

 

Strategier for enkelte temaer:  

Med de nye regler i planloven har Byrådet mulighed for at udpege udviklingsområder inden for 

kystnærhedszonen (3 kilometer zonen), hvor der ikke er udpeget særlige landskabs-, natur- 

eller miljøinteresser.  Med de nye bestemmelser i planloven har Byrådet mulighed for at 

udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen (3 kilometer zonen), hvor der ikke er 

udpeget særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Hvert fjerde år kan Byrådet, via en 

vedtaget planstrategi (temaplan), ansøge erhvervsministeren om at udarbejde 

landsplandirektiv for de konkrete udviklingsområder. I udviklingsområderne får kommunerne 

større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg 

svarende til de generelle regler i landzoner. 

 

På samme måde giver den nye planlov mulighed for udlæg af nye sommerhusområder inden 

for kystnærhedszonen. Det kan dog kun ske under forudsætning af, at Byrådet lader områder 

med et nogenlunde tilsvarende antal ubebyggede sommerhusgrunde, i kystnærhedszonen, 

tilbageføre til landzone. Ansøgning sker også her via vedtaget planstrategi (temaplan). 

 

Byrådet afventer, at erhvervsministeren indkalder til nye ansøgningsrunder i løbet af 

byrådsperioden, hvorefter der vil blive taget stilling til evt. udarbejdelse af temastrategier for 

udviklingsområder og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. 

 

Hen over sommeren 2018 sendte Erhvervsministeren endnu et udkast til planlovsændring i 

høring. Ændringsforslaget omhandler blandt andet nye bestemmelser om strategisk 

planlægning for landsbyer med op til 1.000 indbyggere, samt områderne omkring landsbyerne. 

Formålet er at skabe levedygtige landsbyer ved at sikre en strategisk planlægning, der 

understøtter en differentieret og målrettet indsats til udvikling af landsbyerne og 

landdistrikterne. 
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Byrådet afventer Folketingets vedtagelse af planlovsændringen samt nærmere vejledning fra 

Erhvervsstyrelsen omkring planlægningen for landsbyer og landdistrikter. Herefter vil Byrådet 

tage stilling til det videre forløb for dette planområde. 

 

Vurdering af behov for revision: 

Det vurderes, at der med baggrund i de målsætninger og strategier, som er angivet i denne 

plan- og bæredygtighedsstrategi, ikke er behov for en gennemgribende revision af 

kommuneplanen. Strategien afspejler ikke behov for en grundlæggende kursændring i den 

fysiske planlægning, hvorfor en fuld revision ikke er nødvendig. 

 

Derfor vil der primært blive fokuseret på ovennævnte temarevisioner og løbende 

konsekvensrettelser i de dele af kommuneplanen, som affødes af nye projekter, 

byudviklingsplaner, ny lovgivning med mere. 

 

Miljøvurdering: 

Der er ikke udarbejdet en miljøvurdering i tilknytning til PLAN- OG 

BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI 2018, da den ikke i sig selv giver grundlag for at tillade byggeri, 

anlægsarbejde med videre. Derimod vil flere af 33de ovennævnte temaplaner blive ledsaget af 

en miljøvurdering, når de skal byrådsbehandles - med henblik på offentlig fremlæggelse. 

 

Dine muligheder for indflydelse 

Plan- og bæredygtighedsstrategi 2018 offentliggøres i 8 uger i perioden 26. april - 21. juni 

2019. 

 

Plan- og bæredygtighedsstrategi er integreret i den digitale Kommuneplan 2017 for 

Vesthimmerlands Kommune og findes på: Hjemmeside med kommuneplaner i 

Vesthimmerland. 

 

Vores strategi 
I Vesthimmerlands Kommune vil vi skabe de bedste rammer for, at borgerne bor et sted, hvor 

der er rart at være. Det gælder både virksomheder, borgere - unge og gamle. 

 

Med denne plan i hånden vil vi lægge et solidt fundament for det gode, rige liv med mange 

udfoldelsesmuligheder. Dette gøres blandet andet ved at sikre et professionelt og effektivt 

samarbejde med erhvervslivet og ved aktivt at arbejde for større bæredygtighed og en mulig 

øget biologisk mangfoldighed. 

 

Byrådet har, siden opstart af den nye byrådsperiode, drøftet strategiske fokusområder for 

Vesthimmerlands Kommune med udgangspunkt i visionen for Vesthimmerlands Kommune. 

 

Strategien indledes med et afsnit om FN's 17 verdensmål. Derefter kommer et afsnit, der i 

fællesskab er udarbejdet af alle de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Business 

Region Nordth Denmark (BRN). Det er ambitionen blandt andet gennem dette overordnede 

samarbejde ved skabe vækst i hele regionen, så vi sammen kan få et stærkere Nordjylland. 

Herefter følger en præsentation af strategien. 
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Vi er en del af verden 

FN's verdensmål 

I 2015 vedtog FN 17 verdensmesterskaber og hele 169 delmål - som handler om at løse 

mange af klodens største problemer og skabe en bæredygtige verden inden 2030. 

Vesthimmerlands Kommune vil bidrage til en bæredygtig verden. Vi har derfor til opgave at 

implementere tankegangen bag målene i alle kommunens forvaltninger i det daglige arbejde - 

her er nogle mål naturligvis mere relevante end andre. 

 

Kommunen vil aktivt arbejde for verdensmålene, som det kan ses både i vores fundament, 

vores prioriterede indsatsområder og i denne plans afsnit om vores bæredygtighedsstrategi. 

 

 
 

Sammen står vi stærkere 
 

"Sammen står vi stærkere" er udarbejdet i fællesskab, af de nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland i regi af BRN. Nedenstående afsnit findes derfor i alle nordjyske kommunale 

planstrategier samt i REVUS, som er regionens vækst og udviklingsstrategi. 

 

Med et stærkt og innovativt erhvervs- og uddannelsesmiljø og gode rammer til borgernes 

hverdagsliv, har Nordjylland og et stort potentiale for at kunne klare sig i den nationale og 

internationale konkurrence. Det kræver et målrettet samarbejde på kryds og tværs af regionen 

- for udvikling og vækst vil ikke komme af sig selv. 

 

I Nordjylland står vi stærkere sammen, når vi evner at skabe fremtidens løsninger i 

fællesskab. Det gør vi på mange måder - blandt andet gennem Business Region North 

Denmark (BRN), hvor de nordjyske kommuner og Region Nordjylland arbejder sammen om en 

fælles vækstdagsorden. Ved at identificere fælles udfordringer, udvikle løsninger og drage 

fordel af hinandens styrker, øges sammenhængskraften og dermed forudsætningerne for 

vækst, udvikling og jobskabelse i hele Nordjylland. 

 

129



 

8 

 

Fælles vilkår for vækst og udvikling 

En lang række fælles og globale vilkår påvirker Nordjyllands udvikling, ligesom Nordjyllands 

beliggenhed spiller en rolle for udviklingsmulighederne: 

 

Globalisering og den teknologiske udvikling, særligt på det digitale område, åbner op for nye 

løsninger på samfundsmæssige udfordringer og giver nye forretningsområder for erhvervslivet, 

men det kræver ressourcer og de rette kompetencer, hvis mulighederne skal udnyttes 

optimalt. 

 

Klimaforandringerne foregår hurtigere end nogensinde og giver anledning til at kigge mod 

bæredygtighed samt nye og grønnere forretningsmodeller. Samtidig er der fortsat behov for 

omstilling til vedvarende energikilder for at reducere udledningen af CO2. 

 

Bæredygtighed sikres gennem et aktivt samarbejde om at finde fleksible og langsigtede 

innovative løsninger på tværs af regionen. Derved kan der opnås holdbare resultater for 

bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig udvikling. 

 

Den demografiske udvikling med en stigende levealder, en række unge, der flytter ud af 

regionen, og faldende ungdomsårgange betyder, at der bliver flere ældre og færre unge i 

Nordjylland. Urbaniseringen betyder samtidig, at bosætningen og væksten koncentreres i de 

større byer. Dermed er der færre til at sikre virksomhedernes vækst og imødekomme behovet 

for uddannet og kvalificeret arbejdskraft. 

 

Styrkepositioner og vækstpotentialer 

Nordjylland skal styrkes ved at samarbejde strategisk og målrettet med de særlige stedbundne 

kvaliteter, styrkepositioner og vækstpotentialer, der er i regionen: 

 

Det sammenhængende Nordjylland 

Nordjylland indgår i et nationalt og internationalt samspil af byer og regioner. Universitetsbyen 

Aalborg er en dynamo for regionen, ligesom de større byer i kommunerne er det for hvert 

deres nærområde. Med 1/3 af regionens indbyggere, og væsentlige dele af det nordjyske 

erhvervsliv samlet i og omkring Aalborg, udgør byen et kraftcenter for landsdelens 

erhvervsudvikling. En positiv udvikling i Nordjylland er stærkt afhængig af nære relationer og 

samarbejde imellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og myndigheder i Aalborg og 

landsdelens øvrige kommuner. 

 

De nordjyske byer er kraftcentre for kultur, innovation, erhverv og byliv. Byerne har forskellige 

styrkepositioner og roller inden for bosætning, erhverv, uddannelse, natur og kultur, og derfor 

skal der satses på forskellige udviklingsstrategier alt efter den enkelte bys styrker og identitet i 

et sammenhængende Nordjylland. En positiv udvikling kræver, at der er nære relationer og 

samarbejder på kryds og tværs af regionen samt stærke internationale relationer og 

samarbejde. Vi er hinandens nødvendige forudsætninger og er alle afhængige af, at der er et 

net af attraktive og levedygtige byer og opland. 

 

Det forbudte og mobile Nordjylland 

En stærk nordjysk infrastruktur er en forudsætning for at styrke mobiliteten og skabe vækst 

og beskæftigelse. Infrastruktur binder Nordjylland sammen og forbinder regionen med resten 

af Danmark. Hvis vækstpotentialerne i Nordjylland skal udnyttes optimalt, er det vigtigt, at det 

bliver nemmere at flytte mennesker, gods, viden, ideer og data rundt i Sammen står vi 

stærkere Sammen står vi stærkere side 8 regionen. Derfor skal der samarbejdes målrettet om 

at styrke både de fysiske og digitale forbindelser i og mellem Nordjylland og resten af 

Danmark. Væksten skal så vidt muligt ske bæredygtigt og ved at fremme de erhverv, der 

arbejder med cirkulær økonomi, genbrug og genanvendelse 
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Det attraktive Nordjylland 

Nordjylland udmærker sig på flere områder – også i en international sammenhæng. Det 

gælder fx de mange nordjyske turistattraktioner, de fantastiske kyststrækninger, 

naturoplevelser og kulturperler, som danner et godt grundlag for oplevelser, bosætning og 

rekreation og er med til at løfte hele regionen. 

 

Det virksomme og entreprenante Nordjylland 

Nordjylland har et robust og mangfoldigt erhvervsliv, hvor den industrielle fremstilling er af 

stor betydning, og hvor der er særlige styrkepositioner inden for bæredygtig energi, IKT, 

fødevarer, turisme og logistik. Nærheden til Skagerrak, Kattegat og Limfjorden sikrer de 

maritime erhverv og de fem store nordjyske erhvervshavne en særlig styrkeposition, som 

giver vigtige transportveje for både gods og mennesker. Med en stærk iværksætterindsats, er 

der endvidere et solidt grundlag for at sikre fødekæden af nye virksomheder og 

vækstiværksættere i hele Nordjylland. 

 

Det grønne og energiske Nordjylland 

Der er stort potentiale i at styrke indsatsen inden for bæredygtighed, brug af grøn teknologi og 

nye grønne forretnings- og samarbejdsformer. Nordjyllands styrkeposition inden for 

energiteknologi kan fx understøttes igennem fælles, strategisk energiplanlægning, som 

fremmer teknologiske løsninger og systemer inden for vedvarende energi. 

 

Det kompetente Nordjylland 

Aalborg Universitet giver, med sine mange internationale styrkepositioner og kompetencer, 

Nordjylland en særlig position, som er afgørende for Nordjyllands udvikling. Sammen med 

professionshøjskoler og et net af erhvervsfaglige og mellemlange videregående 

uddannelsesinstitutioner er Aalborg Universitet samt DTU med til at levere veluddannet 

arbejds- og innovationskraft til erhvervslivet. En fælles indsats allerede i folkeskolen og det at 

sikre decentrale uddannelsesmuligheder er særlig vigtig for den fremtidige samfunds- og 

erhvervsudvikling herunder adgang til kvalificeret arbejdskraft. 

 

Vores ledestjerne 
Vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer for, at kommunens borgere bor et sted, hvor der 

er et solidt fundament for det gode og rige liv med mange udfoldelsesmuligheder. Det skal 

ledestjernen hjælpe os med. 

 

Stjernens centrum illustrerer det overordnede mål, der styrer os i alt, hvad vi foretager os. Det 

handler om, at Vesthimmerlands Kommune er et godt sted at leve og bo, hvilket er 

udgangspunktet for at fastholde eller øge kommunens bosætning. Takkerne udgør henholdsvis 

fundament og de strategiske fokusområder. 
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Vi er udfordret, når det kommer til bosætning. Det ønsker vi at ændre på, fordi en af 

forudsætningerne for opfyldelsen af vores vision er, at vi evner at tiltrække nye borgere. Uden 

dem vil vi blive udfordret på vækst og de gode solide lokale fælleskaber, vi er kendte for i dag, 

og som vi gerne vil udvikle. For at vende vores bosætningsudfordring kræves det, at vi evner 

at skabe en kommune, hvor borgerne har mulighed for at få et attraktivt liv for dem selv og 

deres familier. 

Fundamentet 
Når vi skal arbejde med særlige indsatser for at opnå målet om øget bosætning og kommunen 

som et godt sted at bo og leve, så kræver det, at vi har nogle grundlæggende forudsætninger 

og midler på plads. Vi hviler på et fast fundament. 

 

 Fundamentet består af: 

 

 Sund økonomi 

 

 Bæredygtig udvikling 

 

 Borgerinvolvering 

 

 Kultur 

 

Sund økonomi 

Vi har i de senere år arbejdet intensivt på at skabe en sund og god økonomi. Den økonomiske 

politik har fokuseret på at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Det har betydet, at vi 

har opnået en stabilitet, som har gjort det muligt at prioritere vores midler 

 

Vi står i de kommende år overfor demografiske forskydninger, som betyder, at der i fremtiden 

vil være færre unge i den arbejdsduelige alder og flere ældre borgere med et plejekrævende 

behov. Derfor er det fortsat nødvendigt at fokusere på at holde økonomien sund, så vi også 

fremover har mulighed for at investere i det, vi tror, der gør kommunen til et attraktivt sted at 

bo og leve. 

 

Det kræver, at politikere og administration løbende har fokus på planlægning og overholdelse 

af budgetter, så der sikres en skarp prioritering af kommunens penge, og at grundlaget for 

den økonomiske politik fastholdes. På Byrådets budgetseminar hver september måned 

forhandles budget for det kommende år. Forhandlingerne tager udgangspunkt i de politisk 

prioriterede områder og opgaver i Plan- og Bæredygtighedsstrategien, samt ønsker til drift og 

opgaver fra fagudvalg og administration. Herved sikres sammenhæng mellem strategi, daglig 

drift og økonomi. 

 

Bæredygtig udvikling 

I 2015 gik 193 lande sammen om 17 verdensmål, som frem til 2030 skal føre til en mere 

bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. 

 

Bæredygtig udvikling handler ikke kun om at bevare og passe på de naturressourcer, vi har, 

men i lige så høj grad om at udvikle og fremme det naturligt forekommende plante- og dyreliv 

ved blandt andet at forbedre deres levesteder og -vilkår. I Vesthimmerlands Kommune har vi 

en unik natur, som vi ønsker at værne om og passe på til glæde for kommende generationer. 

 

Bæredygtig energi er et af verdensmålene, der skal sikre at alle har adgang til pålidelig, 

bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. 
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Vi arbejder målrettet på at blive selvforsynende med vedvarende energi. Vi har indgået en 

aftale med Dansk Naturfredningsforening om at være klimakommune, hvilket forpligter os til 

at nedbringe kommunens CO2-udslip med minimum 2 procent om året. Vi arbejder desuden 

på, at vores institutioner vælger konkrete løsninger, der skaber bæredygtighed, blandret andet 

med fokus på energibesparende foranstaltninger. 

 

Målet er, at vi lærer af det, vi gør, og at vi, i processen, drager nytte af erfaringerne og 

fremover bliver endnu bedre til at tænke bæredygtigt. 

 

Borgerinvolvering 

I Vesthimmerlands Kommune bruger vi alle ressourcer, der har interesse i at udvikle vores 

kommune. Derfor er det naturligt at indgå i dialog og samarbejde med borgerne. 

 

Borgerinvolvering handler om at støtte det store arbejde, vores frivillige udfører, og som er 

med til at gøre kommunen til et godt sted at bo, arbejde i og besøge. Og det handler om 

dialog og om at skabe relationer borgerne og kommunen imellem. 

 

Vi ønsker også at styrke borgerinvolveringen på det politiske plan. I dag er vi løbende i dialog 

med borgerne på borgermøder rundt i kommunen. Målet er i højere grad at involvere borgerne 

i beslutningsprocesser og udvikling af konkrete løsninger, så de får mulighed for aktivt at 

påvirke retningen af det politiske arbejde i kommunen. 

 

Kultur 

Oplevelser og aktiviteter beriger vores liv – især når vi deler dem med hinanden. Kultur skaber 

relationer og fællesskab. I vores kommune er vi beriget af et rigt foreningsliv, som i høj grad 

bærer de kulturelle oplevelser. I lokalsamfundet findes der et væld af tilbud, der strækker sig 

fra kulturelle, musiske og kreative aktiviteter til sport og idræt. Disse tilbud er en styrke. Dels 

fordi de har en positiv effekt på vores psykiske og fysiske sundhed. Dels fordi de har en positiv 

afsmitning på vores bosætning og fastholdelse af borgere. Og fordi de skaber relationer, 

fællesskab, identitet og sammenhængskraft i kommunen. 

 

Vi ønsker derfor fortsat at være kendt som en oplevelsesrig kommune, der er attraktiv at bo i, 

og som altid er værd at lægge vejen forbi, til glæde for blandt andet turisterhvervet. 

 

Vi arbejder derfor på at understøtte, at der er gode rammer for foreningslivet, de frivillige og 

kulturlivet. Vi ønsker, at de mange tilbud og attraktioner markedsføres og synliggøres og 

fremstår, så tilgængelige som muligt – for så mange som muligt. Det er en del af vores 

identitet. 

 

Fokusområder 

Vores liv 

Vi skal have det godt. Vores liv handler om livskvalitet, hvordan vi klarer os, og hvordan vi får 

det bedst mulige ud af livet, uanset alder, beskæftigelse og sundhedstilstand. 

Vores vækst 

Vi skal ville noget. Vores vækst handler om, at vi gennem udvikling vil gøre Vesthimmerland til 

at godt sted at bo. Vi vil tiltrække flere turister, og vi vil gøre kommunen til et endnu bedre 

sted at drive virksomhed. 
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Vores børn og unge 

Vi skal have det lange lys på. Vores børn og unge er fremtiden. Det er dem, der skal overtage 

og fortsætte udviklingen af Vesthimmerland. Det er dem, vi skal skabe de bedste muligheder 

for ved at sikre dem uddannelse, arbejde og en god tilknytning til vores landsdel. 

Vores natur og miljø 

Vesthimmerlands Kommune rummer en særlig rig og varieret natur og en lang kystlinje, og 

det skal vi passe på. Samtidig ønsker vi, at naturen skal kunne rumme både frilufts- og 

naturinteresse. Vi skal arbejde for at få det hele til at gå op i en højere enhed. 

 

Vores liv 

De fleste mennesker vil gerne klare sig selv 

Alle ønsker et liv med en høj livskvalitet. Et liv, hvor vi kan klare os selv uanset alder, 

handicap, uddannelse og job. I Vesthimmerlands Kommune arbejder vi hver dag for, at alle 

borgere i kommunen får de bedst tænkelige muligheder for at leve sunde og selvstændige liv. 

Det gøres blandt andet gennem rehabilitering, samarbejde med kommunens borgere og deres 

netværk, og ikke mindst ved hele tiden nysgerrigt at søge efter nye måder at skabe velfærd og 

rammer for det gode liv. 

 

Vi er glade for, at vores ældre lever længere og er mere ressourcestærke end tidligere. Rigtig 

mange har et godt helbred og kan klare det meste selv. Det bakker kommunen op om. 

 

Andre er ikke så heldige, og vi forventer, at flere borgere, i de kommende år, vil få et handicap 

eller en diagnose - mange af dem psykiske. 

 

Vi ved, at det betyder meget for livskvaliteten, at man kan forsørge sig selv, og at man er med 

til at bidrage til arbejdsmarkedet. Derfor vil vi fra kommunens side gøre alt, hvad vi kan, for at 

få flere i arbejde eller uddannelse. Derfor vil rehabilitering blive afgørende for den 

sundhedsrettede, jobrettede og sociale indsats. Vi vil møde alle borgere med hjælp, der passer 

den enkeltes behov, uanset om de kæmper med manglende uddannelse, ledighed, handicap, 

psykiske lidelser eller er socialt udsatte. 

Vores udfordringer 

Vi vil møde alle borgere med hjælp, der passer til den enkeltes behov 

 

 Flere borgere er siden 2013 blevet overvægtige på grund af usunde kostvaner og fysisk 

inaktivitet. 

 

 Flere unge, især kvinder, har det dårligere psykisk end i 2013. 

 

 Det er mere stressende at være arbejdsløs og være på job.   

 

 De mest almindelige sygdomme blandt kommunens voksne er slidgigt, rygsygdomme 

og varige psykiske lidelser. 

 

 Sygdom, usund livsstil og mentalt dårligt helbred følger uddannelsesniveauet. Jo lavere 

uddannelse jo dårligere sundhedstilstand. 

 

 Antallet af ældre borgere stiger i fremtiden, hvilket kræver mere af hjemmeplejen. 

 

 Ensomhed er et problem for de unge og for de 80 plus i kommunen, jævnfør 

Sundhedsprofilen. 
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Vores muligheder 

 Vi har et sundhedscenter, der systematisk arbejder med forebyggende og 

sundhedsfremmende tiltag. 

 

 Vi har et rehabiliteringshus, hvor borgere, der ikke kan klare sig selv i eget hjem, 

hjælpes til at genvinde færdigheder og funktioner. 

 

 Vi har fokus på rehabiliterende indsatser i hjemme- og sygeplejen, i eget hjem samt 

psykiatri og handicap. 

 

 Vi har et godt samarbejde i det nære sundhedsvæsen og med den regionale psykiatri. 

 

 Vi har et rigt kultur- og foreningsliv, der åbner gode muligheder for fællesskaber og en 

forbedret mental og fysisk sundhedstilstand. 

 

 Vi er langt fremme med at udvikle og afprøve nye velfærdsteknologiske løsninger, der 

understøtter borgernes selvstændighed. 

 

 Vi har et godt og tæt samarbejde mellem kommunens private og offentlige 

virksomheder, som gerne stiller op, når borgere skal hjælpes tilbage på 

arbejdsmarkedet. 

 

 Vi har et akuttilbud, hvor borgere med psykisk sygdom hjælpes til at finde fodfæste, så 

de undgår at blive indlagt. 

 

Derudover er vi meget opmærksomme på følgende: 

 

Flere forskere har dokumenteret, kunst, kultur og kreative aktiviteter kan have en positiv 

effekt på psykisk og fysisk sundhed, for eksempel i form af nedsat stress, angst og depression, 

mindre træthed, færre smerter og bedre kropsforståelse. 

 

Der bliver, i de kommende år, flere ældre, som ikke er ressourcestærke, med langvarige 

sygdomme. En del af dem vil have et omfattende behov for pleje og vil ikke kunne klare sig 

selv uden hjælp. Den gruppe får vi, som kommune, en opgave i at tage hånd om på et fagligt 

og menneskeligt højt niveau. 

Det gør vi 

1. Vi arbejder for det sunde, fysiske og mentale liv til borgerne. 

 

2. Vi udvikler og vedligeholder de konkrete færdigheder og sociale relationer, som gør det 

muligt for borgerne at være aktive i eget liv. 

 

3. Vi udvikler og bruger nye redskaber og metoder, som giver flere muligheder for at leve 

et selvstændigt liv i længere tid. Det kan for eksempel være rehabilitering, 

velfærdsteknologi eller sundhedsfremme. 

 

4. Vi skaber meningsfulde sammenhængende forløb sammen med borgerne, og vi lærer 

af, hvad der skaber bedst resultat. 

 

5. Vi opfordrer flere fællesskaber til at åbne sig op for udsatte borgere for eksempel børn, 

unge, voksne og ældre samt mennesker med handicap. Den enkeltes netværk skal i 

spil, og fællesskaber som foreningsliv, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner skal 

medvirke til, at flere sikres aktiv deltagelse i lokalsamfundet. 

 

6. Vi styrker det lokale og frivillige arbejde som grundlag til sundhed og fællesskab. 
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7. Vi tænker kultur, natur og sundhed sammen. 

 

Konkrete mål for 2022 

Flere børn og voksne skal have det godt 

Det mål, vi vil nå ved: 

 

 Styrke netværksdannelser og derved sikre børn og unge og tilhørsforhold i skoler og 

institutioner. 

 

 Sikre børn og unge adgang til voksne, de kan være fortrolige med. 

 

 Sikre børn og unge lige udviklingsmuligheder. 

 

 Arbejde for at mobning ikke finder sted. 

 

 Bruge kulturaktiviteter til at forbedre sundhedstilstanden blandet unge og voksne med 

stress, angst og depression. 

 

 Styrke sociale netværk og fællesskaber i samarbejde med frivillige organisationer. 

 

 Sigte efter et arbejdsmarked med plads til flere - og give støtte til dem, der mangler 

fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Flere skal stoppe med ved ryge, og færre skal starte 

Dette mål vil vi nå ved at: 

 

 Tilbyde støtte, hjælp og vejledning til alle, der vil stoppe med ved ryge. 

 

 Lave opsøgende og målrettede rygestopforløb. 

 

 Vesthimmerlands Kommune har røgfri arbejdstid. 

Færre skal starte med et misbrug af alkohol og stoffer 

Det vil vi opnå ved at: 

 

 Informere om konsekvenser ved alkohol og stoffer, samt informere om kendetegn ved 

begyndende misbrug. 

 

 Arbejde opsøgende og tværfagligt i forhold til misbrug af alkohol og stoffer. 

 

 Tilbyde støtte og vejledning til personer med misbrug af alkohol og stoffer. 

 

Flere unge, voksne og ældre skal bevæge sig mere i dagligdagen 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Understøtte visionen ”Bevæg dig for livet”, hvor målene for 2025 er, at 50 procent af 

befolkningen er medlem af en idrætsforening, og 75 procent er fysisk aktive. 

 

 Indarbejde fysisk aktivitet i institutioner og skoler. 

 

 Skabe fysiske rammer, som inspirerer til fysisk aktivitet. 
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 Forsætte med at dyrke indsatser som eksempelvis gå-fællesskaber. 

 

Den sociale ulighed inden for sundhed skal være mindre 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Målrette tilbud til borgere med størst behov. 

 

 Understøtte kommunens unge i at få den uddannelse, de ønsker. 

Vi opbygger og vedligeholder færdigheder og sociale relationer, som gør det muligt 

for borgerne at være aktive i eget liv 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Opbygge tilbud om rehabilitering med udgangspunkt i borgernes egne ønsker, gennem 

skræddersyede og målbare genoptræningsforløb af mentale og fysiske færdigheder. 

 

 Hjælpe målrettet med genoptræning af borgernes færdigheder efter deres forløb i 

kommunen. 

 

 Skabe kontakt til frivillige kræfter med henblik på at bryde ensomhed og isolation samt 

modvirke manglende livsindhold. Der skal samles viden om frivillige, der har 

menneskeligt overskud og lyst til at hjælpe. 

 

 Systematiseret opmærksomhed på, hvordan vi, ved hjælp af konkret vejledning og 

hjælpemidler i hverdagslivet, kan sikre borgernes muligheder for en selvstændig 

tilværelse. 

 

 Omfavne nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger, hvis vi kan se, at det gør en 

forskel i borgernes selvstændige tilværelse, medarbejdernes arbejdsmiljø og/eller 

kommunens økonomi. Vi tager gerne risiko, hvis vi tror, det nytter, og vi inddrager 

borgerne i udvikling, brug og evaluering af de nye redskaber og metoder. 

 

 Skabe nye partnerskaber mellem det offentlige, det private og fritidslivet. Vi vil arbejde 

bredt for sammen at løse velfærdsopgaver med respekt for foreningslivets værdier og 

de frivilliges indsatsvilkår. 

 

Vi skaber meningsfulde, sammenhængende forløb - og vi lærer af, hvad der skaber 

de bedste resultater 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Dokumentere præcist, med fælles begreber, på tværs af fagområder, så det bliver 

nemmere at anvende og opdaterede fælles oplysninger. 

 

 Lave et fælles fagsystem, som alle social- og sundhedsfaglige medarbejdere kan bruge. 

 

 Tidligt finde svækkede ældre, så de kan rehabiliteres og genvinde deres færdigheder. 

 

 Samarbejde på tværs af forvaltningerne ud fra borgernes ønsker og mål, og samtidig 

lade økonomien følge borgerne på tværs af forvaltningerne. 
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Vi vil støtte flere fællesskaber til dem, der er i dag føler sig udenfor 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Støtte projekter, der vil få flere med i foreningslivet, så flere kan blive en del af et 

forpligtende fællesskab. 

 

 Belønne de foreninger og aftenskoler, der laver opsøgende arbejde for at få flere med. 

 

 Sætte fokus på tilbud, der kobler sundhed, kultur og idræt/bevægelse. 

 

 Lave boliger der passer til de kommende generationer af ældre - måske i privat regi - 

med fokus på adgang til netværk og fælles faciliteter. 

 

 Sørge for at der bliver lavet fleksible boliger til borgere med fysiske/psykiske handicaps. 

 

Vores vækst 

I fremtiden vil vi gøre de ting, der er vigtige for erhvervslivet, vigtigt for kommunen 

Vesthimmerlands Kommune er et godt sted at bo og være borger i. Sådan skal det fortsat 

være. Men selv om bosætning har været noget af det vigtigste for os, har vi ikke glemt vores 

virksomheder, eller alle turisterne, der kommer på besøg. Vores kommune tiltrækker både 

turister og firmaer og det vil vi gerne skrue op for. Det skal være nemmere at være 

virksomhed i kommunen, og turisterne skal omsætte mere hos byens butikker. Det er vigtigt 

for os, at turismen støtter en masse services og handel. Derfor vil vi give erhverv og handel 

meget mere opmærksomhed. 

 

Vi vil gøre det nemmere at drive virksomhed, og vi vil arbejde aktivt for at fremme turismen. 

Med et større og mere mangfoldigt erhvervsliv vil vi udvide mulighederne for en stabil og 

positiv udvikling - økonomisk og befolkningsmæssigt. 

 

For virksomhederne og turisterhvervet er vi den myndighed, de oftest taler med. Vi er så og 

sige hoveddøren til den offentlige sektor. For at sikre målsætningen om vækst, vil vi arbejde 

på at være imødekommende, at forstå erhvervslivet bedre og gøre samarbejdet mere enkelt. 

Vi vil kort sagt være en vigtig medspiller i udviklingen. Det er derfor, vi siger, at vi i fremtiden 

vil gøre de ting, der er vigtige for erhvervslivet, vigtige for kommunen. 

 

Vores udfordringer 

Vi skal arbejde for, at vores borgere ikke flytter 

 

 Mange områder i Danmark bliver over de kommende år presset af et stramt 

arbejdsmarked på grund af lav ledighed og en arbejdsstyrke, der bliver mindre og 

mindre. Dette har Dansk Erhverv konkluderet i undersøgelsen ”Dansk Erhverv 

Perspektiv 2017”. 

 

 Forudsætningen for, at de områder kan vækste igen er, at borgerne ikke flytter. 

 

 I Vesthimmerlands Kommune vil manglen på arbejdskraft blive en realitet. Den 

udvikling understøttes desværre af den demografiske udvikling, hvor antallet i den 

arbejdsduelige alder forventes at falde med 1,5 procent i løbet af de kommende 3 år. 

 

 Antallet af arbejdsløse vil ligge mellem 0 og 3 procent, hvilket betyder, at der ikke er 

reel arbejdsløshed. 
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Vores muligheder 

Vi vil skabe muligheder for dem, der bor og arbejder her - ved at forbedre vores 

erhvervsservice. 

 

Der ligger en opgave i at gøre virksomhederne tiltrækkende for arbejdstagere. Både indenfor 

og udenfor kommunen. 

 

 For virksomhederne er det afgørende, at infrastruktur og serviceydelser bliver bedre. 

Hvis ikke, kan vi ikke fastholde dem, og vi kan heller ikke forvente, at nye 

virksomheder vil flytte hertil. 

 

 Vi vil skubbe på og starte initiativer, der hjælper os i retning af den ønskede udvikling. 

 

 Erhverv Væksthimmerland og VisitVesthimmerland bliver centrale aktører med blandt 

andet erhvervsservice ved start af virksomhed og netværksarrangementer, der 

fremmer samarbejdet mellem kommunen og virksomhederne. 

 

 Derudover vil vi i kommunen arbejde på at forbedre erhvervsklimaet gennem hurtigere 

sagsbehandling samt dialog og formidling af vigtig information, der kan medvirke til at 

skabe en positiv virksomheds- og turismeudvikling. 

 

Det gør vi 
 

1. Går foran med effektiv erhvervsservice. 

 

2. Går nye erhvervsfremmende teknologier i møde. 

 

3. Sikrer den fysiske og digitale infrastruktur, som er nødvendig for, på erhvervslivet 

lykkes. 

 

4. Tiltrækker og fastholder den arbejdskraft vores erhvervsliv har brug for. 

 

5. Åbner os for viden, erfaringsudveksling og samarbejde mellem virksomheder og 

uddannelsesinstitutioner. 

 

6. Understøtter et aktivt iværksættermiljø. 

 

7. Satser på kystturisme og turismen i vores havne. 

 

8. Sikrer hos vores investeringer i turismen får den ønskede effekt. 

 

9. Intensiverer vores markedsføring inden for turismeområdet. 
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Konkrete mål for 2022 

Vi vil være noget for vores lokale virksomheder og værksættere 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Opsøge og spørge ind til behov og fremtidsplaner. 

 

 Giv virksomhederne hurtig og effektiv sagsbehandling ved behov for tilladelser og 

bevillinger. 

 

 Være en smidig og effektiv indgang til det offentlige system. 

 

Vi vil gå foran med nye teknologier til erhvervsliv og borgere 

Det mål vil vi nå ved at: 

 Arbejde nytænkende i samarbejde med regionens videns- og uddannelsesinstitutioner. 

 

 Støtte op om digitalisering og automatisering i virksomhederne gennem Erhverv 

Væksthimmerland. 

 

 Afholde en teknologimesse i kommunen, der kan inspirere til virksomhedernes 

teknologiske udvikling. 

 

Vi vil arbejde for det fysiske og det digitale fundament, som er vigtigt for 

erhvervslivets vækst 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Være opsøgende og få de traditionelle spillere i tale i forhold til udvikling af den digitale 

infrastruktur.  

 

 Sørge for at vedligeholde og udbygge den fysiske infrastruktur til gavn for og alle og 

samtidig se på adgangsvejene til og fra kommunen. 

Vi vil fremme udvikling, viden, erfaringsudveksling og samarbejde mellem 

virksomheder og uddannelsesinstitutioner 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Samarbejde med Erhverv Væksthimmerland og VisitVesthimmerland i forhold til 

resultatkontrakter. 

 

Vi vil understøtte et sundt iværksættermiljø 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Tilbyde grundlæggende erhvervsservice ved opstart af ny virksomhed. 

 

 Etablere start-up-miljøer / virksomheds- og kontorfællesskaber i tomme kommunale 

bygninger. 

 

 Opsøge de unge i for eksempel folkeskolerne og på erhvervsuddannelserne. 

 

 Facilitere samarbejde i fællesskab med Erhverv Væksthimmerland. 

 

 Sikre bedst mulig udvikling og kommende generationsskifte. 
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Vi vil satse på kystturisme og turisme i vores havne 

Det mål vil vi opnå ved at: 

 

 Oprette et forum, der skal udvikle aktiviteter, der passer til vandet omkring os. 

 

 Forbedre adgangsveje og opholdsarealer ved kysterne. 

 

 Forbedre tilbud og faciliteter i lystbådehavnene. 

 

Vi vil sørge for, at vi får noget ud af kommunens investeringer i turisme 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Se på hvordan midlerne bruges bedst muligt. 

 

 Involvere VisitVesthimmerland i turismeområdet. 

 

 Nytænke området med henblik på markedsføring, projektudvikling og samarbejde i 

tværs af erhvervs- og kommunegrænser.  

 

 Tiltrække turister ved at fortælle om det bedste af Vesthimmerland gennem branding af 

Vesthimmerlands Vestkyst. 

 

 Kvalitetssikre den eksisterende overnatningskapacitet og sørge for flere senge i 

fremtiden. 

Vi vil intensivere markedsføring af turismeområdet 

Det mål vil vi opnå ved at: 

 

 Satse på digitale og online medier, så vi rammer den digitale turist bedre. 

 

 Udvikle turismeprodukter, for eksempel oplevelsestilbud og opdateret indhold på 

hjemmesider og social medier, uden at det glemme det trykte materiale. 

 

 Forbedre skiltning og afmærkede stier. 

 

 Kvalificere vores turisme- og markedsføringskompetencer, digitalt og online, gennem 

VisitVesthimmerlands Turismeakademi. 

 

Vores børn og unge 

Det gode liv har ingen alder 

Børn og unge er vigtige. Det er dem, der en dag skal overtage og bygge videre på det 

Vesthimmerland, vi kender. Derfor skal de have det godt – alle sammen. 

 

Vi vil motivere børn og unge til at uddanne sig og få et job ved at tage dem med på råd, lytte 

til dem og styrke dem i troen på sig selv. Vi er ikke til hurtige lappeløsninger. Børn og unge 

skal mærke, at vi virkelig vil dem, og at vi gør noget, som gør en forskel. Vi tror på, at den 

opvækst, vi giver børn og unge, er afgørende for det liv, de får som voksne 

 

Vi vil arbejde for, at de bliver sunde, glade og selvstændige mennesker, som tror på sig selv 

og ved, hvad de kan og vil, uanset hvad de har med i baggagen. Det vil vi gøre sammen med 
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de mennesker, som er vigtigst i deres liv: Forældre, familie, kammerater og de voksne der er 

med til at præge dem fra de er små, til de kan stå på egne ben. 

 

Vores holdning er, at børn og unge fortjener at blive mødt af mennesker, som synes, de er 

vigtige, og som brænder for at hjælpe dem med at blive sig selv på den allerbedste måde. De 

skal mærke glæden boble, når de lærer noget nyt eller overkommer noget svært. De må aldrig 

føle sig alene eller udenfor. Og de skal udfordres på den gode måde, så de kan mærke, at vi 

tror på dem og er ambitiøse på deres vegne. 

 

Vi har alle et ansvar for, at børn får en god barndom, opvækst og skoletid, så de får styrken, 

som unge og voksne, til at vælge de ting i livet, som gør dem glade. En uddannelse som føles 

helt rigtig, et arbejde de brænder for, mad der giver energi og nære venner og familie at dele 

det hele med og støtte sig op ad, det er vores opskrift på at skabe glade mennesker med et 

godt liv i balance. 

 

Kodeordene i vores indsats i børne- og ungeområdet er forebyggelse, tværfaglighed og 

involvering. Vi kalder det for Vesthimmerlandsmodellen. Og vi ved, det virker. 

 

Vores udfordringer 

Børne- og ungeområdet i Vesthimmerlands Kommune har en række udfordringer 

 

 12,4 per 1000 0 til 17-årige er anbragte. Landsgennemsnittet er 9 per 1000 0 til 17 

årige. 

 

 Vi har socioøkonomiske udfordringer, som handler om lave indkomster, svag 

uddannelsesstruktur og mange på overførselsindkomst. Og så er der en del af boliger i 

så dårlig stand, at kun kan lejes ud uden depositum. 

 

 Antallet af ikke uddannelsesparate elever på 8. årgang er stigende i skoleårerne 2014 

til 2015 (32 procent) til 2016 til 2017 (41 procent). 

 

 Siden 2015 er andelen af unge mellem 18 og 30 år, som går fra overførselsindkomst til 

uddannelse faldet. 

Vores muligheder 

I Vesthimmerlands Kommune har vi masser af muligheder, som kan forstå det gode børne- og 

ungeliv. 

 

 Vi er til stede og hjælper børn og unge så snart, de har brug for det. På den måde er vi 

med til at understøtte, at de kan få et godt liv, uanset hvilken baggrund de har. 

 

 Når vi anbringer børn og unge, er det oftere i netværk og plejefamilier, i stedet for 

institutioner. 

 

 Siden 2015 har lidt flere børn og unge i alderen 18 til 30 år fået job og sagt farvel til 

overførselsindkomst. 

 

 Børnene i skoler og dagtilbud trives, og deres voksnes sygefravær er faldende. 

 

 Fagligt er vi er ikke helt på højde med resten af Danmark. Hvis vi tager højde for den 

socioøkonomiske udfordringer, er den kommunen dog på forventeligt niveau. 
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Det gør vi 
1. Vi udvikler og har fokus på tidlig helhedsorienteret forebyggelse, som kan blive varige 

løsninger. 

 

2. Vi arbejder med en udviklingsstrategi, som skal sikre børn mellem 0 og 16 år bedre 

muligheder for at udvikle sig, lære og have det godt. 

 

3. Vi møder vores unge i øjenhøjde, tager dem med på råd og lytter til dem. På den måde 

forsøger vi at motivere dem i forhold til uddannelse og job. 

 

4. Vi forsøger at gøre vejen til uddannelse og job lettere. 

 

5. Vi arbejder på at gøre Aars til en endnu bedre uddannelsesby med et godt miljø for 

vores børn og unge. 

 

Konkrete mål for 2022 

Vi vil styrke vores forebyggende indsatser 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Vi vil arbejde på, at færre børn og unge skal anbringes på institution. 

 

 Vi vil arbejde på, at 60 procent af kommunens førstegangsfødende skal deltage i 

”Familieiværksætterne”. 

 

 Vi vil bruge erfaringerne fra Vesthimmerlandsmodellen inden for andre områder i 

kommunen. 

 

 Vi vil blive ved med at forbedre og udvide vores tilbud til borgerne. 

 

 De forebyggende indsatser skal udgøre og større del af det samlede antal 

foranstaltninger, som igangsættes. 

 

Vi vil sikre vores børns udvikling 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Vi vil investere i børn fra 0 til 5 år med særlig fokus på forældresamarbejde og 

digitalisering. 

 

 Vi vil arbejde målrettet på, mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og 

regne. Færre elever skal opleve dårlige resultater og nederlag i skolen. Flere skal blive 

blandt de allerdygtigste i dansk og matematik. 

 

 Vi vil, at alle børn, der kan inkluderes skal inkluderes. 

 

 Vi vil styrke lærernes og pædagogernes faglige, pædagogiske og praktiske 

kompetencer. 

 

 Vi vil gøre status og følge op på adgangsgivende karakterer til ungdomsuddannelser. 

 

 Vi vil implementere 2022 planens ni fokusområder og have særligt fokus på at evaluere 

og følge op på indsatserne. 
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Vi vil støtte og motivere vores unge 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Vi vil hjælpe flere unge i grundskolen til at blive erklæret uddannelsesparate. 

 

 Vi vil sikre, i flere unge vil gennemføre og ungdomsuddannelse. 

 

 Vi vil udvikle vores tilbud til unge, der tidligere har modtaget foranstaltninger med et 

tværfagligt ungesamarbejde (efterværn). 

 

 Vi vil minimere antallet af unge på uddannelseshjælp. 

 

Vi vil skabe bedre veje til uddannelse og job 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Alle unge under 25 år skal gøres parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller 

komme i job. 

 

 Vi vil fokusere på en sammenhængende ungeindsats, hvor omdrejningspunktet er 

individuelt tilrettelagte indsatser, der giver mening. Den sammenhængende 

ungeindsats skal hjælpe den enkelte unge med at finde den mest realistiske vej til at 

påbegynde og gennemføre en uddannelse eller opnå varig tilknytning til 

arbejdsmarkedet. 

 

 Vi vil prioritere en rød tråd i vores ungeindsats på tværs af uddannelses-, 

beskæftigelses- og socialindsatsen. 

 

Vi vil styrke Aars som en attraktiv uddannelsesby 

Det mål vil vi nå ved at: 

 

 Vi vil gøre Aars til Vesthimmerlands Kommunes største samlingssted for unge. 

 

Vi vil styrke de unges fællesskaber lokalt og på tværs af kommunen. 

 

 Vi vil skabe en indgang til et godt ungdomsmiljø og en lettere vej til uddannelse og job. 

 

Vores natur og miljø 

Vi skal værne om vores natur og miljø 

Befolkningen i Vesthimmerland har gennem årtusinder været tæt knyttet til naturen og til at 

bo i naturen, leve af naturen og leve med i naturens årsrytme. 

 

Vi er derfor en del af naturen omkring os, og vi bærer en del af naturen i os. Med den 

teknologiske og samfundsmæssige udvikling har fulgt en tro på, at vi ikke længere er 

afhængig af naturen på samme måde, som vi var tidligere. 

 

Vesthimmerlands Kommune rummer en særlig rig og varieret natur og en lang kystlinje. De 

ting tilsammen giver mange og alsidige muligheder for aktiviteter. Det er ikke altid disse 

aktiviteter kan eksistere side om side, for vores natur ses af nogle som en ressource, og af 

andre som et sted for aktiviteter af enhver slags. Dette kan være i konflikt med vores pligt til 

at beskytte naturen, og udfordrer vores opfattelse af, hvad naturen er, og hvilke aktiviteter, 
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der må finde sted der. 

 

Vi vil derfor arbejde for, at der tages hånd om både benyttelses- og beskyttelsesinteresser. I 

Vesthimmerland ønsker vi, at naturen skal kunne rumme både frilufts- og naturinteresse. Vi 

har plads til naturens stillekupeer med urørt natur og naturbaser, motions- og MTB ruter, 

sejladsfaciliteter med mere. 

Vores udfordringer 

Der er mange grupper, der har interesse i det åbne land, og i Vesthimmerland skal der helst 

være plads til alle. Det giver os nogle udfordringer 

 Landmanden skal have plads til sin bedrift og ser landet som produktionsjord. 

 Planlæggeren skal have plads til byudvikling. 

 Friluftslivet skal udfolde sig et sted. 

 Vi skal efterleve FN's Biodiversitetskonvention. 

 Vi afsætter for lidt plads til vild natur. 

Vores muligheder 

Vesthimmerlands Kommune har nogle stedbundne potentialer, idet vi både er en del af det 

himmerlandske kerneland og af limfjordsområdet. 

 Vi kan skabe grønne korridorer fra Limfjorden og til De himmerlandske Heder og derved 

give borgere og besøgende en stor oplevelse ved at gå gennem et tværsnit af 

Danmarks naturtyper. 

 Vi kan gennem klimatilpasningsprojekter ved Limfjorden blive foregangskommune for, 

hvordan man lever og bor ved siden af et stigende hav. 

 Vi har gode muligheder for at skabe rekreative muligheder, der understøtter "Det gode 

Liv". 

Det gør vi 
 Vi indgår i et EU-finansieret projekt "Landmanden som naturforvalter" i et samarbejde 

med Naturstyrelsen, 6 andre kommuner og en række af langbrugets organisationer. 

 Vi deltager i Natur på Tværs og Nordjyske naturnetværk sammen med de nordjyske 

kommuner. 

 Vi har gennem Statens Vandplaner lavet en række projekter, hvor vandløbsnære 

arealer har fået øget naturindholdet væsentligt ved etablering af for eksempel 

vådområder eller genslyngning af vandløbet. 

 Vi har igangsat arbejdet med en Natur- og Friluftsstrategi, der forventes færdig i første 

halvdel af 2020. 

Konkrete mål for 2020 

Vi vil forbedre vores muligheder for at markedsføre vores stedbundne 

naturpotentialer, både indad mod kommunes egne borgere og udad mod resten af 

verden 

Det mål vil vi opnå ved at: 

 Arrangere en årlig temadag om status for natur og miljø med deltagelse af Byrådet og 

med oplæg fra kommunens administration og fra inviterede interesseorganisationer. 

 Udpege særligt interessante naturlokaliteter og sikre adgang til dem. 

 Udarbejdede præsentationsmateriale om disse lokaliteter. 

 Opgradere flere af vores stier så de kan blive certificeret som Kvalitetssti af Dansk 

Vandrelaug og som Premium Vandrerute af Deutsches Wanderinstitut. 
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Vi vil indarbejde ønsket om at øge biodiversiteten i al vores planlægning 

Det mål vil vi opnå ved at: 

 Vi ved vores planlægning udlægger naturarealer, der skal henligge i fred og med et 

minimum af vedligeholdelse. 

 Binde naturarealer sammen som Det grønne Danmarkskort foreslår. 

 Alle regnvandsbassiner anlægges på en sådan måde, at de bliver naturtro samtidig med 

at hensynet til deres vedligeholdelse tilgodeses. 

Vi vil indarbejde hensynet til biodiversiteten i vores driftsopgaver 

Det mål vil vi opnå ved at: 

 Indrette græsklipning på kommunale arealer efter planternes blomstring og frøsætning 

og efter det dyreliv, der er tilknyttet området. 

 Fjerne det afklippede græs så næringsstoffer derved fjernes fra arealet. 

 Opfordre private lodsejere til at stoppe græsklipningen langs kommunale veje ud over, 

hvad der er trafiksikkerhedsmæssigt begrundet. 

 Vælge naturligt hjemmehørende arter, når vi tilplanter kommunale arealer og ikke tilså 

med frøblandinger, der kræver gødning eller jordbearbejdning. 

 Aktivt bekæmpe invasive arter. 

Vi vil udnytte vores stedbundne naturpotentialer i vores tilbud til borgere 

Det mål vil vi opnå ved at: 

 Indrette et system af motionsstier i hele kommunen. 

 Indtænke rekreative stier ved kommunale anlægsopgaver, der hvor det er muligt at 

bruge naturen som fitness rum for skoler og ungdomsuddannelser. 

 Benytte "ud i naturen" som en behandlingstilbud for de borgere, der har det svært. 

 Opdyrke et samarbejde med kommunens skoler omkring at vi bidrager med viden om 

det naturligt forekommende plante- og dyreliv, og hvad vi kan udlede af det. 

 Opstille gode informationstavler, der fortæller om områdernes attraktion. 

Vores bæredygtighedsstrategi 

 
Agenda21 

Dette afsnit er opbygget med baggrund i Planlovens krav til en Agenda 21-strategi, hvor 

rammerne fastlægges, og hvor det er op til Byrådet at definere strategiens indhold. 

 

Det fremgår af Planloven, at kommunalbestyrelsen skal redegøre for kommunens bidrag til en 

bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes 

helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkning, virksomheder, 

organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21). 

Bæredygtighed er som begreb meget omdiskuteret. Begrebet blev defineret i 1987 i 

Brundtlandrapporten ("Vores fælles fremtid"). 

 

I denne plan handler det grundlæggende om at skabe balance mellem udnyttelse og 

beskyttelse af kloden, så vi ikke ødelægger vort livsgrundlag. En bæredygtig udvikling skal 

sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for 
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at opfylde deres. Det gør vi ved at mindske miljøbelastningen og reducere forbruget af jordens 

ressourcer. 

 

Kortlægning af effekt af klimaforandringerne 

Vesthimmerlands Kommune rammes hårdt af de stigende nedbørsmængder, hyppigere og 

voldsomme storme og stigende vandstand i Limfjorden. 

 

Den foreliggende klimatilpasningshandleplan er fra 2013 og er ikke længere retvisende. 

Kommunen har derfor igangsat arbejdet med at udarbejde en ny og opdateret plan, der 

forventes færdig i foråret 2020. 

 

Med den nye plan vil Kommunen have bedre overblik over effekterne af klimaforandringerne, 

og over de nødvendige handlinger, der skal sættes i gang. 

 

Mindskelse af miljøbelastningen 

Klimaforandringer er blevet en udfordring, som vi må forholde os til, hvad enten vi betragter 

dem som naturlige eller menneskeskabte. 

 

Ud fra devisen ”det nytter at gøre noget lokalt”, har Vesthimmerlands Kommune indgået en 

aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen giver ret til at kalde os en 

klimakommune, mod at vi forpligtiger os til at gøre en aktiv indsats for at nedsætte 

udledningen af gasser, der er medvirkende til klimaforandringer. 

 

Aftalen er en naturlig konsekvens af, at kommunen allerede i december 2008 underskrev en 

borgmestererklæring om at nedbringe udledningen af klimagasser. I dag er Vesthimmerlands 

Kommune ikke alene om aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, idet der per 1. januar 

2018 var 72 kommuner tilsluttet. 

Forpligtelsen består af tre punkter: 

 Opgøre kommunens nuværende CO2-udledning. 

 Udarbejde en årlig handlingsplan, der beskriver, hvordan vi vil nå CO2-målet samt 

hvilke områder, vi vil fokusere på. 

 Gennemføre planen og offentliggøre en opgørelse mindst en gang årligt om reduktion af 

CO2–udledningen og vores igangværende projekter. 

 

At Vesthimmerlands Kommune efterlever disse forpligtelser fremgår af nedenstående skema 

over CO2- udledningen på forskellige kommunale ansvarsområder. Kommunen har vedtaget 

en Klimatilpasningsplan, som beskriver de initiativer, der er til forebyggelse af effekterne af 

klimaændringerne. Nedenstående opgørelse omfatter tallene fra 2015 og frem til 2017. 
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Konkrete initiativer til mindskelse af miljøbelastningen 

 

Kommunens institutioner:  
Igennem de senere år har der mest været arbejdet med ”fej for egen dør” i forhold til egne 

aktiviteter – herunder bl.a. mindskelse af vand-, varme- og energiforbrug i kommunens 

institutioner. Her arbejdes der med konkrete løsninger såsom varmestyring og automatisk 

opsamling af måledata, der sikrer, at bestående og kommende kommunale bygninger er 

bæredygtige, med særlig fokus på energibesparende foranstaltninger. 

 

Kommunalt nybyggeri og renovering:  
Ved opførelse og/ eller renovering af kommunale byggerier, er der fokus på at reducere 

miljøbelastningen. Ved renoveringer af klimaskærme søges bygningernes isoleringsevner 

forbedret, så der spares energi og sker en forbedring af indeklimaet. 

Udgangspunktet for såvel nybyggeri som renovering er at anvende de mindst miljøbelastende 

materialer og så vidt muligt bruge den bedste kvalitet, så konstruktionerne holder længst 

muligt, og materialeomsætningen og behovet for udskiftninger mindskes. 

 

Kommunens gadebelysning:  
Udskiftningen af kommunens gadebelysning til LED-typen vil medføre en væsentlig 

strømbesparelse, der er med til at mindske miljøbelastningen. 

 

Kommunens bilpark: 
Den kommunale bilpark er udskiftet til nyere og mindre biler med deraf lavere miljøbelastning 

til følge. 

 

Bæredygtige energikilder:  
Planlægning af store vindmøller og arbejdet med husstandsvindmøller og solcelleanlæg sikrer 

bæredygtige energiproduktive elementer. Anlæggene er båret af det private initiativ, men 

kommunen støtter i videst mulig omfang initiativerne. 

 

Genanvendelse af affald:  
Med regeringens Ressourcestrategiplan 2015 er der kommet stort fokus på genanvendelse og 

nedbringelse af affaldsmænger. Vesthimmerlands Kommune har med sin nyeste affaldsplan 

lagt spor til en udvikling, der rækker langt ud i fremtiden. 
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I planen indgår blandt andet medlemskab af Netværk For Bæredygtig Erhvervsudvikling i 

Norddanmark, der arbejder for at mindske miljøbelastningen ved at genbruge virksomheders 

affald i en form for cirkulær økonomi, hvor den ene virksomheds affald omdannes til råstof for 

en anden. 

 

Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse  

 

Konkrete initiativer - byomdannelse:  

Kommunen har i flere år arbejdet aktivt med Byfornyelseslovens indsatspulje, under hvilken 

der fjernes belastende, udtjente ejendomme i de små samfund. De faldefærdige huse er med 

til at bremse den positive bydannelse, og med bygningernes bortskaffelse støttes en god 

udvikling i de lokale miljøer. Ydermere bliver affaldet til en ny ressource, og de tilbageværende 

arealer får nye anvendelser. 

 

I Aalestrup, Hornum, Ranum og Gedsted er område- og byfornyelsesprojekter programsat med 

henblik på at sikre en bæredygtig udvikling. Programmerne er blevet til ved omfattende 

borgerinddragelse – i både små og store forsamlinger. Gennemførelsen af konkrete projekter 

vil ske i tæt samspil med borgerne. 

 

Ligeledes arbejdes der med bæredygtig byudvikling og byomdannelse i kommunens 4 største 

byer; Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup, via masterplaner for de enkelte byer. Disse er også 

udformet i samarbejde med borgerne i de nævnte byer. 

 

Konkrete initiativer - nye boligområder:  

Bæredygtig byudvikling er et fokusområde, når kommunen planlægger nye boligområder. En 

kommunal udstykning, på Idunsvej i Farsø, er således gennemført med fokus på lokal 

håndtering af regnvand (LAR) og de ubebyggede områders hensyn til natur, dyreliv og 

klimaforandringer. Erfaringer herfra anvendes løbende i udviklingen af nye boligområder. 

 

Der er skabt et ”Samarbejdsprojektet om etablering af boliger og dagtilbud til borgere med 

psykiske problemer” i fællesskab mellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune, 

som opføres ud fra principperne i BGNP Modellen med hensyntagen til bæredygtigt og 

miljørigtigt byggeri. De 60 boliger med en række fælles aktiviteter forventes færdigbygget 

ultimo 2018 og taget i brug start 2019. Erfaringerne fra dette fælles projekt vil kunne skabe 

ramme for beslutninger vedrørende fremtidige byggeprojekter. 

 

Konkrete initiativer natur og bymiljø: 

Vesthimmerlands Kommune er, via Limfjordsrådet, med i et netværk for etablering af 

fjordhaver i Løgstør. Baggrunden er, at der vurderes at være stor interesse for at integrere 

natur og miljø. Etableringen af fjordhaver rummer en social værdi, fordi de tilfører aktivitet og 

faciliteter til tomme havnearealer. De giver samtidig mulighed for at dyrke fjordens produkter, 

for eksempel skaldyr og tang til eget forbrug. 

Fremme af biologisk mangfoldighed  

Byrådets målsætninger for fremme af biologisk mangfoldighed tager udgangspunkt i 

kommuneplanens udviklingsmål, herunder at kommunen deltager i projekter, der vedrører 

natur og landskab. Dette er i fin overensstemmelse med FN’s biodiversitetskonvention, som 

Danmark har tiltrådt, og som fungerer som en overordnet rammekonvention, der udstikker 

forpligtende retningslinjer til medlemslandene. 

 

Vesthimmerlands Kommune har i øjeblikket nedenstående projekter og initiativer. 

150



 

29 

 

Reduceret græsklipning:  
Et initiativ, der introduceres med denne plan- og bæredygtighedsstrategi. Vi skal fremover 

indrette græsklipning på kommunale arealer efter planternes blomstring og frøsætning og efter 

det dyreliv, der er tilknyttet området. Initiativet gælder også vejrabatter, men her skal 

trafiksikkerhedsmæssige hensyn veje tungest. 

 

Etablering af forsinkelsesbassiner:  

Ved etablering af forsinkelsesbassiner i vores regnvandssystemer løses tekniske udfordringer. 

Samtidig har kommunen fokus på, at bassinerne, i den udstrækning, det er muligt, skal 

bidrage positivt som rekreative elementer og samtidig meget gerne have en positiv indvirkning 

for natur og dyreliv. 

 

Naturplan Danmark 2014:  

Med regeringens Naturplan Danmark 2014 er ambitionen, at betydende naturarealer senest 

2050 er bundet sammen, så der er dannet områder, hvor dyr og planter får optimale 

muligheder for at trives og udvikle sig. Det vil være til gavn for den biologiske mangfoldighed 

og vil være med til at sikre, at der også vil være store naturoplevelser til de kommende 

generationer. Derfor vil Vesthimmerlands Kommunes rolle som bosætningskommune styrkes, 

og dette vil bidrage positivt til befolkningsudviklingen. 

 

Det grønne Danmarkskort:  
Visionen om ”Det Grønne Danmarkskort” vil gradvist blive til virkelighed i takt med, at 

vandløbene restaureres, at der plantes ny skov, og at der etableres vådområder. 

 

En aktiv spiller i Limfjordsrådet:  

Den biologiske mangfoldighed skal styrkes i Limfjorden. Vesthimmerlands Kommune er, 

gennem sit medlemskab af Limfjordsrådet, en aktiv spiller i dette arbejde. 

 

Landmanden som naturforvalter:  
Vesthimmerlands Kommune har sammen med 7 andre kommuner, Naturstyrelsen og en række 

af landbrugserhvervets organisationer indgået et samarbejde om et EU-støttet projekt med 

titlen "Landmanden som naturforvalter". Et af de væsentligste formål med samarbejdet er at 

gøre naturpleje til en rentabel driftsgren, og det er forventningen, at dette projekt vil vise nye 

veje, der vil medvirke til, at vi fortsat kan have et rentabelt landbrug, samtidig med at vi 

bevarer værdifulde naturtyper. 

Inddragelse af befolkning og erhvervsliv  

Der er i dag ikke et formelt samarbejde internt og eksternt i kommunen, som sætter 

bæredygtighed på dagsordenen. Til gengæld er der mange af initiativerne i Vesthimmerlands 

Kommune, som har samme formål som intentionerne i planloven, der for eksempel opstiller en 

række minimumskrav til borgerinddragelsen. For mange af områderne er der altså allerede 

tiltag i gang, men arbejdet kunne gøres mere strategisk ved et formaliseret samarbejde på 

tværs af organisationen. 

 

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling:  

Der er dog mange initiativer i gang, hvor bæredygtighed er på dagsorden. Et af de mange er 

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark (NBE), hvor Vesthimmerlands 

Kommune har været medlem i et par år. Hovedtemaet i NBE er, at dreje udviklingen i retning 

af en mere cirkulær økonomi, hvor man tilstræber at maksimere genanvendelse og dermed 

reducere forbruget af jordens ressourcer. 
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Den første virksomhed i kommunen har allerede meldt sig ind i NBE, og flere vil sikkert følge 

efter. Omlægning af produktion fra lineær til cirkulær økonomi stiller ikke blot krav til 

virksomhederne. Det stiller også krav til, at vi, som myndighed, kan samarbejde på tværs af 

organisationen. 

 

Borgerinddragelse:  

I Vesthimmerlands Kommune er der nedsat et paragraf 17 stykke 4-udvalg om 

borgerinddragelse. Udvalgets opgave er at undersøge og komme med konkrete anbefalinger 

til, hvordan Byrådet kan inddrage borgerne i dialog om politik og strategi. Målet er en endnu 

højere grad af borgerinddragelse i udviklingen af Vesthimmerlands Kommune. 

 

I den overordnede fysiske planlægning – særligt i forbindelse med udarbejdelse af 

byudviklingsplaner og programmer for områdefornyelse i de mindre byer – har 

Vesthimmerlands Kommune valgt at nedsætte lokalråd, hvor borgerne og 

interesseorganisationer har mulighed for at sætte deres præg på planerne. Rådene medvirker i 

udformningen af konkrete initiativer, ligesom de også tilskyndes til at tage aktiv del i 

realiseringen. 

 

Byrådet er overbevist om, at det lokale engagement vil vise sin værdi i det fremadrettede 

arbejde med at realisere de forskellige planers visioner om vækst. 

 

Frivillighedspolitik:  

De samme principper anvendes inden for andre områder. For eksempel er formålet med 

udarbejdelse af en frivillighedspolitik at sikre, at sammenspillet mellem de frivillige og 

kommunen bidrager til værdi for den enkelte og samfundet. 

 

Landdistriktspolitik:  

Nøgleordene i Vesthimmerlands Kommunes Landdistriktspolitik er: Dialog, genkendelighed, 

fællesskab, samarbejde og lokal engagement. Nøgleordene danner grundlag for 

Landsbyudvalget, når de afgiver høringssvar, kommer med budgetønsker eller igangsætter nye 

tiltag i landdistrikterne. Der er efterfølgende udarbejdet en håndbog ”Landsbyliv”, som er et 

nyt og konkret arbejdsredskab, tænkt som støtte for arbejdet i landsbyerne. Her findes gode 

svar og indfaldsvinkler til det konkrete arbejde. 

 

Ungeråd:  

Der er nedsat et Ungeråd, som er de unges talerør og dialogpartner til politikerne. Ungerådet 

kan stille forlag til politisk behandling og kan derved være med til at sætte præg på 

udviklingen af kommunen, med udgangspunkt i det at være ung í Vesthimmerland. 

 

Samspil mellem beslutningerne  

Ønsket om at skabe en bæredygtig verden var baggrunden for, at FN i 2015 vedtog 17 

verdensmål og 169 delmål. Disse mål er mere eller mindre ambitiøse og skal føre frem til en 

bæredygtig verden i 2030. 

 

Målene rækker ind i alle forvaltninger i Vesthimmerlands Kommune, fordi de handler om alt fra 

socialt arbejde, sundhed og trivsel - til rent vand, bæredygtig energi, klima, havmiljø, 

bæredygtigt landbrug, byggeri, cirkulær økonomi og ansvarligt forbrug. 

 

De handler også om nedbrydning af siloer. Mellem lande, kommuner, afdelinger i kommuner, 

virksomheder og de enkelte borgere. Og de handler ikke mindst om godt lederskab, god 

regeringsførelse, god ledelse af virksomheder og kommuner og god ”husholdning”, det vil sige 

at vi fejer for egen dør. 
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Pointen er, at hvis vi ikke samarbejder på tværs og udviser godt lederskab, får vi svært ved at 

løse klodens udfordringer. Fra udryddelse af fattigdom og sult til en markant øget indsats for 

miljøet. 

 

Regeringen har tilsluttet sig de 17 verdensmål, og Vesthimmerlands Kommune har derfor en 

opgave med at implementere målene i kommunens forvaltninger, således at tankegangen bag 

de 17 verdensmål bliver en integreret del af det daglige arbejde. 

Bilag 1 

Planlægningen siden sidst 
 

For at give Byrådet et godt grundlag at lægge en strategi for den kommende udvikling og 

planlægning er der krav i planloven om, at der fremlægges en opgørelse af planlægningen 

siden vedtagelsen af Kommuneplan 2017: Som det fremgår af ovenstående skema, er der 

igangsat 11 kommuneplantillæg siden vedtagelsen af Kommuneplan 2017. 

 

Kommuneplanen er digital og kan ses på: www.kommuneplan.vesthimmerland.dk. 

 

Der ud over er der igangsat udarbejdelse af ny byudviklingsplan for Løgstør. 

Byudviklingsplanen forventes vedtaget af Byrådet inden udgangen af 2018. Det forventes, at 

der i løbet af Byrådsperioden udarbejdes en bymidteplan for Aars, som skal være et idékatalog 

for udvikling af Aars midtby. 
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Bilag 2 

Vurdering af udviklingen (statistisk materiale) 
 

Bilag 2 underbygger de strategiske fokusområder. Materialet er hentet fra Danmarks Statistik, 

Undervisningsministeriets Databank samt Har ikke fundet nogen opslagsord. Sundhedsprofil 

for Vesthimmerlands Kommune 2017. 
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Fra: Ida Iversen Engelund [iden@hofor.dk]
Til: August Bo Skovmand Larsen [aula@vesthimmerland.dk]
Cc: Hans Jakob Martinsen [hama@hofor.dk]
Sendt dato: 01-02-2021 09:56
Modtaget Dato: 01-02-2021 09:56
Vedrørende: SV: Sagsfrestilling offentligt tilgængelig
Vedhæftninger: image001_1501.gif

Hej August.
 
Mange tak for orienteringen.
 
Med venlig hilsen

Ida Iversen Engelund
Projektudvikler
Vind og Energihandel

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

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1l6V0B-0000t0-
3S&i=57e1b682&c=JrXpt77Ct3Wvnn4-oXXrIFUw8X5L1y1TQ1KN-
fxoYP2gUw3O2xzFk4IlULMuUVGuV5KmJ8YHWFIWcSsNCKhKQyTOVx9lCFXc3Aa9c8lfEYaSKHg8NISZA7qQYy6vQNktM9XudhCRJ58cZqZxnQkxjZmIUtKtlTHzYYNKh5T8RddMkrn05tpECNRiU_X24aM9ROZVKJDJQF7yHFPaxfL-
vg
Fra: August Bo Skovmand Larsen <aula@vesthimmerland.dk> 
Sendt: 1. februar 2021 09:53
Til: Ida Iversen Engelund <iden@hofor.dk>
Emne: Sagsfrestilling offentligt tilgængelig
 
Hej Ida,
 
Jeg vil bare orientere om, at det er i dag, at Teknik og Miljøudvalget skal behandle sagen om vindmøller ved Bjørnstrup. I har mulighed for
at læse sagsfremstillingen + offentliggjorte bilag på hjemmeside ved at klikke her.
 
Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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Fra: August Bo Skovmand Larsen [/O=VESTHIM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=D39C6FFF927C48FFAAA4078CF54D8E69-LARSEN, AUGUST B]

Til: Henrik Kruuse [kru@vesthimmerland.dk]
Sendt dato: 03-02-2021 10:16
Modtaget
Dato: 03-02-2021 10:16

Vedrørende: Om VE-loven

Hej Henrik,
 
Jeg ved ikke helt, om det er det her du søger, men det er den opsummering jeg gav på VE-loven i forbindelse med Malle:
 

 
I forhold til det første pkt. arbejdes der i dette projekt med 6x møllehøjden.
 
I forhold til det tredje pkt. så er beløbet fra til grøn pulje, i december, blevet hævet fra de 88.000 kr. til 125.000. I skemaet for
behandling af høringssvar i Bjørnstrupsagen står der bl.a. under temaet kompensationsordning:
 

Det bemærkes, at projektforslaget jf. VE-loven vil være pålagt at indbetale et beløb svarende til 125.000 kr. pr. opført MW til
den kommune, anlægget opføres i (engangsbetaling).
 

For projektforslaget svarer det til et beløb på 2,3-3,8 mio. kr., der indbetales til en grøn pulje som administreres af
Vesthimmerlands Kommune. Den grønne pulje kan anvendes bredt til kommunale tiltag i og omkring lokalområdet.

Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt
grønne tiltag i kommunen.  
 

Med venlig hilsen

August Bo Skovmand Larsen
Planlægger
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

  

Vesthimmerlands Kommune

  

www.vesthimmerland.dk
Direkte telefon
Mobiltelefon
E-mail

9966 7025
20152833 

aula@vesthimmerland.dk

Vestre Boulevard 7 
9600 Aars 
Telefon 9966 7000

Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger
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18. Igangsætningssag - Planlægning for vindmølleprojekt ved 
Bjørnstrup 

Punktoplysninger 

Sagsnr.:  01.02.20-A00-1-20 
Sagsbeh.: August Bo Skovmand Larsen 

Resumé 

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en konkret ansøgning om at opstille seks 
vindmøller med en total højde på op til 150 meter per styk i tilknytning til 
rammeområde "301- Vindmølleområde Bjørnstrup". Økonomiudvalget besluttede den 
21. oktober 2020 at igangsætte en fordebat, der havde til formål at indkalde idéer og 
forslag til: 

1. indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete 
projekt (VVM) 

2. opmærksomhedspunkter og indhold til et kommuneplantillæg 
I denne sagsfremstilling fremlægges de indkomne høringssvar til politisk behandling. 
Derudover skal der træffes beslutning om, hvorvidt planlægningen for opstilling af 
vindmøller i benævnte rammeområde skal igangsættes. 

Baggrund 

Vesthimmerlands Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, 
programmer og konkrete projekter (VVM), modtaget en projektansøgning fra HOFOR 
a/s for seks vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter samt serviceveje og 
tekniske anlæg i form af jordkabler og transformatorer. 

Projektet ønskes placeret i tilknytning til rammeområde "301 - Vindmølleområde 
Bjørnstrup". Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til opstilling af minimum tre 
vindmøller på række med en totalhøjde på minimum 125 meter og maksimum 150 
meter. Udformningen af det konkrete vindmølleprojekt vil medføre, at den 
eksisterende planramme samt støjkonsekvenszone skal revideres og udvides.  

 

Krav om miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM) 

HOFOR a/s fremsendte den 26. maj 2020 en VVM-anmeldelse på et vindmølleprojekt i 
tilknytning til kommuneplanramme "301 - Vindmølleområde Bjørnstrup". Det 
vurderes, at projektets samlede miljøpåvirkning har et sådant omfang, at det 
automatisk medfører krav om miljøvurdering. 
 
Krav om ny planlægning 
Bilag "Bjørnstrup_KORT_opstilling og vindmølleområde" viser på et kortudsnit, hvor 
møllerne ønskes placeret. Som det fremgår af bilaget, kan projektet kun realiseres, 
hvis arealudpegningen for rammeområde "301 Vindmølleområde Bjørnstrup" justeres 
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og udvides. I henhold til retningslinje 2.2.1, Kommuneplan 2017 gives der mulighed 
for at udvide udlagte vindmølleområder for at imødekomme konkrete projektønsker. 

"Et udlagt vindmølleområde kan udvides, ved f.eks. nedlæggelse af boliger. Det vil 
være en konkret vurdering ved hvert projekt i forhold til de eksisterende møller i og 
omkring vindmølleområdet. Ved udvidelse af et vindmølleområde, skal nedenstående 
arealkriterier respekteres: 

 Afstandskrav til boliger 
 Indflyvningszone til Aars lufthavn 
 Fund og fortidsminder 
 Fredede områder 
 Fredskov 
 Kirkebyggelinje 
 Strandbeskyttelse 
 Natura 2000 (fuglebeskyttelse, habitatområde, vand og naturplaner 2013) 
 Særligt værdifulde landskaber 
 Større sammenhængende landskaber 
 Værdifulde kulturmiljøer 
 Kystnærhedszonen" 

 
En udvidelse af rammeområde "301 - Vindmølleområde Bjørnstrup" vil medføre, at 
der skal vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017. Tillægget vil udelukkende medføre 
en ændring i rammens arealudpegning. De eksisterende bestemmelser videreføres.  

Jf. planlovens § 13, stk. 2 skal en lokalplan tilvejebringes, før der kan gennemføres 
større udstykning eller større bygge- eller anlægsarbejde, og i øvrigt når det er 
nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. En realisering af projektet vil 
dermed kræve, at der vedtages en lokalplan.Afstandskrav til boliger 

 
Fordebat 
Fra den 26. oktober 2020 til den 22. november 2020 har der været afholdt fordebat. 
Grundet COVID-19 restriktioner blev det traditionelle offentlige debatmøde afviklet i et 
nyt online format den 12. november 2020. Mødet blev udsendt som et livestream, 
hvor der blev informeret om kommunens generelle vindmølleplanlægning og det 
konkrete projekt. Derudover blev der svaret på spørgsmål, som alle "seere" havde 
mulighed for at sende ind, via en chatfunktion, gennem hele mødets forløb. 271 
forskellige digitale enheder åbnede op for livestreamingen og ca. 150 enheder havde 
streamingen åben ad gangen. 
I løbet af fordebatten har Vesthimmerlands Kommune modtaget 78 høringssvar som 
fordeler sig over 70 forskellige husstande og interesseorganisationer samt 1 
høringssvar, som blev indsendt ca. en uge efter fordebattens ophør. I tilknytning til 
fordebatten er der vedlagt en række bilag: 
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 Bilag "Debatoplæg" 
 Bilag "Oversigt over indsigere til fordebat" (Lukket) 
 Bilag "Kortoversigt over indsigere"  
 Bilag "Høringssvar samlet" (Lukket) 
 Bilag "Høringssvar samlet (Anonymiseret)" 
 Bilag "Resumé af og kommentarer til hørringssvar"  

 
Som det fremgår ovenfor, er der 2 bilag som lukkede bilag og dermed ikke offentligt 
tilgængelige. Dette skyldes, at offentligt materiale grundet GDPR skal være 
anonymiseret. 

Bortset fra enkelte positive tilkendegivelser, gives der på tværs af høringssvarene 
udtryk for en generel lokal modstand mod vindmølleprojektet. I høringssvarene er de 
mest fremtrædende temaer: 

 At der er stor bekymring for potentielle gener fra vindmøllerne. Heriblandt 
gener i form af støj, skyggekast, den visuelle oplevelse i området samt 
påvirkning fra lys og refleksion.  

 At projektet vil medføre negative økonomiske konsekvenser for områdets 
beboere. Særligt er der fokus på tabt ejendomsværdi. 

 At projektet vil medføre en negativ udvikling i lokalområdet samt være en 
barriere for det fremtidige udviklingspotentiale i området. 

 At projektet vil kræve, at rammeområdet ændres markant fra en øst-vest 
gående retning til en nord-syd gående retning, hvilket vil have effekt på 
møllernes visuelle påvirkning i landskabet. 

 At projektet vil medføre negative helbredsmæssige konsekvenser for såvel 
mennesker som dyr. 

 At det ikke er gennemskueligt, hvilket incitament Vesthimmerlands Kommune 
har for at lade HOFOR opstille vindmøller i Vesthimmerland. 

 At Vesthimmerlands Kommune producerer nok vedvarende energi med den 
nuværende kapacitet. 

Forventet konsekvens 

En realisering af projektet vil på den ene side bidrage positivt til den grønne omstilling 
samt til Vesthimmerlands Kommunes energiregnskab. På den anden side vil 
vindmøllerne få en indvirkning på det omkringliggende miljø. 
 
Grøn omstilling 
Ifølge PlanEnergis nyeste energiregnskaber, basseret på 2018-tal, har 
Vesthimmerlands Kommune et samlet energiforbrug på 5.744 TJ/år. I 2018 bestod 
47,7 % af det samlede energiforbrug i Vesthimmerlands Kommune af vedvarende 
energi. Siden 2018 er der i Vesthimmerlands Kommune opstillet 9 nye vindmøller ved 
Thorupsletten samt etableret et biogasanlæg, der hver især bidrager til at hæve 
andelen af vedvarende energi i Vesthimmerland. Med afsæt i PlanEnergis 
energiregnskab og standardproduktionstal fra lignende biogasanlæg og 
vindmølletyper, er disse to VE-anlæg estimeret til at forhøje den samlede vedvarende 
energiandel for Vesthimmerlands Kommune med ca. 16 %. Det kan derfor med 
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rimelighed antages, at vedvarende energi udgør noget der ligner 64 % af det samlede 
energiforbrug i Vesthimmerlands Kommune. 

Det ansøgte mølleprojekt ved Bjørnstrup, har administrationen estimeret til at 
producere ca. 307 TJ/år, hvilket vil svare til at forhøje andelen af den vedvarende 
energi, i kommunens samlede energiforbrug, med yderligere 5 %. 
 
Lokal påvirkning 
Som allerede nævnt ovenfor, udtrykkes der i de mange høringssvar en del 
bekymringer for, hvordan ansøgte projekt vil påvirke det omkringliggende miljø. Dette 
er ganske forståeligt, idet 6 vindmøller af 150 meters højde vil påvirke det 
omkringliggende miljø i en væsentlig grad. Derfor stilles der også krav om, at der som 
forudsætning for en realisering af projektet skal godkendes en miljøvurdering af 
projektet (VVM). Formålet med miljøvurdering af projekter er, at der under 
inddragelse af offentligheden tages hensyn til planer, programmer og projekters 
sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske 
mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, 
vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, ressourceeffektivitet og det indbyrdes 
forhold mellem disse faktorer. 

Miljøkonsekvensrapporten belyser de væsentlige miljøkonsekvenser og gør det muligt 
på den baggrund at stille vilkår til projektets udformning, så negative 
miljøkonsekvenser så vidt muligt undgås. Dermed er det muligt at få overvejelser om 
miljø ind i den politiske beslutningsproces og få reduceret miljøpåvirkningen. Som det 
også fremgår af bilag 6, har de mange høringssvar i høj grad været med til at belyse, 
hvad miljørapporten skal indeholde. 
 
Administrationens vurdering 
Byrådet besluttede med vedtagelse af Kommuneplan 2017 at udlægge rammeområde 
"301 - Vindmølleområde Bjørnstrup" som nyt vindmølleområde med mulighed for at 
opstille minimum 3 vindmøller. Udpegningen af rammeområde 301 er sket på 
baggrund af en screening, hvor der er blevet set på: 

 restriktive arealbegrænsninger for vindmøller 
 afstandsbuffere til helårs- og fritidsboliger, samt 
 om landskabet har robusthed til, at der kan stå minimum 3 vindmøller på 

række. 
 
Det fremgår af planlovens § 12, at: "Kommunalbestyrelsen skal virke for 
kommuneplanens gennemførsel".  

I deres høringssvar (høringssvar nr. 62) argumenterer DN dog for, at det konkrete 
projekt vil påkræve ny planlægning, der afviger fra den gældende planlægning i en 
sådan grad, at planlovens § 12 ikke længere gør sig gældende. Det påpeges, at 
rammeområdets arealudpegning vil ændres fra en øst-vestgående retning til en nord-
syd gående retning, hvilket DN korrekt påpeger, vil medføre en større visuel 
påvirkning fra Navnsø. Samtidig påpeges det, at projektet vil medføre en væsentlig 
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udvidelse af rammeområdet. Disse forhold vil være valide argumenter for ikke at 
igangsætte planlægningen. 
 
Det er administrationens vurdering at uanset, hvor man placere vindmøller på 150 
meters højde, vil de altid have en stor visuel effekt på deres omgivelser. Som en del 
af miljøvurderingen af projektet vil det skulle afdækkes, om landskabet er 
tilstrækkeligt robust til, at der kan opstilles 6 vindmøller i en nord-syd gående retning. 
Administrationen medgiver, at en udvidelse af vindmølleområdet vil have en større 
lokal visuel påvirkning på omgivelserne. For kommunen som helhed vil det derimod 
have en mindre visuel effekt at samle møllerne i større vindmølleområder, frem for at 
etablere flere små vindmølleprojekter med 3-4 vindmøller. 

Derfor ønsker administrationen at fremhæve, at det konkrete projekt ønskes opført i 
tilknytning til et område udlagt til vindmølleplanlægning i Kommuneplanen, og 
projektet vurderes at kunne overholde de fastsatte afstandskrav til naboer samt de 
fastsatte grænseværdier, der skal beskytte naboer mod gener fra bl.a. støj og 
skyggekast. Set i dette lys er det administrationens vurdering, at en beslutning om 
ikke at igangsætte planlægning for det konkrete projekt, vil være i strid med 
Kommunens Plan- og Bæredygtighedsstrategi. Heri står der: "Planlægning af store 
vindmøller og arbejdet med husstandsvindmøller og solcelleanlæg sikrer bæredygtige 
energiproduktive elementer. Anlæggene er båret af det private initiativ, men 
kommunen støtter i videst mulig omfang initiativerne." (se side 29 i Bilag "Plan- og 
bæredygtighedsstrategi 2018-2022). 

Desuden traf Byrådet den 27. august 2020 et par beslutninger, der signalerer en stor 
vilje til at tage ansvar i forhold til den grønne omstilling: 

1. 
 
Byrådet godkendte en fælles Nordjysk målsætning om, at Nordjylland som 
region skal have en CO2 neutral energi- og transport sektor i 2040.  

2. 
 
Byrådet besluttede, at Vesthimmerlands Kommune skulle søge optag i DK2020. 
Vesthimmerlands Kommune er sidenhen blevet optaget i DK2020 projektet, og 
Byrådet har afsat midler til at ansætte en projektleder i 3 år til at udarbejde en 
ambitiøs klimahandleplan for Vesthimmerlands Kommune.  

 
Administrationen anbefaler derfor, at planlægning for vindmølleprojektet ved 
Bjørnstrup igangsættes. 

Organisering og kommunikation 

Ingen bemærkninger.  
 

Lovgrundlag 
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Planloven kapitel 4 og 5. 
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 
projekter (VVM). 
 

Økonomi 

Udgiftsneutral. 
 

Procesplan 

Videre tidsplan for projektet fastlægges først efter der er klarhed om, hvorvidt 
planlægningen skal igangsættets. 
 

Sagen afgøres i 

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. 
 

Administrationen indstiller 

 at udarbejdelse af forslag til miljøkonsekvensvurdering, kommuneplantillæg og 
lokalplan igangsættes, og 

 at bilaget "Resumé og behandling af høringssvar" med administrationens 
behandling af høringssvar godkendes, og udsendes som svar til alle indsigere. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2021 

Fraværende: Anders Kjær Kristensen. 
 
Administrationens indstilling anbefales godkendt. 
I den videre sagsbehandling ønsker Teknik- og Miljøudvalget belyst 
- hvilke konsekvenser vil det få for projektet, hvis det lovmæssige afstandskrav for 
møllerne hæves fra 600 meter til 900 meter? 
- hvilke konsekvenser vil det få, hvis det kompensationsberettigede afstandskrav 
hæves fra 900 meter til 1200 meter? 
- hvilke konsekvenser vil det få, hvis alle tre møller ved Gundestrup nedtages? 
- om HOFOR har opkøbt ejendommene med henblik på videresalg eller nedrivning. 
 

Bilag 

 Bjørnstrup_KORT_opstilling og vindmølleområde_topografisk kort.pdf 
 Debatoplæg 
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Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland
Formand Jakob Kortegaard Becher, Farsøvej 101, Sjørup, 9640 Farsø,  tlf: 2887 5332, mail: vesthimmerland@dn.dk

Vesthimmerlands Kommune
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling

pr. mail: kommuneplan@vesthimmerland.dk
“Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup”

Indlæg i fordebatten om

Vindmøller ved Bjørnstrup

Danmarks Naturfredningsforening Vesthimmerland (DN) har følgende foreløbige bemærkninger til planerne 
om opstilling af seks vindmøller ved Bjørnstrup syd for Gundersted.

Allerede i forbindelse med debatten op til vedtagelsen af Kommuneplan 2017 gav DN udtryk for et ønske 
om at udtage Bjørnstrup vindmølleområde, især på grund af nærheden til det fredede og Natura 2000-be-
skyttede Navnsø-område.

Alligevel blev området fastholdt som vindmølleområde, opsplittet i to områder, primært placeret i øst-vestlig 
retning, hvilket i påkommende tilfælde vil indebære mindst mulig visuel påvirkning af Navnsø-fredningen.

I det foreliggende HOFOR-projekt med seks op til 150 meter høje vindmøller er vindmøllerne derimod place-
ret på en nord-sydgående linje over en strækning på ca. 1800 meter.

Det er DN’s opfattelse, at antal, størrelse og placering af vindmøllerne i det foreliggende projekt vil indebære 
en langt større negativ visuel påvirkning af det omgivende landskab - især Navnsø-fredningen - end forud-
sat i Kommuneplan 2017.

Det udlagte vindmølleareal ved Bjørnstrup i Kommuneplan 2017 er således ca. 30 ha, mens vindmølleområ-
det i det foreliggende projekt er omkring 11 gange så stort, nemlig ca. 329 ha, beregnet ud fra den angivne 
600-meter zone i kommunens debatoplæg.

DN skal samtidig - som tidligere - påpege, at så markante og omfattende fravigelser fra kommuneplanens 
udlægninger og retningslinjer ikke er acceptable. Det betyder, at mennesker, der har lagt ressourcer i den 
demokratiske proces op til vedtagelsen af kommuneplanen, nu må se, at deres indsats blot tilsidesættes. 
Det vil have konsekvenser for de samme menneskers fremtidige demokratiske engagement.

Det samme gælder beboere i området, der har ageret i tillid til kommuneplanens bestemmelser.

22. nov. 2020
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Yderligere skal DN påpege, at landskabets karakter og dermed landskabsoplevelsen i Vesthimmerland i for-
vejen er betydeligt påvirket af Danmarks største vindmølleparker på Torupsletten og Nørrekær Enge samt et 
stort antal mindre vindmølleområder, som det fremgår af kortet fra DinGeo.dk.

DN skal også henlede opmærksomheden på, at der findes flere mindre moseområder beskyttet efter Na-
turbeskyttelseslovens § 3 i projektområdet og afventer i øvrigt en eventuel miljøkonsekvensrapport, hvis 
byrådet finder grundlag for at gå videre med planprocessen.

Venlig hilsen

Jakob Kortegaard Becher
formand
DN Vesthimmerland

Kort over vindmølle-
placeringer i Vesthim-
merlands kommune, 
med enkeltstående 
vindmøller, områder 
med flere møller 
(markeret med tal i 
de grå cirkler) samt 
vindmøllelokalplaner 
(markeret med rødt)

©DinGeo.dk
(uden ansvar - må ikke 

anvendes kommercielt.)
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1) 

Ide oplæg vindmøller ved Bjørnstrup. Jeg er meget imod placeringen af møllerne. Men jeg ved 

der var et projekt ude mellem Brusåvej og Lundby hede. Der var kun en ejendom der skulle 

nedlægges samtidig med at møllerne foran Gundersted Kirke kunne fjernes... 

1

8111884#0 - Hørringssvar_samlet

7217

8127161#0 - Høringssvar _samlet (Anonymiseret)_rettet



2)  

 

ligger udenfor Gundersted og i lige linie ikke særlig langt fra de eksisterende gamle 
vindmøller på Doverhøjvej. 
Dette medfører en del støjgener - vel også fordi vindmøllerne ikke længere er opdaterede. 
Skyggepåvirkningerne er mest et sommerfænomen. 
Hvis der også skal være møller få hundrede meter ved siden af os, kan det godt blive en blandet fornøjelse 
at bo her, og vort forslag ville egentlig være, om ikke det var muligt for bygherren at opkøbe de sidste 2 
gamle vindmøller på Doverhøjvej, som en del af projektet. 
Dette ville gøre, at vi blev lidt mindre "mølleindespærede" og vil formodentlig også være til gavn for byen. 
Gener vil der altid være, men på denne måde, må man vel få mest muligt udbytte med mindst mulig gener.  
 
 
 
Med venlig hilsen, 
 

 
 

28218



3) 

 

Vi er en familie på 4, som bor i Blære.  

I Blære og omegn er vi ‘en stor familie’ 

Når nogen er i nød eller presset, så hjælper vi hinanden. 

 

I denne sag om 6 vindmøller, som skal placeres i Bjørnstrup, er vores ‘store familie’ skydeskive for 

lyd- og lysgener. 

Der prøves med alle kræfter at afværge placeringen af de 6 vindmøller. 

De har vores opbakning. 

 

Vi ønsker tilflytning til Blære og omegn, ikke fraflytning. Vi ønsker vækst i Vesthimmerland. 

Udlagt som rammeområde for vi vindmøller - ja, men hvor gammel er den beslutning mon... Se dog 

på området som det er beboet nu. 

 

Er vi imod grøn energi? NEJ!!! 

Vi har selv både jordvarme og solceller, men sæt dog de vindmøller ud på havet og lad familier i 

Blære og omegn bruge kræfterne på vores Friskole og foreningsliv i stedet for denne kamp. 

 

39219



4) 

Da vi desværre er forhindret i at deltage i borgermødet den 12-11-20, og ønsker at få svar på et par 
spørgsmål. 

Vi her på Himmerland Camping, vil gerne spørge kommunen, hvordan man forholder sig til , og hvad man 
tror det kommer til at betyde for turismen her i kommunen?. 
Der er ingen tvivl om at vi skal have meget mere grøn energi, så selve ide´ med møller er uden tvivl en god 
løsning, men nok ikke den ideelle løsning placeringsmæssig for os, hvor meget udsyn, og om der bliver 
nogen form for støj, kan vi selvfølgelig godt stille spørgsmål ved, dog tror jeg ikke at vi havde brugt vores 
sparepenge på at købe pladsen for godt 1 år siden hvis vi vidste det, det kan selvfølgelig også godt vise sig 
at blive en attraktion, hvor gæster m.m. vil ud for at kigge på møllerne. 

Vi håber at man får lagt det rigtige grundlag for opstilling af møllerne. 

410220



AALBORG STIFT 
Stiftsøvrigheden 

Sag nr. 2020 - 30584 / Akt. nr. 1143709 

Thulebakken 1   .    9000 Aalborg   -   Tlf.: 98 18 80 88  

www.aalborg.stift.dk – E-post: kmaal@km.dk 

MJOH 

Dato: 10. november 2020 

Vesthimmerlands Kommune 

(sendt via e-mail) 

Bemærkninger til ideoplæg om vindmøller ved Bjørnstrup 

Aalborg Stift har modtaget orientering om, at Vesthimmerlands Kommune påtænker at opsætte 6 vindmøller, 

med en total højde på op til 150 meter, i et område vest for Ejdrup Kirke.  

Aalborg Stift skal anmode om, at der i den videre proces med planlægningen for vindmølleprojektet, tages 

største muligt hensyn til områdets omkringliggende kirker.  

Ligeledes skal stiftet anmode om, at der udarbejdes visualiseringer, der viser hvilken påvirkning vindmøller 

vil have på Ejdrup Kirke som monument i landskabet. Der bør udarbejdes visualiseringer, der viser udsynet 

fra Ejdrup Kirke orienteret mod vindmøllerne, og såfremt det er muligt, bør der udarbejdes visualiseringer, der 

viser hvorledes indkigget til kirken bliver fra en position vest for vindmøller orienteret mod Ejdrup Kirke.  

Kirken skal, som en national interesse, beskyttes, og det skal sikres, at kirkerne bevares som tydelige 

kendingsmærker i landskabet og at denne position beskyttes og respekteres i den kommunale planlægning.  

Aalborg Stiftsøvrighed forbeholder sig retten til at komme med yderligere bemærkninger, når der foreligger 

yderligere oplysninger i den videre planlægningsproces.  

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til undertegnede ved Aalborg Stift. 

Med venlig hilsen 

Kopi til orientering: 

Ejdrup sogns menighedsråd 

Aalborg Vestre provsti  
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6) 

 

Med nærværende mail skal vi tilkendegive vor modstand mod opsætning af vindmøller ved 

Bjørnstrup. 

 

Med venlig hilsen 

612222



7) 

 

Kun et lille pip herfra. Jeg er principielt imod, fordi projektet er med til at skævvride landet... til 

fordel for et Sjællandsk firma på bekostning af naturværdier i skrøbelige Vesthimmerland. Der er 

primært tale om visuel forurening, og det synes jeg bliver slemt mht Navnsø, der åbenbart også skal 

udsættes for solcelleanlæg.   

Tænker at møllerne på en måde måske også kan blive et minus for vor egen grønne energi fra 

biogasanlæggene.  

Møllerne giver måske en kortsigtet økonomisk gevinst, men på lang sigt et minus for 

lokalbefolkning og natur. De himmerlandske heder er stor natur, hvor man i dag kan gå ud og stå 

midt i Verden uden at kunne se en eneste ejendom.... med møllerne vil man kunne stå der og glo på 

seks store møller. 

Foreslår at man laver visualiseringer set fra Vegger, fra heden og fra alle omkringliggende kirker. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

713223



8) 

 
Vindmølleselskabet kan med rimelighed tilbyde de nærmeste naboer til møllerne gratis el til husholdning og 
en varmepumpe. På den måde skaber det lidt glæde i hjemmene, når de ser møllerne snurre, og det må 
gøre det lidt lettere at leve med naboskabet. Tilbuddet bør gælde i vindmøllernes levetid. En typisk husstand 
på landet er nok lidt større end landsgennemsnittet, og husene er også typisk lidt større og lidt ringere 
isoleret. Så anslået 6 - 7.000 kWh om året til husholdning. Opvarmning bør foregå med en varmepumpe. 
Varmeforbruget i et hus på landet er vel omkring 25 – 30.000 kWh om året. Varmepumpen kan med en COP 
på ca 3,5 levere den mængde varme med et strømforbrug på 8 – 9.000 kWh. Så et samlet tilbud om gratis 
15.000 kWh om året pr husstand må nogenlunde dække behovet.  
Hvor mange naboer, der skal omfattes af tilbuddet må komme an på en konkret vurdering af generne fra 
møllerne. Hvis man bor øst for møllerne er der formentlig større risiko for støj og generende skygger ved 
solnedgang end hvis man bor vest for møllerne. Afstanden har naturligvis også betydning. Det kunne måske 
i udgangspunktet dække området ud til 1200 meter fra møllerne?  
 
Venlig hilsen 

 

 
 

814224



9) 

 

Til Politikerne i Vesthimmerlands Kommune. 

 

Bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforening henvender os til jer i forbindelse med 

vindmølleprojektet ved Blære – Bjørnstrup - Gundersted. 

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

 

”Foreningens formål er at bevare og styrke beboernes fællesskab, at virke for egnens trivsel 

og udvikling, samt efter bedste evne at støtte enhver god sag i egnens interesse. Endvidere 

skal foreningen, så vidt muligt, søge at udbrede enhver relevant oplysning vedrørende 

lokalsamfundet og dets miljø” 

 

Vi finder det derfor uforeneligt med foreningens formål at der planlægges seks 150 m høje 

vindmøller i lokalområdet.  

 

Både i Beboerforeningens regi og andre private initiativer, arbejdes der hårdt på at øge 

bosætningen i området. Det er vi kommet et godt stykke ad vejen med, da der er få huse til 

salg i Blære og omegn, og de ejendomme der handlet, bliver solgt efter relativt kort liggetid. 

Tilmed bliver de fleste solgt til ressourcestærke børnefamilier, hvilket er essentielt for udvikling 

af et lokalområde (Friskole, multicenter, foreningsliv etc.). Derfor vil det være et hårdt slag 

mod denne indsats, at et så stort område, som der er tale om med gennemførelsen at dette 

projekt, i vores opland lægges øde. Her er der ikke kun tale om de husstande som direkte 

opkøbes og nedlægges, af hensyn til møllernes sikkerhedsafstand. Men i lige så høj grad de 

husstande som ligger udenfor sikkerhedszonen. Det er i forvejen svært at få en fornuftig 

finansiering ved køb af ejendomme i landdistrikterne. Dette sammen med de støj- skygge-

visuelle gener der uvægerligt følger med sådan et projekt, vil gøre disse ejendomme meget 

lidt attraktive for førnævnte ressourcestærke børnefamilier. Tabet af så mange potentielle 

tilflyttere vil ramme vores område urimeligt hårdt. Tilmed kan det også blive dyrt for vores 

kommune, hvis disse ejendomme i fremtiden bebos af knapt så ressourcestærke beboere som 

skal modtage diverse offentlige ydelser. I så fald kan de penge som kommunen stilles i udsigt 

at modtage fra vindmølleprojektet snart få ben at gå på. 

 

Vesthimmerlands Kommune producerer allerede et stort overskud af grøn energi, hvilket er 

meget glædeligt, men som også berettiger os til at være kritiske over for placering af nye 

projekter af denne karakter. 

 

Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise os om forskellen på vores 

område og området omkring Malle, hvor et lignende projekt blev skrinlagt af byrådet i 

Vesthimmerlands Kommune. 

 

Politikerne i Vesthimmerland Kommunes byråd vil have et kæmpe troværdigheds problem med 

at stemme anderledes i denne sag. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen for Blære og Omegns Beboerforenig. 

 

 

 
 

915225



10) 

 

Jeg vil gerne give mine bekymringer til kende,jeg bor på hvor jeg pt har tre 

vindmøller stående,den nærmeste 300m fra min ejendo møller står i en anden 

kommune,hvorfor de ikke vil være med i det samlede lyd-lysbillede 

Det som bekymre mig meget er udsigten til at få yderligere 6 møller,som vil komme til at stå 

vest for min egendom,og da solen jo som bekendt går ned i vest,vil jeg i mange timer dagligt 

være generet af skyggekast,hvilket jeg i forvejen er om morgenen fra de eksisterende møller. 

Ikke nok med gener i form af skyggekast,er jeg også meget bekymret over for mængden af 

lydgener,som jeg vil få når jeg opholder mig udendørs,enten i form af den lavfrekvente 

støj,eller bare den "almindelige"konstante susen fra møllevingerne. 

Alt dette taget i betragtning ,forventer jeg ikke,at vores beboelse,på noget tidspunkt vil være 

særlig attraktiv at erhverve de næste 30år,som de mølle forventeligt vil komme til at stå der. 

Derfor kan jeg kun sige et kæmpe NEJ tak,til det kommende projekt. 

 

Med venlig hilsen

 
 

1016226



11) 

 

Høringssvar vindmøller i /ved Bjørnstrup 
 
Hvilken gevinst vil dette projekt være for Vesthimmerland kommune samt beboerne omkring møllerne 
hermed tænkes på, 
-Økonomisk? 
-CO2 Gevinst? 
-Landskabsmæssigt? 
-Dyreliv? 
 
Hvilke ulemper vil det give Vesthimmerland Kommune samt beboerne omkring møllerne, hermed tænker 
jeg både beboer tæt på møllerne, og beboer langt fra møllerne da de jo kan blive af en højde der gør at 
man kan se dem fra mange kilometers afstand? 
 
Hvilke eksisterende møller vil helt præcist blive nedtaget, såfremt projektet bliver gennemført? 
 
I hvor stor radius vil de røde advarselslys placeret i toppen af mølletårnene kunne ses, og med hvilken 
lysintensitet? 
 
Mine bekymringer går på, at vi vil blive generet af de røde top lys op mod den ellers mørke nattehimmel, da 
vores ejendom er beliggende nord syd, med direkte udsyn mod de påtænkte møller, fra køkken værelse og 
opholdsstue. 
Min anden bekymring går på at Vesthimmerland Kommune og Beboerne ikke får fuld valuta for de gener 
der bliver, hermed tænkes på CO2 gevinsten og skatte gevinst samt ejendomsværdiforringelse, og at 
gevinsterne kun tilfalder HOFOR der jo ikke hjemhører i Vesthimmerland kommune. 
 
Der blev i det digitale borgermøde opfordret til, at man kunne melde sig til at få foretaget en visualiseret 
vue fra sin ejendom, jeg vil hermed stille min ejendom til rådighed for dette. 
 
Såfremt Vesthimmerland Kommune og beboerne ikke får fuld valuta i dette vindmølle projekt, skal det ikke 
gennemføres. 
Efter min mening hører projekter af denne størrelse til på havet, hvor det ikke vil genere nogen mennesker 
i hverdagen. 
 
Venlig hilsen 

 
 

 

 
 

1117227



12) 

 

Høringssvar iht vindmølleprojekt mellem Gundersted og Blære  

 

Vi er en lille familie, der for 2,5 år siden bosatte os på Borupvej mellem Blære og Gundersted. Vi 

købte dette hus på landet med fred og ro. Der er vindmøller omkring huset, men alle i overskuelig 

afstand og størrelse til at dette ikke bekymrede os. Nu er vi til gengæld meget bekymrede. Vi har 

1000 m til nærmeste mølle i projektet. Det vil sige at vi lige netop er 100 meter for langt væk til at 

vi har ret til at blive opkøbt. Jeg har svært ved at forestille mig hvor stor forskel de 100 meter gør ift 

fx lydgener. Vi har på ingen måde lyst til at skulle flytte. Vi elsker vores hus og vi elsker at være en 

del af lokalsamfundet i Blære og Gundersted. 

Vi er meget bekymrede for vindmøllernes påvirkning af vores trivsel. Vi har ligeledes svært ved at 

se hvordan de 4-5000 kr vi er berettiget til årligt skal gøre den store forskel for os og det værditab 

vores hus vil få. Og kan vi være sikret en fair vurdering hvis vi benytter værditabsordning en? . Pas 

på som borgere i kommunen. Pas på vores fantastiske lokalsamfund. Sig nej til møllerne ved 

Gundersted og Blære.  

 

 

Sendt fra min Huawei-telefon 
 

1218228



13) 

 

Sendt fra min iPhone 

NEJ TAK TIL KÆMPEVINDMØLLER I BJØRNSTRUP. 

Jeg er en af dem som kommer til at bo tæt på de 6 kæmpevindmøller, der er planer om at 

rejse mellem Gundersted og Blære. Jeg mener det er den største fejl kommunen tager, hvis i 

siger ja tak. I rydder et meget stort område for liv. Hvad tænker i, det gavner vores små lokal 

samfund ? Hvor forsvinder vores naboer hen, hvem vil bo klods op og ned af de store monstre, 

se og høre på dem dag og nat de næste 30 år. Og hvorfor skal vi have trukket dem ned over 

hovedet, det har vi ikke bedt om. Der er givet grøn lys for solcelle anlæg mellem Navnsø og 

Bjørnstrup, skal der så ydermere 6 kæmpevindmøller op ikke langt derfra? Det er meget 

voldsomt for det natur skønne område. Vi er 3. generation på gården og her har vi boet i 24 

år. Vi elsker stedet og naturen omkring os, kan ikke få øje på, at det gør noget godt for vores 

område. Splittelse og nabokrig fører aldrig noget godt med sig. Foreningerne mister 

medlemmer og opbakning til alt der arrangeres og hvad med bosætningen i 

Gundersted/Blære? Der bliver langt mellem Blære og Gundersted når området ligger øde og 

menneske tomt hen. Dyre- og fuglelivet i området vil også lide store tab. Det eneste dyr der vil 

smæske sig er Mårhunden, og den er et skadedyr. Og hvordan kan et vindmølle område 

pludselig over en nat, vende i stik modsat retning? Lokalplanen ligger øst/vest, og nu med de 

6 kæmpevindmøller ligger retningen nord/syd og er 3 gange større. ? 

 

Med venlig hilsen  

1319229



14) 

 

Som borger i Blære har jeg yderst vanskeligt ved at få øje på de positive indvirkninger, 

kæmpevindmøllerne vil have på vores lokalsamfund.  

 

En eventuel opførelse af vindmøllerne på den påtænkte placering vil have negative konsekvenser og 

påvirke det store stykke frivillige arbejde, lokale ildsjæle dagligt gør for at Blære og Omegn skal 

være et attraktivt sted for ressourcestærke familier at slå sig ned. 

 

Blære og Omegn er kendt for sit engagement i at øge bosætningen i området, på trods af at denne 

proces til tider vanskeliggøres af Vesthimmerlands Kommune. Så vidt jeg ved er det besluttet at der 

ikke skal udstykkes byggegrunde i Blære, lokale har åbnet op for udstykning af privat jord så Blære 

kan tilbyde byggegrunde. 

 

Byrådet i Vesthimmerland besluttede i sin tid at lukke en velfungerende Blære skole. Uden en skole 

er det svært at tiltrække ressourcestærke børnefamilier så lokale ildsjæle gik imod beslutningen og 

har fået stablet en fantastisk friskole på benene. 

 

Byrådet i Vesthimmerland står nu overfor at træffe endnu en beslutning, der gør det vanskeligt at få 

familier til Blære og Omegn, nemlig kæmpevindmøller. Disse møller vil sætte en stopper for 

udviklingen i Blære og Omegn og lægge et stort område øde. Dertil kommer visuelle og 

støjmæssige gener, vindmøllerne utvivlsomt vil medføre. 

 

Går man i et pengeinstitut i Aars og vil låne penge til at bygge et hus i Blære og Omegn, bliver man 

mødt med spørgsmålet: "Hvorfor vil I ikke bygge i Aars i stedet for?. Det er i forvejen vanskeligt at 

få finansieret sin boligdrøm i lokalområdet og jeg forestiller mig ikke, at det gør det nemmere hvis 

man har udsigt til kæmpevindmøller. 

 

Hvordan mener byrådet i Vesthimmerland, at disse kæmpevindmøller vil være til gavn for det 

lokalsamfund, de evt. bliver opført i? 

 

Får vi gavn af den grønne, billige strøm. som kæmpevindmøllerne producerer? 

 

Tilfalder overskuddet fra kæmpevindmøllerne vores lokalsamfund? 

 

Det vil klæde byrådet i Vesthimmerland at bekymre sig om de konsekvenser, kæmpevindmøllerne 

vil få i området uden for byskiltet til Aars. 

 

Endelig vil det kræve en ualmindelig god forklaring at overbevise os om forskellen på vores område 

og området omkring Malle, hvor et lignende projekt blev skrinlagt af byrådet i Vesthimmerlands 

Kommune. 

 

Jeg synes politikerne i Vesthimmerland Kommunes byråd vil have et kæmpe troværdighedsproblem 

med at stemme anderledes i denne sag. 

 

Med venlig hilsen 
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Hørringssvar  

 

kære byråd  

 

For godt 25 år siden, havde vi købt vores dengang drømme ejendom på nr, blærevej – troede 

vi!! 

Der var kun to meget små vindmøller vest for ejendommen, her skulle vi bo for altid – troede 

vi!! 

Så var der nogle driftige landmænd som tænkte at nu skulle de vise vejen for grøn energi, og 

det skulle så være lige i vores og de andre beboere på nr-blærevejens baghave stort set, vi 

protesterede på det kraftigste og det var som om , det var det , opstillerne var forberedte på , 

og så blev der lovet guld og grønne skove, lod vi nu dengang kommende vindmøller opstille 

,ville de kunne lade møllerne blive noget højre en først antaget, så ville der slet ikke være så 

meget støj og lyskast fra møllerne, da de fik for det første en større radius på vingerne ,som 

så ville kunne køre en del langsommere, og derfor ikke frembringe en brøkdel af det støj ,som 

de først antaget møller og slet ikke berør os, men go daw do 

Vores oplevelse var klart , at der stadig var en kraftig susen konstant alle 24 timer i døgnet, 

ved solnedgang, især, der var hver dag en kraftig blinken fra møllerne som stod på en halv 

time daglig. 

Kort efter møllerne var opført solgte den ene lodsejer sin gård og flyttede i naturskønne 

omgivelser, 

Fri for møllernes susen dag og nat. 

Er det det samme som måske kunne ske her med opstilling af 6 nye 150m høje møller i nr-

blære Gundersted området, de moderne landbrug som drives nu om dage kan helt sikkert 

sagtens drives med base fra en dejlig villa i Aars, som skrevet , det er jo set før lodsejere selv 

fordufter, men stadig ejer det lille matrikel som møllerne står på. 

Vi levede selvfølgelig med møllerne i mange år, sagen var jo tabt på forhånd og nu stod de jo 

der  

Men for cirka 6 år siden, solgte vi vores fine nedlagte ejendom til et ungt par med mod på livet 

og klar til at stifte familie, der ønskede det frie liv på landet med udsigt til de ca. 4 små møller 

der nu engang står der, møllernes levetid var jo snart overstået 

Nu bliver deres tilværelse, familie og fremtid totalt tilintetgjort med cirka kun 6 år i dejlige 

landlige omgivelser, sammen med flere i nr-Blære og Gundersted området der har købt deres 

drømme ejendomme inden for få år, de har måske også renoveret deres ejendomme for 

mange hundrede tusinde kroner for at gøre deres steder unikke , nogle tør simpelthen ikke at 

begynde at renovere på deres ejendomme de ved ikke om de er købt eller solgt 

Deres drømme for fremtiden er totalt slået itu med de planlagte kæmpe vindmøller i området, 

nogle med udsigt i lige linje til hele rækken, lige fra syd til nord og med rødt lys. 

Det PEST ELLER KOLERA for de der er tilbage i området, som gerne vil blive, og har etableret 

sig og stiftet familie ,der arbejder og betaler skat til kommunen og som har børn i den meget 

roste og særdeles skønne blære friskole og børnehus ,samt deltager i det lokale foreningsliv 

både i Gundersted og Blære, fraflytter de ;ja så ,så kommer der jo heller ingen penge i 

kommunekassen –er det virkelig det man ønsker fra ”vores” politikkers side ?? 

Jeg skal selvfølgelig her også nævne Gundersted købmandsgård, hvor jeg og min kone sidder i 

bestyrelsen sammen med et hold lokale borgere som har kæmpet inderligt for at holde gang i 

dette lille projekt, det drives som et beskæftigelses tilbud til fysisk og psykiske udfordret 

voksne i Vesthimmerlands kommune, vi har sågar lige bygget en kæmpe hal med fantastiske 

faciliteter til disse borgere, og de driver til daglig vores lille købmands butik til UG, hvis der 

bliver affolket i Gundersted og omegn falder dette livgivende og rørende lille projekt til grund, 

kan man være dette bekendt. 

Kan det virkelig passe at over 130 underskrifter skrevet under i protest fra lokale borgere der 

bor tæt på og i området ikke har nogen relevans, for byrådet, det er jo også folk fra selv 
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samme område der har stemt nogle fra byrådet ind samt vores borgmester, og da især 

lodsejerne må da også tænke på folk i deres ejet område . 

Det hører så absolut overhoved ingen steder hjemme at den grønne omstilling skal betales af 

et lille lokal samfund som Gundersted og blære, alt for mange steder i vest Himmerlands 

kommune bliver der i disse år opstillet kæmpevindmøller hvor energi selskaber og lodsejere 

kan tjene stort på nedlæggelse af de små samfund, og hvis møllerne kommer op er det helt 

klart at hus priserne falder ,friværdien samme vej.   

Syntes også det usmageligt at HOFOR og opstillerne forsøger at købe folk ud ved at love et 

mindre beløb årligt i lommen på folk hvis de bliver, eller lader sig opkøbe , folk der ikke ved 

om de er købt eller solgt i forvejen, og som er helt rådvilde, og foreninger i området får også 

en lille skærv ,foreningerne skal nok klare sig uden tilskud fra HOFOR, er jeg sikker på. jeg 

betragter det som et ” HOLD KÆFT” bolsje… 

Selvfølgelig har lodsejerne selv budt HOFOR velkommen fordi de er bedst til at løfte, og sikkert 

også den der har kunne levere det bedste afkast for fremtiden, lodsejerne lovpriser jo bare 

HOFOR ,og fortæller rigtigt om hvor gode de vil være for lokalsamfundet. MEN HVAD FOR ET 

LOKALSAMFUND???. er det de små ejendomme som ikke er der mere, og som lodsejerne stille 

,og roligt igennem de sidste mange år ,har opkøbt og affolket, til trods for man har haft sin 

arbejdskraft til at bo på disse ,med stor mislighold til følge, og som flere folk i området syntes 

burde være på grænsen til bevarings værdig. 

Man har helt sikker hele tiden haft i tankerne , at når de mindre vindmøller havde aftjent deres 

pligt og skulle udskiftes, så ville de næste møller være større ,med mere profit og indtjening, 

ja så kan man jo også lige så godt begynde at lave den fornødne plads, det er særdeles 

usmageligt at man fra lodsejerne og HOFORs side prøver at affolke et lille område som nr-

Blære og Bjørnstrup ,og ja nu måske større ved at tage Gundersted og yderkanten af Blære 

med. 

 

Lodsejerne stiller sig også selv det spørgsmål: 

 hvis nu at os to lodsejere, selv havde forsøgt at lave et projekt, ville det så have gjort en 

forskel på holdningen i lokalsamfundet? 

 

”NEJ” det er jo bevist fra underskrifter og protester lokalsamfundet at der ikke er behov for 

flere kæmpe vindmøller i området, heller ikke hvis antal blev reduceret til 3 stk  

det kunne passende være hvis man er så mølle liderlig, at man ønsker så store møller kunne 

man måske bruge sine kræfter og resurser på at investere i møllerne der allerede er sat op 

ved Aggersund/Fjerritslev, eller ved det planlagte projekt med havvindmøllerne ved Øresund   

Vi er selv flyttet til Gundersted og troede her skal vi vel ikke døje med møller så tæt, men igen 

go daw do !!! 

Ud fra de tegninger der er lavet på mølle projektet kommer jeg og min familie, til at bo KUN 

ca. 1000 meter fra den sidste mølle mod nord, det er altså kun 7 gange møllernes højde hvis 

de faktisk kun bliver 150m høje! Efter min overbevisning, hvis navhøjden skal følges i lige linje 

fra første mølle i syd til sidste mølle i nord , vil den nordligste helt sikkert blive noget højre  

 

Jeg håber inderligt at byrådet lytter til de læsebreve,hørringssvar og underskrifter fra den 

bekymrede lokalbefolkning i og omkring Blære, nr-Blære, og Gundersted og forkaster projektet 

om de 6 store kæmpe vindmøller 

 

Der må kunne findes bedre løsninger, end at ødelægge det gode liv ,natur og stærke 

sammenhold i de små lokale samfund,  kære byråd, lad os stå sammen så vi ikke får dette 

syn  

 

Hilsen  
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Få Outlook til Android 
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Var det ikke en ide hvis man nu kunne flytte disse vindmøller ud til Nørekæret i Aggersund 

hvor man i forvejen har opkøbt alle huse så der ikke var nogen der kommer til at stå med et 

hus der falder i værdi  

 

Mvh
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Gunderste d d. 17/1-L

Til Vesthimmerlands kommune.

lndsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære

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

Vi er meget bekymret for at boligernes værdi herude forringes og bosætning
vanskeliggøres. Vi så hellere at Vesthimmerlands kommune arbejdede mere for at

øge bosætningen ude i de små lokalsamfund. Vi er ligeledes bange for tomme
boliger og for hvad det er for mennesker der flytter hertil og hvem der bliver
placeret herude i de billige huse.

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

Skulle det mod vores forhåbninger ske at projektet bliver stemt videre til næste fase,

vil vi gerne sikre os at VE- midlerne der følger med 6 kæmpe vindmøller vil tilfalde
de berørte lokal områder.

Vi mener også at puljen bør veere meget stØrre end det vi har hørt rygter om, da vi

netop er mange foreninger herude i både Gundersted og Blære.

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

aktiviteter og foreningsliv i Gundersted og omegn.

Borgerforen ingens Bestyrelse i G u ndersted

1925
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HØRINGSSVAR VEDR. OPSÆTNING AF 6 NYE VINDMØLLER VED BJØRNSTRUP 

 

 

Vi vil på det kraftigste protestere mod opsætning af ovennævnte møller. 

Grunden er følgende: 

 

FUGLELIV 

- Møllerne ville komme til at ligge på havørnenes rute, når de flyver mellem Halkær Sø og Navnsø. 

- Flokke af gæs og sangsvaner følger samme rute morgen og aften. 

- Der er ynglende rød glente i Vidkær, 1000 meter fra nærmeste projekterede mølle. 

- Der er ynglende rørhøg ved Bjerghedevej, 1500 meter fra evt. møller. 

- Der er flagermus i området. ( Set på hele Bjerghedevej ) 

 

LIVSKVALITET 

- Det vil være visuelt skæmmende for området, og dermed ødelæggende for den livskvalitet, der for 

os er forbundet med at bo på landet. 

Vi nyder dagligt udsynet fra vores panoramavindue. Nu er de eksisterende møller næsten dækket af 

træer i horisontlinien. Men det er rædselsvækkende at forestille sig 150 meter høje møller i 

udsigten, 1500 meter fra vores ejendom.  

-I forvejen er der rigeligt med møller strøet rundt omkring. 

- Huspriserne vil falde. De, der ikke har råd til at sælge med tab, vil blive stavnsbundne, og det vil 

ikke være muligt at få nye resursestærke beboere.  

- Så når der er et faktaark på vej fra Aalborg Universitet, som vil konkludere, at ‘folk ikke flygter’, 

så kan det have mange forskellige grunde!! 

 

GRØN ENERGI 
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- Det er absurd at opstille flere vindmøller, når man ofte ser mange af dem stå stille pga. 

overproduktion af strøm.  

 
https://www.tvmidtvest.dk/ 

I dag, 16.11. kom vi forbi de 6 i Svoldrupkær. Alle stod stille trods vind på 6 m/s. Ligeledes de 4 

Krogstrupmøller. Møller, der kan ses langt uden for kommunens grænser. 

- Det ville være bedre at satse på andre energiformer, som ikke er vindafhængige. Solceller og 

biogasanlæg, som kan skjules af bevoksning. 

- Profit og CO2-regnskab er HOFORs motivation, på bekostning af os. 

 

FORSLAG TIL FOTOPUNKTER 

- Vi synes, I skal få lavet en visualisering af udsigten med møllerne fra Gundersted kirke/kirkegård. 

En gyser bliver det! 

 

Venlig hilsen 

 

Hvis I har mod på lidt satire om mølleprojektet: https://wwww.youtube.com/watch?v=JXZkocf3KH 
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 Hornum, den 16. November, 2020 

 

Til 

Vesthimmerlands kommune, 

9000  Aars 

 

 

 

 

HØRINGSSVAR VEDR. Kæmpevindmøller v. Bjørnstrup/Gundersted 

 

Da kommunen i sin tid udlagde området til vindenergi, var størrelsen på møller 

en hel anden. Nu er de højere end pylonerne på Lillebæltsbroen!!, hvorfor 

kommunen må revidere sin plan for området. 

Som supplement til ovennævnte er Bjørnstrup i forvejen belastet af 

råstofudvinding, hvor et stort område nu står tilbage med åbne sår, som aldrig 

kommer i harmoni igen, foruden området på sydsiden af Navnsø, som er udlagt 

til solcellepark. 

Hvis kommunen godkender vindmølleprojektet er resultatet, at huse og 

ejendomme bliver opkøbte. Tilbage står et øde område, hvor lokalbefolkningen 

(dem som er tilbage) efterlades i et ødelagt område med skamferet natur  og 

usælgelige ejendomme. 

Vi nægter at tro, at kommunalbestyrelsen vil vægte de to lodsejeres samt et 

københavnerfirmas (HOFOR) økonomiske interesser højere  end 

lokalbefolkningens. 

Efterfølgende får Vesthimmerlands kommune et kæmpe logo i form af 6 

kæmpevindmøller, som kan ses viden om, i lighed med møllerne i Krogstrup 

Vores unikke natur vil være ødelagt for altid! 

 

 

Venlig hilsen 
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Hej planlæggere. 

 

Nej tak - vi ønsker ikke vindmøllerne opstillet ved Bjørnstrup. 

 

Vi ønsker ikke påvirkning af naturen deromkring samt risiko for  

fraflytning fra vores lokalsamfund i Gundersted. 

 

Tillige kan vores boliger i området værdiforringes. 

 

Med venlig hilsen 
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Hej jeg vil gerne give mit Hørringssvar på vindmølle projektet i Bjørnstrup  

 

Jeg er bosiddende i hornum og jeg ser de grimme naturskæmmere i krogstrup  hverdag og det røde 

lys hver aften og kan ikke begribe hvad vesthimmerlands kommune vil med de Møller ude i 

bjørnstrup. De skæmmer og ødelægger naturen. Ødelægger vildt livet især fuglelivet. 

 

Hvorfor bygge flere Møller og store Møller der kan producere så meget strøm vi ikke kan bruge det. 

Så brug da pengene på og udvid eneginettet i stedet for. En anden ting er at de danske 

vindmølleejerre bliver betalt af Tyskland for at slukke deres Møller her hjemme hvad mening giver 

det så og sætte  Møller op 
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Hej mit navn er 

 

Jeg er modstander af at der skal komme vindmøller op i bjørnstrup. Min familie og jeg går tit tur i 

området omkring bjørnstrup. Vi er tit der ude og se naturen der er så skønt der ude. Det ville være 

en synd og skam dette natur skulle ødelægges af disse larmende og grimme kæmper. 

 

Håber ikke dette projekt bliver til noget.  

 

Mvh
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Til byrådet i Vesthimmerlands kommune 

Jeg er mildest talt bekymret for vindmølleprojektet i Bjørnstrup, ved Gundersted og Blære. Mine 

bekymringer handler om hvor slemt bliver støjgenerne? Hvor ofte skal vi døje med lys kast? Hvad 

gør det ved værdien af vores hus?  

Det bekymrer mig især at der næsten kun bliver snakket profit når vi snakker om vindmøller. Hvad 

kan vi få når vi bor så og så lang fra møllerne, hvad kan foreningerne få osv. For mig at se er det 

fuldstændigt lige meget hvad jeg kan få, fordi jeg ønsker ikke vindmøller, og slet ikke kæmpe 

vindmøller uden for mit stuevindue.  

Jeg forstår godt det er hårdt arbejde at være landmand, og selve erhvervet har jeg meget stor 

respekt for. Men jeg har ikke særlig meget tilovers for muligheden for at tjene rigtig mange penge, 

på bekostning af rigtig mange mennesker og lokalområdet. Under den påstand at det er for at 

hjælpe den grønne omstilling og det før nævnte lokalområdet. Hvis dette ikke er tilfældet, forstår 

jeg ikke at ingen kan eller vil fortælle mig hvad lodsejerne præcis kommer til at tjene på møllerne i 

Bjørnstrup.  

Den største af alle bekymringerne handler om vores børn. Hvad får det af konsekvenser for deres 

liv, barndom. Får de problemer som følge af støj og lys fra møllerne. Derudover er det planen de 

begge skal gå i Blære lige fra vuggestue, i børnehave og videre i skole. Skal Gundersted nu være 

byen på den anden side af vindmøllerne? Vi er indstillet på at vi bor på landet, men hvor langt skal 

vi køre for at der bor legekammerater. Vi bor i forvejen i udkanten af kommunen, og for mig vil vi 

blive dem bag muren af kæmpe store vindmøller.  

Der bor en masse gode mennesker i vores skønne område, Gundersted, Blære, Bjørnstrup, som 

bruger rigtig mange frivillige timer i området. Skole, købmandsgård, legepladser, udeområder, 

idrætsuger, osv osv. Rigtig mange tiltag for at gøre vores skønne område attraktivt, både at blive 

boende i, men også at flytte til. Jeg tror simpelthen ikke at kæmpe vindmøller er gavnligt i den 

ligning. Jeg tror kun de vil gavne lodsejerne økonomisk.  

Vi er i området meget presset over de mulige kæmpe vindmøller og håber og beder jer tænke 

meget grundigt over om kæmpe vindmøller i Bjørnstrup er vejen frem for vores smukke område. 

Der er faktisk folk der gerne vil bo på landet. 

Med Venlig hilsen 
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Til   

Vesthimmerlands Kommune  

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling  

Vestre Boulevard 7  

DK-9600 Aars  

 
Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup. 
 
Da jer er imod og bekymret for de nye kæmpe vindmøller der evt. skal opsættes ved 

Gundersted/Blære. 
Da jeg er selv tilflytter til Hornum, hvor man dagligt kan se de kæmpevindmøller der dagligt 

præger området og ødelægger naturen og udsigten omkring sig og kønne er de ikke. 

 
Derfor er jeg bekymret omkring den planlægning der ny er igangsat, om at der nu skal sættes nye 

kæmpemøller op omkring Gundersted/Blære, da jeg kender flere af dem der bor i og omkring 

Gundersted /blære området, og ved hvor store bekymringer de har omkring kæmpevindmøller der 

kommer til at ødelægge deres naturlige omgivelser og skønne natur der er omkring dem, og ikke 

mindst den larm der kommer fra Møllerne. 
 
Jeg mener jo selv at kæmpevindmøller der er så store i den omfang som de er, ikke hører til i 

vores smukke natur, og er til gene for de indbyggere omkring dem, men at de hører til ved 

vesterhavet hvor de vil yde mere og ikke være til gene for nogen, hverken natur eller mennesker. 

 
M.V.H. 
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Til Vesthimmerland Kommune, angående høringssvar vedr. ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi vil gerne tilslutte os modstanden mod at opsætte vindmøllerne i Bjørnstrup. 

Vi bor på 6-7 km fra, hvor I overvejer at anlægge vindmøllerne. Så vi kommer ikke til at mærke de fysiske 
gener, MEN vi er meget bekymrede over, hvad det vil gøre ved vores lokalområde: Blære! 

Vi har valgt at flytte fra Aalborg Kommune til Vesthimmerlands Kommune for at være en del af noget lokalt 
og mindre sammenhold, hvilket vi har fundet i Blære. Dette til trods for, at vores arbejdspladser ligger 
udenfor kommunen, og vi kunne have bosat os mange andre steder. Naturen er også en stor faktor for at vi 
flyttede herud. Det samme ved vi, at der gør sig gældende for mange af vores bekendte, som bor nordvest 
for Blære – nemlig i Gundersted området.  

Hvis vindmøllerne bliver placeret her, er vi bange for, at familier fraflytter, og Blære Friskole derved mister 
elever. Dette kan i sidste instans ende med, at Blære Friskole og Børnehus må lukke. Dette vil påvirke vores 
børns skolegang og kan resultere i, at vi kigger på lokale friskoler og landsbyer tættere på Aalborg. Vi har ikke 
lyst til at vælge de store skoler i Aars. 

Hvis det bliver mindre attraktivt at bo i Gundersted og Blære området, hvilke samfundsklasser vil så fravælge 
at bo i kommunen? Ender det med en samling udlejningsejendomme, som ingen vil bosætte sig permanent 
i? Blære og Vegger egnen var de to byer, vi selv kiggede på, da vi boede i Aalborg pga. pendlerafstanden. 
Hvorfor risikere at skade de byer og samfund, som ud for et ”Aalborggensisk” syn, ligger mest attraktivt, når 
man gerne vil væk fra byområder? 

Vi kunne på ”borgermødet” høre, hvilke økonomiske goder, der var til lokalsamfundet ved at få vindmøller i 
nærområdet. Det beløb, der blev beregnet, er slet ikke i samme størrelsesorden, som det lokale har kunne 
få af støtte penge, uden at de skulle ”sælge sig selv” til HOFOR. Det får os til at tænke på, hvad får 
Vesthimmerlands Kommune ud af det økonomisk eller samfundsmæssigt?  

Selve energireduktionen var der meget tvivl om på mødet, hvorvidt det tilfaldt Vesthimmerlands Kommune 
eller de københavnske kommuner. Mon ikke det går til de københavnske kommuner. Jf. HOFORs hjemmeside 
står der: 

”HOFOR opsætter vindmøller i hele landet. Vindmøllerne bidrager til at gøre København CO2-neutral i 2025” 
(https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vindmoeller/) 

Kan i give et præcis svar på, hvem der får energireduktionen?! Og hvis det ikke falder ud til Vesthimmerlands 
Kommunes fordel, hvor skal kommunens egne energiprojekter så placeres?  

Vi går ind for grøn energi, og det er vejen frem for miljøet, men vi forstår ikke, hvorfor I mener, at så store 
vindmøller hører til på landjorden og ikke mindst, at de skal placeres i så naturskønne og velfungerende 
områder som ved Gundersted og Blære. Vi foreslår, at Vesthimmerlands Kommune råder HOFOR til, at de 
finder plads i havmølleparker eller i deres egen baghave. 

Vi håber vores bekymring vil blive lyttet til, og at Vesthimmerland Kommune og de valgte politikere vil værne 
om naturen samt beboerne og dermed droppe projektet. Vi håber, at I vil lytte mere til jeres egne borgere 
og skatteydere end til Hovedstadsområdets Forsyningsselskabs eller nogle få lodsejere som kan få profit af 
vindmøllerne.  

Med venlig hilsen 
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Vi skal ikke ha flere vindmøller op, de er ødelækkene for vores natur og det fantastisk fugleliv, 

vi har her i vesthimmerland.  

Så stop med at sætte mere af det lort op Nu  

 

Hent Outlook til Android 
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Gundersted d.17.november 2020 

Til Vesthimmerlands Kommune  

Indsigelse mod vindmøller ved Bjørnstrup  
Hvor bliver jeg ked af det, når jeg læser om jeres og HOFOR’s planer om at opføre 6 kæmpe 

vindmøller lige i min baghave. HOFOR er Hovedstadsområdets forsyningsselskab og har en vision 

om at skabe bæredygtige byer, men hvorfor skal det være på bekostning af vores lokalsamfund og 

natur?  

 

Møllerne skal opføres 700 meter væk fra n ejendom jeg overtog efter mine 

svigerforældre og som min søn og sviger iver videre efter mig. En ejendom som vil miste 

en stor del af sin værdi, hvis ikke de vælger at sælge til HOFOR. Jeg bliver trist ved tanken om, at 

en ejendom, der har været i familien i generationer, skal jævnes ud fra sådan et grundlag.  

Opførelsen af denne vindmøllepark vil få store konsekvenser for huspriserne i området, herunder 

også mit eget i Gundersted. Gundersted er en lille by fyldt med ildsjæle. Vi har kæmpet for at holde 

liv i byen. Vi har sammen fået bygget vores multihus hvor vi mødes på tværs. Min afdøde hustru 

var i 2001 med til at få liv i byens købmandsbutik igen, som en socialøkonomisk virksomhed. Det 

har stor betydning for byen at vi har mulighed for at handle, og jeg er bekymret for, at 

købmandsbutikken ikke overlever, hvis folk flygter fra området som følge af møllerne.  

De 6 vindmøller vil komme til at ligge tæt på Navnsø, som er et fredet område. Jeg frygter at 

vindmøllerne vil have stor påvirkning på det fugle- og dyreliv, der er i området og der ikke vil være 

det samme liv, da de påvirkes af møllerne. Jeg sætter stor pris på den mangfoldige natur vi har i 

området, og kan ikke forstå, hvordan I kan vælge den fra på dette grundlag. Vi mennesker bliver 

også påvirkede. Møllerne vil give store støj- og skyggegener for os mennesker også. Jeg bor ca. 

1200 meter fra hvor HOFOR vil sætte den første mølle, og de vil give skyggekast ind i min stue, 

hvor jeg tilbringer meget af min tid. Også Gundersted kirke vil blive ramt af de mange skyggekast, 

ligesom møllerne vil blive det dominerende når man går en tur på kirkegården. Nogen mener, at 

støj- og skyggegenerne giver stress og søvnproblemer, så er jeres projekt det værd? 

Hvis det er så vigtigt for HOFOR at skabe bæredygtige byer, må de finde nogle andre måder end at 

ødelægge vores lokalområde. De kan sætte møllerne op på Amager i stedet, hvor de selv kan få 

glæde af dem, og lade vores byer være i fred. Eller sætte havvindmøller op i stedet, som faktisk 

giver mere energi uden at påvirke så mange mennesker, som det her projekt vil komme til.  

Det er mit håb, at min indsigelse har indflydelse på den beslutning I, som folkevalgte politikere, nu 

skal tage. Husk på, hvis interesser det er I skal varetage, og hvor store konsekvenser dette projekt 

kan have for kommunen på lang sigt med affolkning af området, lavere skatteindtægt, 

værdiforringelser og mange flere konsekvenser vi slet ikke kender endnu.  
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Kære Vesthimmerlands Kommune 

 

Vedrørende projektet med at stille 6 store vindmøller op ude i Bjørnstrup ved Gundersted, så har jeg 

meget svært ved at se hvordan det kan gavne området herude samt øge bosætningen.  

Jeg har boet her i 17 år efterhånden og har faktisk haft det godt herude. Jeg har tidligere haft mit hus 

til salg, men har nu valgt at blive boende. 

Jeg har i forvejen 3 møller tæt på hvor jeg bor, så jeg ved at det har en betydning for når man skal 

sælge sit hus - det betyder noget. Jeg har til dato aldrig set en salgsannonce for et hus, hvor det 

bliver fremhævet at der står 6 store vindmøller inden for 1,5 km som så laver strøm til 

Københavnerne. Derfor er jeg også sikker på at mange af mine naboers huse vil miste noget af deres 

værdi hvis de møller kommer op. Jeg er også sikker på at det bestemt ikke kommer til at øge prisen 

på mit eget lille byhus. , 

Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på at de 2 lodsejere som lejer jord ud til projektet faktisk 

har mulighed for at sælge deres ejendomme - og dem har de flere af - til sit eget projekt og dermed 

score en stor gevinst som de kan bruge på at flytte fra området. For jeg er sikker på de ikke gider at 

bo mindre end 7-800 meter fra de nye store møller. For det er der vel ikke lavet nogen garanti i 

projektet for at de skal blive boende her i kommunen bagefter og betale skat? Jeg kan slet ikke 

forstå at kommune hellere vil behage et københavnsk selskab, der ikke betaler skat her i kommunen 

frem for hele byen herude i Gundersted samt landområdet omkring, der trods alt betaler skat til 

kommunen.  

Jeg kan derfor kun opfordre på det kraftigste til at man siger nej til det her projekt.  

 

Hilsen 
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Sendt fra Mail til Windows 10 

 

Hej 

 

Jeg flyttede her til Vesthimmerland i 2007, da jeg købte huset her i Gundersted 

jeg faldt selvfølgelig for huset, men også for lokalområdet, stilheden, skønne natur 

og ikke mindst dyrelivet. Jeg syntes at det er utrolig synd og ærligt hvis vi skal 

til at have kæmpe vindmøller i Bjørnstrup, da det vil ødelægge både roen, naturen 

og dyrelivet. Vi skal passe på den skønne lokalområde vi har. Hvad med hus priserne  

de vil nok også falde, da der nok ikke er mange der vil bo så tæt på kæmpe vindmøller  

plus der er chance for at de små lokalområder ville blive øde og falde hen.  

Man ser også tit at vindmøller holder stille selvom det blæser meget Kæmpe vindmøller  

på 150m høre ikke til på land, men ude på havet hvor de ikke genere nogle former for liv. 

 

Hilsen 
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Jeg synes det er skræmmende, man vil placere så store vindmøller så tæt på en velfungerende 

Landsby som Gundersted. 

Jeg har store bekymringer for, at man vil affolke området, ved at placere de store møller så 
tæt på byen. 

Jeg har også fået oplyst, der er ca 20 ejendomme,der er direkte påvirket inden for en radius af 

1 km fra møllerne. 

Vil man total affolke området. 

Der er rigtig mange landejendomme i området, og der er mange m2 tag på de fleste, var det 

ikke bedre at udnytte de arealer til solceller i stedet, hvis man vil lave et grønnere 
Vesthimmerland. 

Venlig hilsen 
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Hej 
Jeg har stor bekymringer om det planlagte vindmøller projekt så tæt på Gundersted. Jeg 
bor i forvejen tæt på nogle gamle vindmøller. Jeg er bange for at de nye planlagte møller i 
mere end dobbelt størrelse vil bliver til stor gene for beboerne i nær området. At der vil 
affolke vores velfungerende landsby.  
 
Med venlig hilsen 
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Til  

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 

  Bjørnstrup den 19. november 2020 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg udtrykker hermed min store bekymring i forhold til de påtænkte vindmøller. 

Min bolig ligger 1200 meter fra vindmølleområdet, og jeg er selvfølgelig først og fremmest dybt 

bekymret for min families sundhed, vores livskvalitet og ejendom.  

Jeg vil derudover rejse følgende spørgsmål, som jeg mener er væsentlige i den politiske vurdering: 

- Stort indgreb i lokalsamfundet: 8 boliger nedlægges og 17 boliger tilbydes en salgsoption.

- Ingen skatteindtægter til kommunen.

- Lokalt ejerskab mangler – behov for mere målrettede ordninger til nærområdet

- Usikkerhed om hvilken vej kommunen vil?

- Klarhed om biogas og solceller?

- CO2 reduktionen?

- Røde glenter overflyver vindmølleområdet.

- Kritik af kommunens Faktaark - beregningerne fra seminariet mangler?

Uddybning 

Affolkning af nærområdet/bosætning:  Vindmøllerne i Krogstrup er i flere sammenhænge blevet 

brugt som sammenligningsgrundlag. Konklusionen er her, at vindmøller ikke skaber affolkning.   

Det faktaark som forvaltningen netop spillet ind i fordebatten forholder sig meget ensidigt til til-og 

fraflytning i forhold til Krogstrup Jeg mener, man har glemt, at vindmølleprojektet i Gundersted/Blære 

rummer en nedlæggelse af hele 8 boliger. HOFOR har desuden oplyst, at der i zonen 600-900 m fra 

de seks påtænkte møller er 17 registrerede boliger. Ejerne af disse 17 boliger har mulighed for at 

opnå en salgsoption. De to projekter er derfor ikke direkte sammenlignelige efter min opfattelse, og 

politikerne kan ikke bruge sammenligningen i den politiske vurdering.  

25 boliger er således i spil i forhold til nedrivning eller salgsoption. Det rejser en række 

problematikker efter min mening.  Borgergruppen har talt 93 boliger i en 2-km zone rundt om 
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vindmølleområdet. Projektet er dermed noget, der virkelig kan forandre situationen i området fra godt 

til skidt. Vindmølleprojektet vil reelt kunne betyde affolkning til skade for foreningsliv, købmand og 

skole. 

Det er underbelyst, hvordan HOFOR vil sælge de boliger, som evt. opkøbes i zonen 6-900 m.. Bliver 

de solgt til spotpris, som kan tiltrække ”Låsby-Svendsen-typer”? River HOFOR disse boliger ned, 

hvis de ikke kan sælges, eller vil man så forsøge at leje dem ud? Ordningen om opkøb inden for 6-

900 m. er ny, og derfor mener jeg ikke, at der politisk har været fokus de negative konsekvenser af 

disse salgsoptioner.  

Min familie og jeg er dybt involveret i foreningsliv og friskolen i området. Min personlige vurdering er, 

at foreninger og skoler har brug for et reelt opland for at kunne opretholde eksistensen på sigt, og 

udkantsudfordringer bliver ikke mindre de kommende år. Familier der fraflytter, familier der ikke vil 

flytte til området pga. generne fra vindmøller og en mindre boligmasse som konsekvens af nedlagte 

boliger ændrer på balancen. Det er ikke til gavn for lokalområdet og kommunen. Dette projekt er 

potentielt et enorm indgreb i et lokalområde, og jeg mener dette bør have større politisk fokus. 

 

Ingen økonomiske gevinster for kommunen 

Hele spørgsmålet om skat blev forbigået ved borgermødet. Af faktaarket kan jeg læse, at HOFOR 

indrømmer, at Vesthimmerlands Kommune ikke får skatteindtægter ind på vindmøllerne. I faktaarket 

får HOFOR lov til at skrive, at de ikke gør det her for at få stort overskud, men ”Tingene skal 

selvfølgelig løbe rundt økonomisk for os”. Det er en udtalelse, som jeg vil betvivle. Jeg vil dermed 

gerne have undersøgt, hvad HOFOR’s reelle indtjening og overskud vil være på dette projekt. 

Selskabet er registreret i København, som derfor vil få skatteindtægterne. Samtidig bør alle politikere 

bemærke, at der ikke kan købes lokale anparter i projektet.  

 

Projektet har ikke gjort forsøg på lokal forankring 

Grundlæggende mener jeg, at der politisk i fremtiden skal stilles større krav til vindmølleopstiller. Det 

bør være et projektkrav, at vindmølleopstiller forpligter sig på et projekt, der styrker nærområdet 

mere. Frem for Den grønne pulje vil det være bedre, hvis husene i nærområdet kunne gøres grønne, 

får billig strøm osv., så det bliver til fordel for dem, der skal leve med vindmøllerne. Jeg oplever, at 

HOFOR ikke har arbejdet med lokalt ejerskab i projektudviklingen. Kommunen bør også være mere 

aktiv her. Kan I som politikere forsvare et projekt, der giver så lidt tilbage til kommunen og 

nærområdet, og er det rimeligt over vores jeres borgere?    

Jeg vil samtidig påpege, at fordelingsprincipperne for Den grønne pulje ikke er på plads, og vi ved 

derfor ikke, hvor mange midler der i realiteten vil tilfalde området.  

 

Hvilken vej vil Vesthimmerlands Kommune? 

En revision af vindmølleplanlægningen samt en ny vision for det grønne område er på vej. Her vil 

jeg gerne appellere til, at alle politikere vurderer dette vindmølleprojekt ved Gundersted/Blære i 

forhold til eventuelle nye tanker om planlægning. Fx en energipark ved Nørrekær Enge, der som i 

Skive Kommune (GreenLab) kan skabe arbejdspladser og store, eksterne investeringer. Hvis man 
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politisk går med sådanne tanker, så mener jeg, man bør overveje, om det er det rigtige at opsætte 

vindmøllerne ved Gundersted/Blære på nuværende tidspunkt. 

Forløbet omkring nedstemningen af vindmølleprojektet i Malle i december 2019 bør også være med 

i vurderingen af denne sag. Det var i høj grad borgernes bekymringer og modstand, der gjorde 

udslaget. Dermed synes jeg beslutningen vedr. Malle burde have været en principbeslutning, som 

også er gældende for vindmølleprojektet Gundersted/Blære.  

 

Udvidelse, elnet, biogas og solceller 

Tæt på vindmølleområdet ved hhv. Kelddalvej og Aggersundvej er der områder, som er udpeget til 

biogas. Der går rygter om det, og I politikere bør derfor skabe tryghed omkring dette. Det bør ikke 

være noget, der først bliver frembragt efter den politiske afgørelse.   

Min bolig får 4-500 m. til solcellerne ved Navnsø, og jeg vil gerne have klarhed over, om der er planer 

om at forbinde dette område med vindmøllerne på sigt? I så fald bør det også bringes frem nu. 

Jeg vil samtidig gerne have klarlagt, hvordan strømmen skal føres væk fra området. 

  

CO2 reduktion? Hvad er der i det for kommunen? 

Min vurdering er, at Vesthimmerlands Kommune og nærområdet omkring Gundersted og Blære 

bliver udnyttet i denne sag. I den dialog jeg har haft med politikere og forvaltning undervejs har det 

været åbenlyst, at man ikke ved, hvem der får CO2 reduktionen. På borgermødet forklarede HOFOR 

CO2 reduktionen på en måde, så reduktionen kan tælle begge steder. Det bekræftes også i det 

faktaark. Hvordan vil kommunen tælle det? 

 

 

Røde glenter, flagermus og kulturlandskab 

Jeg observerer dagligt røde glenter over vindmølleområdet, og en rede skulle være observeret ved 

Navnsø. Det bør tages alvorligt. Havørnen besøger også området. I det hele taget oplever vi store 

træk af svaner og gæs, som krydser vindmølleområdet hver dag i efterårs- og vintermånederne til 

og fra Navnsø, og jeg mener det bør undersøges. På min ejendom 1200 meter væk lever der 

flagermus.  

Kulturlandskabet omkring Navnsø påvirkes også negativt af vindmøllerne. Visualiseringen der blev 

vist på borgermødet viser, hvordan også landskabet ændrer sig markant.  

 

Kritik af faktaarket fra Vesthimmerlands Kommune. 

Jeg har flere gange i dette høringssvar nævnt et faktaark, som Vesthimmerlands Kommune har 

udsendt i forbindelse med fordebatten. Faktaarket er bygget op på den måde, at kommunen stiller 

HOFOR et spørgsmål, som HOFOR besvarer. Svarene er verificeret af Aalborg Universitet, men jeg 

finder formen kritisabel, da HOFOR så at sige har fået muligheden for at ”styre”, hvordan 

spørgsmålene besvares. Et faktaark burde udarbejdes hundrede procent af uafhængig part eller af 
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forvaltningen. Det er ikke et faktaark, men et svarark fra HOFOR. Faktaarket gør desuden brug af 

interesseorganisationen Viden om vind som kilde, som HOFOR blandt andet står bag.  Jeg er stærkt 

kritisk over for den måde at oplyse borgerne på i så afgørende en sag.  

På byrådets seminar den 3. september fik I fremlagt en række beregninger om vedvarende energi, 

Det var sådan set disse beregninger, jeg havde en forventning om, at kommunen ville fremlægge. 

Hvorfor er så vigtige kilder ikke fremlagt i forbindelse med denne fordebat. Det er ikke i orden og 

umuliggør kritik. Som jeg har forstået det, så er der mange knapper at skrue på. Det skal vi 

selvfølgelig have indsigt i. ¨ 

Jeg ønsker afslutningsvis visualiseringer af projektet set fra min ejendom, hvis projektet mod min 

forventning går videre fra fordebatten.  

Med venlig hilsen 
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Til rette vedkommende.. 
 
Det er med stor bekymring at der planlægges etablering af 6 kæmpe vindmøller, så tæt på min 
families og undertegnets elskede hjem. 
Det bekymrer mig især hvilken påvirkninger det vil give os. Både familie-mæssigt og økonomisk.  
Vi har 2 små børn som har hele livet foran sig, og vil for i alt i verden ikke se dem vokse op i larm 
og skygge-blik som vi uomtvistelig vil  
opleve på vores adresse. 
Vil vi nogensinde kunne sælge vores hus, gud forbyde at det skulle ske, pga de møller i baghaven. 
Vil vi kunne beholde den værdi i huset som vi har knoklet os til ved renovering, igennem vores surt 
optjente penge. Det tror jeg ikke på.. 
Jeg er ganske klar over at vi alle skal bidrage til "grøn omstilling" 
Det har vil allerede selv bidraget til, med en hel ny luft-varmepumpe. Og de ikke billige......!! 
 
Og hvad med vores lokalsamfund. Byen hvor jeg har boet i og omkring i hele mit liv (40år) 
Er det samfund til salg fordi kommunen synes at vi kan undværes. Vi nogen som elsker livet på 
landet, med alt dertil høre til. Spillet i  
den lokale fodboldklub, hjulpet med opførslen af byens samlingspunkt Multihuset. Slået 
fodboldbanen, så den var acceptable for vores gæstende fodboldhold, fordi det gør man herude..  
 
Jeg synes grøn energi er en fantastisk ting, især med henblik på fremtiden, men "come on" hvorfor 
skal andre have gavn af vores pinsler, det ikke vores tegnebøger der bliver fede.. 
Vi kæmper nok i forvejen med huse som trænger til et løft. Og det kommer de vindmøller ikke til 
at hjælpe os med, tværtimod.. 
 
Byt de vindmøller ud, en til en, med dem vi har, men ikke større. Alt behøver ikke at være større 
for at være bedre... 
 
Til sidst vil jeg rigtig gerne have et billede fra vores hus. Da vi kommer til at ligge stik vest for 
projektet, og hvor mange dage om året er der ikke lige vestenvind???   
 
Mvh: 
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Til  
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 

kommuneplan@vesthimmerland.dk 
  
        

                                 Bjørnstrup den 19. november 

 

 
Høringssvar i forhold til Vindmølleprojektet i Bjørnstrup 
 

Jeg retter henvendelse til Vesthimmerlands Kommune i forhold til Vindmølleprojektet i 

Bjørnstrup, fordi jeg gerne vil udtrykke min bekymring og rette et række tvivlspørgsmål til 

kommunen. 

 

STØJGENER: Jeg deltog i fordebatmødet d. 12.11.20, der blev afholdt virtuelt, og jeg er ret så 

forundret over, at der slet ikke blev nævnt noget som helst om støjgener inden for det 

lavfrekvente lydområde. Vi bor 1200 m væk på den østlige side af de omdiskuterede 

vindmøller. Jeg er usikker på, hvor meget vi kommer til at høre dem, men jeg er også 

allermest bange på den lavfrekvente støj, som nogen mennesker er meget følsomme overfor. 

Jeg vil gerne høre til, om den lavfrekvente støj forventes at række helt ud til os? Og jeg vil 

gerne vide, hvad jeg har af muligheder, såfremt jeg bliver generet i en sådan grad, at det 

kommer udtryk både for mit psykiske såvel som mit fysiske velbefindende. 

 

VÆRDITAB: Vi har købt drømmestedet. Vi ville på landet, nyde freden, friheden og naturen! Vi 

har fundet vores perle, og vi har alle intentioner om at blive gamle her. Vi har brugt årene på 

at renovere, installere jordvarme og anlægge have. Vi har utallige drømme, som vi stadig 

gerne vil realisere, men jeg er bange for, om vi kan få lov til at låne pengene af banken, hvis 

de finder ud af, at der planer om kæmpe vindmøller i vores baghave. Vi skal have 

energiforbedret stuehuset, vores carport skal renoveres, vores stald skal have nyt tag, og jeg 

drømmer om et orangeri. Alt sammen opgaver som lokale håndværkere skal arbejde på, men 

som måske ikke kan blive til noget, hvis banken siger nej. Og hvad med alt det som vi allerede 

har gjort? Kan vi overhovedet holde pengene hjemme på det, hvis vindmøllerne kommer!?! 

FORENINGSLIV OG FRISKOLE: Vores familie er meget engageret i lokalsamfundet omkring 

Blære og Gundersted. Vi lagt mange timer i det frivillige arbejde (Blære Idrætsforening, 

gymnastikudvalget i Blære, Friskolen; foruden de mange timer, vi har brugt i byen), og vi har 

arbejdet aktivt for at promovere vores dejlige område – for at øge bosætningen til vores 

kommune, og især vores lokalområde og friskole. Kan I virkelig garantere, at vindmøllerne 

ikke kommer til at skade dette området? At Gundersted ikke bliver en spøgelsesby? At 

friskolen ikke mister elever? Det giver virkelig et meningstab i vores hverdag, at vi arbejder så 

hårdt på at skabe de gode forhold for vores børn og vores naboers børn, og så straffes vi med 

kæmpe vindmøller i baghaven. Det er ikke god stil!! 

 

NATUREN: Vi forelskede os hovedkulds i området omkring Bjørnstrup. Vi var ude og kigge på 

mange ejendomme, men vi blev ved vende tilbage hertil. Her er dejligt. Heden omkring 

Navnsø er helt fantastisk. Vi hører dagligt alle fuglene, der flyver ind over vores ejendom for at 

komme ned til søen, og vi glædes over musvågerne, den røde glente og sangsvanerne - og jeg 

kan godt frygte, at det komme til at gå ud over fuglelivet, såfremt vindmøllerne bliver en 

realitet. Jeg forventer at kommunen forholder sig til, om fuglene bliver generet af 

vindmøllerne!! Det er min klare overbevisning, at Navnsø er blevet udpeget som et 

Natura2000 område af en årsag, og at det blandt andet er på grund af fuglelivet!! 

 

4046256



NAVNSØ: Vi bruger aktivt Navnsø henover hele foråret, sommeren og efteråret. Vi fisker, gå 

ture og bader, og vi mødes med vennerne på lune sommeraftener. Jeg blev meget ked af det, 

da jeg så visualisering-billeder på fordebatsmødet d. 12.11.20. Det er den helt forkerte 

baggrundsscene for Navnsø, som skulle forestille at være et særligt kulturlandskab for 

Vesthimmerlands Kommune. Intet i kommunen er åbenbart helligt mere, når det gælder den 

grønne omstilling. Jeg synes, at det sender et helt forkert signal omkring kommunens 

naturopfattelse, eller også gør det ikke. Den lader jeg stå i det åbne!!!    

 

Mvh  

4147257
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Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

  
Med 910 meter til dette projekt bliver det NEJ til hovedstadens 150 meters vindmøller i mellem 
Blære og Gundersted
  
Skal Vesthimmerlands Kommune lægge jord til hvilket som helst vindmølleprojekt? Det er svært at 
støtte i dette tilfælde, hvor hovedstadskommunerne vil placere deres grønne løsning i 
Vesthimmerland. Co2 aftrykket vil i dette tilfælde ikke tilfalde Vesthimmerlands kommune tænker 
da helt bestemt HOFOR nok skal tage deres del af kagen. Når så de eksisterende områder er brugt 
af andre udefrakommende selskaber. Er der så en langsigtet plan for hvordan kommunen selv når 
2030 målene eller 2050? Eller udvider man bare lige de eksisterende områder og fjerner endnu 
flere husstande. Ville det ikke være et godt tidspunkt at begynde at fremtids planlægge lidt. 
  
Man kan som borger i Vesthimmerland ikke købe andel i disse møller så der vil ikke være nogen 
skatte indtjening på dette projekt for kommunen! 
  
Vi har selv valgt at bo ude på landet for at skabe en tilværelse som familie med åbne vidder, 
dyreliv, natur, stilheden og landbruget alt sammen noget vi holder af. Det vi kan og har her i 
Vesthimmerland. Her i Blære og Gundersted, har vi jo alt det, som tiltrækker børnefamilier og 
skaber bosætning. Ildsjæle der kæmper og arbejder for at lave og holde alle disse ting kørende i 
vores lokalsamfund. Vi vil have børnefamilier til de mange aktiviteter i foreninger mm. Ikke de 
sukkerknalder HOFOR lover.  
  
Derfor er det meningsløst for os at have udsigt til 150 meter høje vindmøller der vil fjerner vores 
udsigt til eks. Gundersted kirke 3,7 km over det ellers smukke landskab.  
lavfrekvent Støj bliver slet ikke nævnt i for debatten. Her er det meget bekymrende som en af de 
nærmest naboer hvad det har af indflydelse på vores drenges helbred og vores eget. Har dette 
ikke nogen betydning i forhold til flagermus eller fugle der har stoppet mange andre 
lignende projekter.  
  
Disse nye møller har vi ikke selv valgt da vi købte ejendommen. Havde de stået her havde vi ikke 
købt den. Og hvem bliver vores nye naboer. Hvem kommer ind. Chargerne er store for det ikke er 
ressourcestærke familier. Man kan jo selv lege med tanken om at bo måske 750 meter fra 6 
kæmpe vindmøller. Ville i det hvis det var jeres drømmebolig? Vi ville ikke. 
  
Visualisering fra Gundersted kirkes indgang,
  
 Venlig hilsen
  
 

4248258
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Til 

Vesthimmerlands kommunes byråd 

Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg kan kun opfordre jer til at nedstemme projektet med større vindmøller i området ved Bjørnstrup.  

Jeg er sikker på at hvis der kommer 6 store vindmøller vil det blive dårligt for vores område og gøre 

at folk vil flytte væk fra både Gundersted og Blære. 

Det vil betyde at der med tiden ikke vil være nogen til at købe vare hos købmanden i Gundersted og 

på sigt heller ikke i den nye der kommer i Vegger. Der kommer heller ikke nye til for hvem gider 

bo ved siden af sådan nogle kæmpe mastodonter i et ellers flot naturområde? 

Som tæt nabo til Jenle plantage, ved jeg at det bliver brugt af mange ikke blot lokale men også inde 

fra Aars ja hele kommunen.  

Hvorfor skal så dejligt et område, hvor folk tager hen for at finde ro og nyde naturen ødelægges 

med 6 kæmper lige op af?  

Når der efter nogle få år ikke bor nogen i området ja så vil det ikke være nødvendigt med en friskole 

i Blære. Det vil ikke være basis for at holde gang i alle de små foreninger. Området affolkes og det 

er nu nok ikke alle der så flytter fra Jenle, Gundersted, Bjørnstrup og Blære som bliver boende i 

kommunen. For hvorfor dog det, når man kan komme ud for at det næste sted man køber eller bare 

flytter til også bliver udlagt til vindmøllerprojekter. Har i overhovedet lavet en overordnet plan der 

gælder langt ud i fremtiden ?  

Helt ærlig kære politikkerer, er det virkelig det i ønsker for kommunen, at blive husket for at være 

dem der nedlagde de små landsbyer ??? 

Har i tænkt over at dem der ligger jord til møllerne også tjener på de ejendomme de allerede har 

købt og dermed får frigivet kæmpe summer til at købe noget helt nyt - en anden kommune måske?  

Jeg synes helt klart at i som et ansvarligt byråd skal stemme nej til vindmøllerne i Bjørnstrup og så 

heller invitere i projekter på havet hvor sådan store vindmøller høre til! 

 

Venlig hilsen 

-- 

Sendt fra Outlook Email App til Android 
 

4349259



37) 

 

Til Vesthimmerlands kommune 

 

Indsigelse mod 6 kæmpe vindmøller i  Bjørnstrup mellem Blære og Gundersted  

 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård ønsker hermed at udtrykke vores store bekymring og 

modstand mod at der opsættes 6 kæmpe vindmøller mellem Blære og Gundersted. 

 

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

til følge.  

 

Heraf medført mindre kundegrundlag for vores lille butik i Gundersted, der til dagligt huser 

aktivering og indflydelses rigt arbejde for ca. 15 person på kanten af arbejdesmarkedet grundet 

enten fysiske og psykiske udfordringer.  

 

Et projekt som Vesthimmerlands kommune selv er en stor del af og gennem årene har høstet - og 

stadig gør - megen ros for.  

 

Vi frygter at det i længden få negative konsekvenser for vores basisgrundlag og omsætning og 

dermed også muligheden for en fortsættelse af det gode sociale projekt, i Gundersted 

Købmandsgård. 

 

Vi håber derfor inderligt at dette vil blive taget med i politikkernes overvejelser. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Gundersted Købmandsgård f. M. B. A 

har sendt for købmangårdens bestyrelse  

4450260
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Til Vesthimmerlands kommune. 

 

Jeg bor indenfor 900 meter til de nye kæmpe vindmøller man har planer om at opføre. Jeg har 

frivillig udtaget dyrkbar landbrugsjord og sået vildtblanding i, plantet nye grantræer for netop at 

imødekomme natur og de herligheder vi bor midt i. Det skræmmer mig hvis kommunen kan finde 

på at ødelægge denne smukke natur som jeg er opvokset i, ved at påtænke kæmpe vindmøller oveni 

jeg skal bo nabo til solcelleanlæg og Dangrus som efterlader et ugenetableret landskab. Hvor meget 

skal vores smukke natur i Bjørnstrup stå model til?Jeg er bekymret for de undersøgelser man har 

lavet omkring vagabondstrøm,som kan afledes af de store vindmøller,konkret har jeg læst om 

eksempel oppe i Nordjylland hvor en gård er meget plaget,både mennesker og dyr. Jeg har grise her 

på gården,og ønsker ikke at få ødelagt den gode dyrevelfærd med strømstøj hvis det skulle komme 

og slet ikke mit eget helbred.  

Vesthimmerlands kommune har lagt op til man ønsker flere unge på landet for at forsætte den gode 

udvikling i landdistrikterne, det vil kæmpe vindmøller ikke hjælpe positivt på.  

Jeg bor på slægtsgården og vil så nødig opleve hvordan disse kæmpe vindmøller vil dominere på 

flere fronter,de skaber kun glæde for de to lodsejere der vil score millioner på hele områdets 

bekostning. 

 

Mvh

4551261
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NEJ TAK TIL KÆMPE VINDMØLLER  
  
  
Jeg kan kun bakke op omkring de bekymringer der bliver belyst, om man stadig prøver at ødelægge de 
små lokalsamfund, idet man igen udpeger områder i og omkring disse, som egnet til vindmøller. Hofor 
opkøber 8 huse og tilbyder yderligere 17 på sigt. Er det sådan man forsøger, at få flere borgere til 
Vesthimmerlands Kommnune??   
Det er tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for lokalkendskab.!!! 
I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, da pladsen er 
enormt og de kommer ikke til at genere nogle. Hvad mener i?? 
Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m høje vindmøller op i en afstand af 

1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor???? Det er der, hvor mine børn skal vokse op og 
familielivet skal trives især begrundet af den storslåede natur i området. Hvorfor skal vores trivsel nu 
ødelægges??  
Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid på det. Vi har 

Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af den skønne 
natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare høre - ja stilheden i 
sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af det 
sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som er 
et stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst 
kommunen. Ønsker man ikke og bevare dette?? 
 
 
Jeg ser helt klart forslaget om at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost effektivt 
sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af natur 
da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse konstruktioner komme til at lide tab, som 
værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og det 
visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og 
trækfugle. Kan det være rigtig.? 
 
                                                                                                                                                      
 Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR 
komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en 
hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den sidste ende Vesthimmerlands Kommune der 
vil blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra 
Vest kan I rigtig mange gange se kæmpe vindmøller stå fuldstændig stille netop der, hvor der skulle 
produceres grøn energi. Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i 
stedet kæmpe summer af penge for at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en 

god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!??   
                                                                                                 
  
I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis 
det vi gør i Gundersted. Jeg appellerer til, at I gør det samme, så vi kan se, at I vil/hører os borgere, 
som bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt politikere om at tage 
aktion, og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund. Der findes jo 
andre og mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker eller finde steder, hvor 
det er mindre ødelæggende for lokalsamfundet. 
   
  
  
 
 

4652262



Ideoplæg 

Solcellepark. 

Jeg har set oppe i Thy, at der er kæmpe solcelleanlæg, som er lavet som en natur perle. Man beplanter omkring 
solcelleanlæggene så man ikke kan se dem, forstået på den måde, at de simpelthen ligner en remis. 
Dernæst er det hegnet op og der går får inde imellem solpanelerne, hvilket der holder vigationen ned. 

fordele. 
laver grøn energi 
holder naturen grøn 
nem og vedligeholde 
larmer ikke 
Ingen blink fra reflektionerne af vingerne 
Ingen negative effekt af stand- og trækfugle 
Ingen værdiforingelse på boliger 
Ingen ødelæggelse af visuelle skue af naturen (måske bedre da det er en remis) 
Laver stadig grøn energi, når det ikke blæser (så ledningsnettet stadig kan modtage strøm) 
Jeg kunne blive ved med at finde fordele. ! 

mvh. 

4753263
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jeg skiver til jer fordi jeg er maget bekymret for fremtiden for vores lokalsamfund nå 6 
kæmpestore vindmøller skal præge udsigten de næste 30 år. 
Støj lyd lys fugle huspriser. folk gider da at flytte ud til denne del af kommune mere vores huse 
bliver værdiløse bare for at næve de helt store problematikker ved at bygge 6 kæmpestore 
vindmøller ved Bjørnstrup ! 

Der må simpelhed findes en anden løsning på den grønne omstilling for Vesthimmerlands 
kommune. 
Solfanger på alle hustage, biogas jordvarme ,havvindmøller noget som ikke ødelækker 
lokalsamfund! 

Der vindes ikke noget ved at opføre de 6 kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup for Vesthimmerlands 
kommune det er en afskrives af kommunes værdier! 

Hilsen 

4854264
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Vesthimmerlands kommune 

Høringssvar 

Gundersted 21.11.20. 

Vindmølleområde Bjørnstrup 

Som borger i Gundersted med ca. 1100-1200 m. til nærmeste mølle af 6 er bekymring støj og 

ikke mindst udsigten til samtlige 6 møller. Dog har flere fordele været nævnt, blandt andet 

fjernelse af eksisterende møller i området.  

Kan det være en fordel at skrotte mindre møller og så få 6 stk.  møller på  150 m  !!! 

Endvidere kan man få mellem 5000,- til 6000,- årlig som et boost til lokalområdet,  det er 

mellem 13,- kr. og 16,- kr.  om dagen, for hvem er det en formue ?? 

Ligeledes KAN lokale foreninger søge en pulje, hvem siger de bliver brugt lokalt ?? 

Det som ingen nævner er de ejendomme der bliver fjernet/opkøbt, hvad med de skatteborgere 

der forsvinder, måske ud af kommunen. Er det bedre med møller end skatteborgere. 

Grundlaget for foreninger, skoler, kirker  og mindre butikker kan ikke eksistere når 

befolkningsgrundlaget forsvinder. Er det ikke noget der tæller i regnskabet  ?? 

Hvad med fremtiden, hvem har ansvaret og omkostningerne  når der skal ryddes op efter 

vindmøller, solceller osv  i Vesthimmerlands kommune , har man tænkt over det inden 

projekter sættes i gang , det bliver måske ikke i min/vores tid, men man skylder vel eftertiden 

at have det i tankerne – eller  det problem kan vi måske  bare  give videre til vores børn og 

børnebørn. 

En stor bekymring for  et område der bare forsvinder i klimaets navn. 

4955265
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Jeg finder det meget bekymrende at Vesthimmerlands Kommune ønsker at opsætte 6 store 

vindmøller i det udpegede energiområde mellem Gunderstedvej og Borupvej. Ud fra de fortegnelser 

jeg kan se på diverse kort, vælger Vesthimmerlands kommune at ligge projekter nær 

kommunegrænserne for at minimere eventuelle bekymringer fra nabokommunernes borgere. Dette 

finder jeg direkte uetisk og umoralsk da disse borgere jo potientielt kunne være nye tilflyttere til 

kommunen. 

Yderligere kan jeg have store bekymringer for om der ved godkendelsen af et sådan projekt som det 

i Bjørnstup, vil kunne danne mulighed for en fremtidig udvidelse af området, idet konsekvenserne 

fra et evt. foreløbigt projekt kan føre til økonomisk ruin for områdets tilbageværende borgere og 

som følge heraf presse disse til at fraflytte kommunen og sælge deres ejendomme til eksempelvis 

HOFOR som så kan udvide projektområdet uden nogen skattemæssig gavn for Vesthimmerlands 

kommune og blot til gene for nabokommunens borgere. Hertil ligger jeg min bekymring at enkelte 

byrådspolitikkere har ytret tanker om at skulle samle energiprojekterne i kommunen, hvorfor denne 

bekymring for en eventuel fremtidig udvidelse af området er meget begrundet. 

Derfor håber jeg Vesthimmerlands kommunes nuværende byråd har fornuft nok til IKKE at stemme 

projektet videre og i stedet tænke på at bevare de små lokalsamfund i egen kommune frem for at 

udvikle grøn energi til andre kommuner på bekostning af lokalsamfundene i egen kommune. 

Med bekymrende hilsen 

5056266
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Gundersted 21/11 2020 

Til byrådet i Vesthimmerlands Kommune. 

Når man færdes i de områder, hvor man møder store vindmøller, er det 
bemærkelsesværdigt, at de næsten altid står stille, når det blæser så meget, at 

der virkelig kan laves strøm i større mængder. For mig antyder det, at der allerede 
er store møller nok. 
Når man har sin daglige gang i Gundersted - Bjørnstrupområdet, observerer man 

i en del af vinterhalvåret store gåseflokke og flokke af sangsvaner, der flyver frem 
og tilbage. I sommerhalvåret ses ofte rød glente, som jager over markerne i 

området. Det harmonerer ikke med møller, der når op i de højder, hvor fuglene 
færdes. Har man tænkt dette ind i planerne? 
På det såkaldte ”borgermøde” d. 12/11 blev det nævnt, at der i andre 

mølleområder ikke havde været nogen nævneværdig fraflytning. Kan det skyldes, 
at de ramte simpelthen ikke kan sælge deres ejendomme? 
Udover det allerede nævnte, tror jeg, at HOFOR skal bruge de påtænkte møller til 

at pynte på hovedstadsområdets klimaregnskab og ikke for at gøre gavn i 
Vesthimmerland, hvilket det heller ikke vil komme til, så vidt jeg kan se. 

Det skal også bemærkes, at når man vælger at bosætte sig i et område som vores, 
er det ikke fordi man ønsker at få udsigt til et stort, skæmmende ”industrianlæg”. 
At opføre kæmpemøller er derfor en forringelse af en del af vores livskvalitet. 

Jeg er ikke generel modstander af at bruge vindmøller til energifrembringelse, 
men jeg mener, at møller af den påtænkte størrelse hører hjemme på havet. 

Jeg håber, at byrådet af hensyn til de mange bekymrede borgere og af hensyn til 
ovennævnte argumenter vælger at sige nej til projektet. 

Med venlig hilsen 

5157267
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Til  

Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk 

Gundersted dem 21. november 

2020 
 Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup: 
For 2 år siden søgte vi efter et nyt hjem, som vi gerne ville bosætte os i, sammen 

med vores lille søn. Dette hjem og lokalområde skulle danne ramme for vores families 
liv i de næste mange år. Vi boede i forvejen i Vesthimmerlands kommune, hvilket vi 
var og er glade for, så vi ønskede derfor at blive i området, hvor der især er masser af 

flotte naturområder og mange små gode landsbymiljøer. Efter lang tids søgen, fandt 
vi det skønne landsted på,  Her er vi tæt på naturen, de 

himmerlandske heder, bor mtidig er vi tæt på en lille landsby som 
er kendt for sit gode lokalsamfund og foreningsliv. 
Vi frygter nu at med forslaget om de 6 nye kæmpevindmøller, vil tynde ud i det 

lokalsamfund vi forelskede os i og at de vil ødelægge den ro og natur vi elsker ved 
området. Vi synes det er skræmmende at HOFOR allerede har købt 8 boliger til ren 

nedlæggelse og har tilbudt yderligere opkøb af 17 boliger. Hvad sker der med de 17 
boliger? Hvem skal bo der? Bliver de solgt til billigste pris og får vi naboer som ikke 
ønsker at styrke lokalsamfundet, og dermed skabe et dårligt miljø til vores familie at 

bo i.  
Vi har i forvejen 3 vindmøller i baghaven, som generer med skyggekast ind i vores 

stue om aften. Vi blev informeret ved købet, at de ville blive taget ned inden for 10 år, 
og vurderede at med de mange år vi har i hensigt at bo her, godt kunne leve med den 
støj de giver i en kort periode. Men med udsigt til 30 nye år med støj og skyggekast, 

er vi blevet i tvivl om vi har placeres os det rigtige sted, til at skabe et barndomshjem 
for vores børn og som vi skal blive gamle i.  

Vi frygter ligeledes værditab af vores ejendom, så vi i fremtiden er ringere stillet og 
måske ikke har de samme økonomiske muligheder til at lave ændringer ved boligen, 
som andre steder i kommunen.  

Vi har mange flere bekymringer og vi håber derfor inderligt at Vesthimmerlands 
kommunens byråd frafalder tankerne om at etablere flere nye vindmøller, og i stedet 

lader lokalsamfundet og det gode foreningsliv vokse. 

Med venlig hilsen 
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Til 

Vesthimmerlands Kommune 

Erhverv, Turisme, plan og Udvikling 

Vestre Boulevard 7. 9600 aars 

 Gundersted 21 November. 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup. 

Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. Det bekymrer os meget at 

man vælger at sætte disse 6 mega vindmøller op 

så tæt på os. Vi har i forvejen 3 vindmøller under en kilometer fra vores hus, så støjen og blinkene 

kender vi kun alt for godt. Vi har også udsigt til de 4 

store vindmøller i hornum som man tydeligt ser lysene fra i vores stue. HOFOR siger man ikke kan 

se disse lys to km væk ? Hornum møllerne kan ses min 25km væk.  

Vi vil gerne have et visuelt billede af de 6 mega vindmøller set fra brusåvej. 

Vi forstår ikke vesthimmerland vil have møllerne op ? På HOFOR´s hjemmeside står der : HOFOR 

opsætter vindmøller i hele landet. Vindmøllerne bidrager 

til at gøre KØBENHAVN Co2-neutral i 2025.  Altså bidrager møllerne ikke til vesthimmerlands 

co2 regnskab ! 

Hvis de 6 mega vindmøller kommer op, så har man senere mulighed for at udvide området og 

opsætte flere møller, dette afviser HOFOR ikke, så det er  

bare et spørgsmål om tid.  

Kender i Gundersted? Vi har et utroligt sammenhold som ikke ses andre steder, der er fx bygget nyt 

klubhus/multihus ved fodboldbanen og en stor hal  

ved Købmanden som drives af udviklingshæmmede fra hele vesthimmerlands kommune.  Vi har 

allesammen været med til at bygge og betale disse bygninger, og 

har lagt mange timer i projekterne. Vi har gjort det med glæde for at holde gang i byen. Vi ønsker 

ikke at området bliver affolket på denne måde, som det ser ud nu  

bliver 8 boliger nedlagt og 17 boliger tilbydes opkøbt hvis møllerne opsættes. Vi er også bekymret 

for staudeengen som er noget af en lokal attraktion i byen, her er  

altid mennesker på besøg, og dette smitter selvfølgelig af på vores Købmand. Staudeengen ligger 

tæt på vindmøllerne og det vil gøre så ondt at se dem miste deres  

livsværk.  

Vi går tit ture omkring byen med vores to børn Anna og Jasmin, fx ud til navnsø som er et 

fantastisk sted, og har man ikke været der, ja så kør derud en dag og gå en tur omkring søen. Her er 

så meget liv og natur, så flot og stille, det næsten ikke til at bære at sådan et sted skal have 

Vindmøller og solcelleanlæg ! 
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Kære Byrådspolitikere, stem NEJ til de 6 mega vindmøller i bjørnstrup 

så vi kan bevare dette lille lokale samfund i gundersted.  

Mvh 

5460270



46) 

Til  
Vesthimmerlands Kommune 
Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling 
Vestre Boulevard 7 
DK-9600 Aars 
kommuneplan@vesthimmerland.dk 

Borup d. 21 november 2020 

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup 

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da jeg er meget bekymret for forslaget om, at vi 
skal have sat 6 ´´kæmpe vindmøller´´ op i vores ellers rigtig skønne naturområde. 
Som udgangspunkt synes jeg, vi mangler en ordentlig visualisering af projektet. Med dette tænker jeg et 3D kort, hvor vi kan 
se hvor berørte de forskellige ejendomme bliver af vindmøllerne. Fordi der er ingen tvivl om at noget, der rager 150 meter 
over jorden vil kunne ses og høres fra rigtig mange af de omkringliggende ejendomme.  
Med de oplysninger vi har været i stand til at finde er det ikke en reel DB måling af støjniveauet men en teoretisk beregning, 
der i øvrigt er lavet ud fra at det skulle blæse hhv. 6 & 8m/s. Vi er da rigtig interesseret i at vide hvor generet vi skal regne 
med at blive når det blæser mere?. 
Jeg må indrømme, at jeg er rigtig bange for at få skygger over mit hus hver gang et vingeblad går forbi solen, når den står i 
syd. Jeg vil bestemt ikke bryde mig om at skulle sidde for nedrullede gardiner en flot vinterdag fra middag fordi der skal stå 
vindmøller i ´´vores baghave´´. 
Vi er her i huset fortalere for grøn energi, og er helt med på, at det er godt for vores miljø, men når vi så kører forbi nogle 
vindmøller, der i perfekt møllevejr står stille fordi der er nogle tyskere, der har købt sig ind på dem, bliver vi da også bange 
for at alt dette påstyr ender med at vi kan se på nogle møller der af og til står stille fordi det er bedre betalt end det strøm det 
måtte lave ved at køre... Hvis vi skal gøre hvad vi kan med den grønne omstilling, synes jeg vi skal starte med at holde de 
møller i gang, der allerede er rejst. 
Vores næste bekymring er alle de huse og ejendomme Hofor vil opkøbe i forbindelse med projektet. Som vi ser det, kan der 
kun ske 2 ting med dem.  
Scenarie 1 er de væltes med jorden, hvilket bestemt ikke vil gavne lokalsamfundet. Vi gør hvad vi kan og mange ildsjæle 
kæmper en brag kamp for at holde gang i vores lokalsamfund og få flere unge mennesker til at flytte her ud for at sikre sig en 
ny generation uden for de større byer. 
Scenarie 2 er de på så dårlig en geografisk placering i forhold til møllerne, at de kun kan sælges eller lejes ud for et symbolsk 
beløb, og statistikkerne siger at denne type huse og ejendomme tit ender med at blive bosat af socialt belastede familier, som 
hverken vil gavne vores lokalsamfund eller Vesthimmerlands pengekasse.  
Vores sidste bekymring går på vores ejendoms værdi- Vi købte selv stedet grundet det skønne lokalsamfund og den 
fantastiske natur, vi har omkring os. Hvis det bliver en realitet med møllerne er vi bange for, at begge dele vil lide under 
projektet og derfor vil vores ejendoms værdi unægtelig falde, og det har vi selvfølgelig ingen interesse i.    

Med venlig hilsen 

5561271
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Hej. Vi er en lille familie der skriver til Jer i et høringssvar ang. de omtalte kæmpe vindmøller som 
nogen ønsker opsat udenfor vores dejlige lille by. 
Vi bor i g vi består af  har 
nærme  har meget familie her, jeg har boet i Aars inden jeg mødte 

Da vi fandt ud af vi skulle blive sammen stod vi med et hus hver, og skulle beslutte hvor vi 
skulle bo. Jeg var ikke et sekund i tvivl - Gundersted! 
Vi elsker at være her og nyder roen, naturen, vores mange gåture ud over åbne heder og skov. Her 
er højt til loftet, menneskerne er rare og vi kender alle sammen hinanden. Vi har alt hvad vi 
behøver herude og så er vi heldige at vi tilmed har en købmandsbutik i byen! Her er mange 
ildsjæle som gør mange ting for fællesskabet, udsmykning i byen osv. og folk er flinke til at hjælpe 
hinanden. 

Da vi hørte om vindmøllerne første gang troede vi blot det var rygter, men det må siges at være 
sandt nok. Vi har igennem de sidste 3 år givet huset en gennemgribende renovering. Vi har skiftet 
ALT ud indvendigt, udnyttet overetagen, lavet nyt fyrrum, installeret ny varmekilde og valgt en 
masse energi rigtige (og dyre) løsninger. Alt sammen fordi det er HER vi ønsker at bo. Da vi lånte 
penge i banken til vores projekt var vi godt klar over at husene ikke er meget værd ude på bøh-
landet i forhold til et hus på en klemt adresse i Aars by. Men igen, hvis vi kan li' at være her og 
elsker stedet, betyder det ikke noget hvad vi sætter pengene i. 

Det bekymrer os hvad det får af konsekvenser for huspriserne herude og ikke mindst vores eget. Vi 
har planer om at bygge en stor garage og værksted inden for de næste par år, men kan vi 
overhovedet få lov at tage lån til noget som helst hvis først der står 6 vindmøller i baghaven og 
suser? 
Som det er nu, er der allerede opkøbt ejendomme i det område hvor møllerne skal stå, der bliver 
et stort tomt område. Unge børnefamilier ytrer utilfredshed og er usikre på om det er her de 
alligevel vil bo og deres børn skal vokse op. Ender vi med at være de eneste tilbage herude fordi 
folk flygter? Med tiden vil opbakningen til det sociale liv forsvinde. Så er det ikke længere meget 
ved at tage til ålegilde, julefest, sommerfest osv., hvor der ellers kan møde alt mellem 40 og 80 
mennesker op.  

Vi er også bekymrede for det fantastiske dyreliv der er herude, at harer, ræve, rådyr, kronhjorte, 
fugle osv. bliver "viftet" væk hvor de ellers plejer at færdes. Vi har et rørhøge par  tæt ved hvor vi 
bor vi kan følge med kikkert hvis man er heldig. Tænker på deres ve og vel hvis de skulle blive ramt 
af én af de store vinger på deres flyvetur efter mad til deres unger hjemme i reden.  

En anden ting er, at det i mine øjne er en øjebæ og en skændsel for landskabet at stille en stor 
grim jern/glasfiber skabning op som lyser op i himlen, men også vil komme til at lyse ud til os på 
landjorden. og så tilmed hele 6 stk.! 
Jeg synes at er et par griske bondemænd der ikke kan få nok. de siger JA! til grøn 
energi. så kan jeg ikke forstå at de kører rundt i nogle store dieselslugende firehjulstrækkere. De 
burde vælge en  lille miljøvenlig el bil de kan lade op med deres vindmøller. Nej det eneste det 
handler om for deres vedkommende er at få nogle penge i kassen, koste hvad det vil, også selvom 
lokalbefolkningen vil kigge skævt til dem resten af deres dage. Og jeg synes det er bekymrende at 

5662272



to mænd og et selvskab som HOFOR kan have så meget magt. De skulle have et stort rungende 
NEJ og så kan de sætte de vindmøller op i København. Det er alligevel der, de ønsker at være CO2-
neutral i 2025 som de skriver på deres hjemmeside, og så lade os i, og omkring Gundersted være 
og lade sammenholdet, fælleskabet og tilknytningen til stedet for evigt overleve!      

Det er blevet oplyst, at man kan bede om et visuelt billede fra vores matrikel, det kunne vi godt 
tænke os, så vi har et minde om hvordan det KUNNE ha' set ud. Da det i manges øjne er en håbløs 
dårlig ide, og KUN handler om profit for nogle få ikke menneskelige mennesker. 

Med venlig hilsen 

5763273
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Til Vesthimmerlands Kommune 

Vi er bekymrede for det vindmølleprojekt som planlægges. 

- Vi kan se, at projektet kan udvides mod vores ejendom på et senere tidspunkt, hvis nogen

ønsker det.  Det vil være muligt med opkøb af få ejendomme. Vi er bange for værditab.

- Vi er bekymret for om der kommer et biogasanlæg i forbindelse med projektet,

da Kelddalvej er udpeget til biogas.

- Vi er bekymret for støjgener og at vores ejendoms udsigt skæmmes.

- Det kan blive svært at tiltrække nye beboere til området, hvilket vi har behov for.

Med venlig hilsen
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Høringssvar vedr. nye vindmøller ved Bjørnstrup 

Vi indsender hermed høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da vi er stærkt bekymrede over, at 

man politisk vil udsætte os for ulemperne ved endnu flere vindmøller i området for at tjene billige 

klimapoint uden reel handling.  

Opsætning af vindmøllerne vil med sikkerhed betyde, at området vil blive fravalgt som bosætningssted, 

hvilket helt naturligt vil få stor betydning for byen - herunder skole, børnehave, vuggestue, hal mv.  

Støjgenerne fra så store vindmøller er ikke undersøgt tilstrækkeligt og afhænger desuden enormt af de 

konkrete møller samt af vindretningen. Vindretningen er ofte direkte mod vores bopæl og mod Blære, 

hvorfor hele byen vil blive påvirket af møllerne. 

Personligt bekymrer vi os dels, da vi forudser faldende huspriser; og da vi har dyr. Der er adskillige 

eksempler på store følgevirkninger hos dyr, når der er vindmøller i nærheden. 

Med venlig hilsen 
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Kære Byråd 

Vi har følgende bekymring vedrørende planer for en vindmøllepark ved Bjørnstrup. Jeg bor ca. 1000 meter 
fra den sydligste planlagte vindmølle. I dag er der placeret 3 møller i samme område. De er dog kun halvt så 
høje og med en meget mindre kapacitet. De er placeret længere væk end de planlagte møller, og trods 
dette, kan vi i visse situationer høre møllerne, når de er i drift. Desuden har vi de sidste 20 år bestræbt os 
på, at omdanne vores ejendom til en ”Natur-perle”, hvor vi anvender vores 8 Ha i meget stor grad – 8 Ha, 
som vi færdes i dagligt og som ligger indenfor de grænser, som er anvist af HOFOR. 

Ifølge HOFOR´s beregninger, er vores bebyggelse uden for den støjgrænse, som de har beregnet, og vi er 
således ikke i betragtning vedrørende ekspropriering af de bebyggelser, som er inden for støjgrænsen.  

Hvad vil I gøre vedrørende den øgede støjbelastning, som vi sandsynligvis vil blive generet af grundet 
større, højere og tættere møller? 

Med venlig hilsen 

Kære Byråd 

Vores beboelse er placeret ca. 1.000 meter fra den sydligste vindmølle, som er planlagt for 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. Vores ejendom strækker sig med 8 Ha op imod vindmølleparken. Vi har 
netop gennemrenoveret vores beboelse, således vi har store vinduespartier mod nord, ud over vores 
anlagte sø og med beplantning i baggrunden. Om aftenen og natten har vi ligeledes udsigt til en horisont og 
himmel, som er helt uoplyst af kunstigt lys, og kan til tider se nordlys om vinteren. Denne udsigt sætter vi 
stor pris på.  

Vi priser os lykkelige for, at vi ikke på vores bopæl kan se belysningen på de 4 vindmøller, som er placeret 
vest for Hornum. Disse møller kan ellers ses fra Halkær til Ullits og fra Nørager til nord for Limfjorden.  

Ved etablering af en vindmøllepark på min. 6 vindmøller på 160 meter i højden, vil vores udsigt blive 
skæmmet i væsentlig grad. Vores beboelse er netop uden for den 900 meters grænse, hvor HOFOR tilbyder 
kompensation, selvom størstedelen af vores ejendom ligger inden for denne grænse. 

Hvordan forholder Byrådet og Aars Kommune sig til den gene, som vil blive os påført ved opførslen af 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. 

Med venlig hilsen 
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Kære Byråd 

Vores beboelse er placeret ca. 1.000 meter fra den sydligste vindmølle, som er planlagt for 
vindmølleparken ved Bjørnstrup. Vores ejendom strækker sig med 8 Ha op imod vindmølleparken. Vi har 
netop gennemrenoveret vores beboelse, således vi har store vinduespartier mod nord, ud over vores 
anlagte sø og med beplantning i baggrunden. Om aftenen og natten har vi ligeledes udsigt til en horisont og 
himmel, som er helt uoplyst af kunstigt lys, og kan til tider se nordlys om vinteren. Denne udsigt sætter vi 
stor pris på. Værdien af vores ejendom består derfor – udover en totalt gennemrenoveret bebyggelse af 
den omgivne natur, hvor vi har anlagt en sø samt beplantet vores arealer med en mangfoldighed af træer 
hvori et stisystem giver mulighed for at gå en uforstyrret tur i naturen. Dette har bl.a. bevirket, at vi har en 
fast bestand af rådyr og kronvildt der ofte frekventerer vores skovarealer.  

Ved etablering af en vindmøllepark umiddelbart nord for vores ejendom er der stor risiko for, at 
værdisætningen af vores ejendom vil falde betydeligt. Vores beboelse ligger udenfor den grænse, som 
HOFOR tilbyder kompensation, hvilket placerer vores ejendom på et meget uheldige sted. Vi er udenfor alle 
kompensationsmuligheder, men har alle de gener, som vil være indenfor de angivne grænser. 

Hvordan stiller byrådet og Aars Kommune sit til, at vi kan se frem til et betydeligt værditab på vores 
ejendom? 

Med venlig hilsen 

Kære Byråd 

Vi bor i nærheden af den planlagte vindmøllepark ved Bjørnstrup. 

Vi overværede den virtuelle for-debat, hvor Vesthimmerlands Kommune ville oplyse om projektet. Vi finder 
det uheldigt, at Aars Kommune vælger at åbne op for spørgsmål vedrørende vindmølleprojektet, men ikke 
vælger at invitere en repræsentant fra interesseorganisationen til at fremlægge disse spørgsmål. Aars 
Kommune kommer således til at fremstå meget subjektivt i valg af spørgsmål til Borgmesteren og til 
HORFOR. Således var der heller ikke mulighed for opfølgende spørgsmål eller kommentarer til de svar, som 
blev givet på de indsendte spørgsmål.  

Vi håber meget, at der vil komme et opfølgende debatmøde, hvor naboer til vindmølleprojektet samt 
interesseorganisationerne kan få svar på de mange spørgsmål, som stadig florerer iblandt os. 

Som nabo til projektet er vi klar over, at vi er oppe imod en meget stor spiller samt naturligvis 
Vesthimmerlands Kommune, som vi også er en del af. Vi har nok heller ikke den store tiltro til, at vi kan 
gøre så meget, når vores modpart har ubegrænsede midler til deres rådighed, og at Kommunen har en 
stram økonomi grundet Vesthimmerlands placering i yderområdet af Danmark.  

6167277



Det ville dog være befriende, hvis vi kunne få indsigt i de perspektiver, som giver grobund for ønsket om at 
placere en vindmøllepark nordøst for Bjørnstrup. Hvis det hele hviler på et ønske om at gøre ”Danmark 
Grønt” ville velviljen i området måske være større. Skyldes det derimod, at der ligger en betydelig 
økonomisk gevinst til grund for idemændenes tilbud om at lægge jord til vindmøllerne, en økonomisk 
gevinst for HOFOR de næste 30 år samt en økonomisk gevinst for Vesthimmerlands Kommune, er det 
forbandet svært som nabo til projektet, at skulle se frem til en værdiforringelse af sin ejendom samt en 
forringet livskvalitet ved at leve som nabo til en vindmøllepark. 

Vil Vesthimmerlands Kommune give en transparent gennemgang af de økonomiske perspektiver, som 
driver vindmølleprojektet ved Bjørnstrup? Dermed mener jeg, at HOFOR oplyser, hvad der betales for 
placeringsrettighederne, hvad betales der for de omkringliggende ejendomme, og hvad vil der blive tilført 
Vesthimmerlands Kommune i årene fremover? Jeg forstår naturligvis, at det drejer sig om oplysninger, som 
dem der ”høster” af projektet ikke ønsker offentliggjort, men det må være hensigtsmæssigt, at der bliver så 
lille en margen mellem dem der har fordel af projektet og dem der har ulemper ved projektet.  

Med venlig hilsen 
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Kæmpe vindmøller i Bjørnstrup - NEJ TAK 

Vi er en familie på to voksne og et barn. Vi flyttede til Gunderstedvej 35 for snart 23 år siden, 

vi er meget glade for at bo i noget af Danmarks smukkeste natur, vi flyttede til dette området 

grundet denne skønne uspoleret natur og de  

fantastiske rolige omgivelser. Vi har med købet af vores huset, støttet vores lokal -samfund. Vi 

er så  

heldige at bo her i denne skønne natur! Det er derfor chokerende og 

skræmmende på engang, at selv samme kommune, som tidligere har værnet om vores natur i 

Gundersted - står bag dette vindmølleprojekt! 

Vi er yderst bekymret for at kæmpevindmøllerne vil ødelægge vores natur og  

dyreliv i Gundersted. Vi er ligeledes yderst bekymret for de gener som kæmpevindmøller 

påfører mennesker, som er bosiddende i nærheden af disse produktionsmaskiner,  

som på ingen måder hører til på landjorden. 

Vesthimmerland kommune bør tage ansvar! 

Vi protesterer på det kraftigste mod kæmpevindmøller i Bjørnstrup. 
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Jeg er en ung kvinde på 21 år, som skriver vedr. bekymringer omkring opsætning af 

vindmøller mellem Gundersted og Blære.  

Jeg bor sammen med mine forældre på ndenfor de skelsættende 900 meter fra det 

område, hvor vindmøllerne skal sættes 

Det der bekymrer mig mest er den indflydelse, som vindmøllerne vil få for lokalområdet. Jeg er 

vokset op på et lille landbrug. Et landbrug, som min far overtog fra sin far, som i sin tid 

overtog det fra sin svigerfar. En vaskeægte slægtsgård. En gård, jeg selv eller min søster, altid 

har haft planer og drømme om at overtage. Men den drøm er muligvis ikke længere aktuel.  

Da forslaget om vindmøllerne første gang blev fremlagt, vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle 

reagere. Jeg tænker meget på miljøet og ønsker, at vi som land står sammen om bedre og 

grønnere løsninger mod klimakrisen. Dog synes jeg ikke at kæmpe vindmøller så tæt på 

befolkede områder, er vejen frem. Hvis vindmøllerne skal opsættes, bliver samtlige 

ejendomme opkøbt af HOFOR, og vil derefter komme til at stå tomme eller huse socialt udsatte 

borgere. Dette vil få store konsekvenser for lokalområdet. Et lokalområde, jeg som barn 

virkelig har nydt godt af. Et lokalområde med en livlig borgerforening, som står for samtlige 

arrangementer, hvilke indrager voksne som børn, samt en idrætsforening som skaber liv og 

sammenhold for lokalbefolkningen og folk vidt omkring. Det er foreninger som disse, der 

skaber et miljø som samler folk, og får nye borgere til at bosætte sig i en lille landsby som 

Gundersted. Denne stemning og følelse af fælleskab fåes nemlig ikke hvorsomhelst. Det er 

netop denne følelse af fælleskab, jeg ønsker at vende tilbage til, når jeg er færdig med at 

udleve studiedrømmen i Aalborg. Når jeg en gang er klar til at slå mig ned og få børn, ønsker 

jeg, at de skal have samme trygge opvækst som min egen. De skal vokse op med luft under 

vingerne. De skal vokse op med en mor, som arrangerer sig med hud og hård i den lokale 

borgerforening. Opleve stemningen på Gundersted stadion under idrætsugen og sidst men ikke 

mindst elske den del af Vesthimmerland, som jeg er vokset op i lige så meget som jeg selv.  

Dette ser jeg desværre ikke muligt, hvis HOFOR får gennemtrumfet deres vision om kæmpe 

vindmøller i mine forældres baghave. Vindmøllerne vil få for stor negativ betydning for 

lokalområdet og dets sammenhold, og min del af Vesthimmerlands kommune vil ikke længere 

være den jeg altid har holdt så meget af. 

Derfor beder jeg byrådet om at tænke sig godt godt om, når beslutningen tages. Tænk på de 

små samfund som Gundersted og Blære. Tænk på byernes fremtid, og de nystiftede familier, 

som ønsker at deres børn skal vokse op i et lille lokalsamfund, og lære alle dets værdier. Tænk 

på de ældre, som hele deres liv har boet samme sted og dermed har været med til at udvikle 

lige netop denne lille plet i Vesthimmerland til deres. Husk at denne beslutning er ikke uden 

betydning.  

Dette var mine simple ord, håber i tager den rette beslutning. 

Mvh 

Sendt fra min iPhone 
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Jeg er bestemt ikke imod grøn energi, men når det går ud over mange menneskers trivsel, økonomi 

og helbred og over mange dyrs velfærd og liv at sætte endnu flere vindmøller op, og så endda i en 

størrelse som kan ses og generer over adskillige kilometer, så er jeg absolut imod det.  

Der findes efterhånden mange undersøgelser som dokumenterer at mennesker som bor i nærheden 

af vindmøller klager over søvnbesvær, svimmel, hovedpine, depression og andre lidelser og at dyr 

bliver urolige, ja endda aggressive. Der bliver skrevet flere og flere artikler, ja endda hele bøger, om 

emnet og alligevel skal der spredes vindmøller, som bliver større og større, over hele kommunen. 

Det kan man efter min mening ikke være bekendt og jeg vil derfor foreslå at man enten samler 

vindmøllerne et sted i havet eller går over til bedre alternativer. 

Vindmøller redder ikke vores planet, men vores måde at leve på. 
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Min kone og jeg, samt vores lille datter, kommer til at være nogle af de tætteste naboer til de 6 

mega vindmøler på 150m, som umiddelbart ikke kommer til at blive opkøbt, uden vurdering af 

huset som vi i øvrigt selv skal betale for. Vi kommer til at få vinden lige ned til os (altså vi kommer 

til at bo bag møllerne) , da det meget tit blæser i den retning, det skulle efter sigende give mest støj. 

Det vil sige at vi kommer til at få betydelige støjgener dag og nat, og når nu kun at møllerne skal 

overholde støj krav ved 6-8 m/s så tør jeg slet ikke tænke på hvor meget det til tider vil larme nede 

ved os.  

Vi har jo 3 møller i forvejen, som står ca hvor de andre skal stå, dem ligger vi sjælden mærke til pga 

deres ret så lille størelse, ca halv størelse af de nye som jeg har forstået det.  

De nye mega møller på 150 meter kan vi ikke gøre meget ved med afskærming, så som læbelt og 

bygninger. Vi kommer til at se dem hver evig eneste dag når man går ud af hovedøren, eller sætter 

sig på terrassen i gårdspladsen. Vi kommer både til at se dem og hører dem suse i vinden, se skygge 

kast ved solnedgang i køkkenet, se lyset Om natten. Alt sammen noget vi føler er et kæmpe 

problem, et problem som vi ikke har nu. De små møller lægger vi sjældent mærke til.  

Vi er også særligt bange for den lavfrekvente støj. Vi har læst en del om tidligere opsætning af 

møller og naboers reaktioner herpå. Et faktum er, om det kan bevises eller ej, at den lavfrekvente 

støj giver dårlig eller søvnløse nætter for rigtig mange naboer som er blevet tvunget nabo til de høje 

giganter  

Vi føler iøvrigt heller ikke at der er nok oplysning om evt opkøb af vores ejendom.  

Hvis vi bliver vurderet til 2% under ejendomsvurderingen (som giver os ret til opkøb af hus), hvor 

meget taber vi så reelt på det her? Er det kun huset der bliver købt? Hvad med vores marker rundt 

om huset? Er det hele vores grund der bliver købt? Hvad med alle de timer og penge der er brugt på 

bla. Energi forbedringer, renoveringer med mere? vi havde udsigt til at skulle bo her i mange år 

frem.  

Jeg synes iøvrigt ikke at man har brugt meget tid på at informere lokalt om at området er udlagt til 

grønenergi. Det er som om at den information (med mindre man ved hvor man skal lede) er blevet 

godt gemt under gulvtæppet.  

Havde vi kunne finde information på dette havde vi ikke købt vores landejendom. 

Vi frygter ved opstilling af 6 nye kæmpe vindmøller at: 

Folk vil flygte fra lokalområdet.  

Ingen vil købe huse 

For få vil starte på Blære friskole.  

Et lokalsamfund vil uddø om få år. 
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Vi er indforstået med at meget få vil have vindmøller i deres baghave, men hvis I alligevel 

ødelægger et helt lokalt samfund så gør det dog ordenligt, og ikke kun med 6 møller, lav nogle 

mega parker og ødelæg så få lokalsamfund som muligt eller bedre endnu lav flere møller hvor lokal 

samfundet allerede er ødelagt. Mit drømmescenarie er at man betaler det ekstra og flytter 

vindmøllerne ud på havet, men så er der nok ikke så mange penge i det mere?  

Jeg bliver iøvrigt trist af at læse gang på gang, og iøvrigt selv se på en god blæsedag, at rigtig 

mange vindmøller står stille pga af for lidt forbrug, som tyskerne så efter sigende betaler danske 

mølle ejere for at slukke. Hvor er det grønne tiltag i det henne. Nej vi skal nok hen i en helt anden 

boldgade PENGE for det er jo hvad det her egentlig handler om. Ren og skær profit. Hvis ikke der 

var en rigtig god forretning så var der ikke så mange møller, grøn energi eller ej, så er det bare en 

ekstra fortjeneste at det oven ikøbet skulle forestille at være grøn.  
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Hvorfor jeg er imod kæmpevindmøller mellem Blære og Gundersted. 

Mit hus ligger med siden til de planlagte vindmøller, så det betyder at udsigten fra min 

have/terrasse, køkken, stue og 3 værelser er direkte til de 2 sydligste møller. Desuden vil der 

blive skyggekast ved aftensol. Støjgener vil jeg heller ikke kunne undgå, jeg kan jo allerede 

høre dem der står her i forvejen. 

Jeg er ikke den eneste der bliver generet. Hvad sker der så med området? Huspriser falder, 
fraflytning, skolelukning? 

Jeg er også bekymret for dyrelivet. Her tænker jeg især på fugle og flagermus. Der er en del 
rovfugle i området, og flagermus ser jeg af og til om aftenen. 

Vesthimmerlands kommune er ikke en køn kommune at køre igennem, der er mange 

vindmøller spredt tilfældigt i landskabet. Nu vil I så ryde op, med "små" lige rækker af kæmpe 

vindmøller, stadigvæk spredt ud over hele kommunen, så uanset hvor man står vil man kunne 
se møller. 

Kan man ikke samle dem 1 eller 2 steder, eller endnu bedre finde andre alternativer? 
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hvorfor skal blære - gundersted plastres ind i vindmøller for at nedbryde københavns co2 ? 

hvordan med hofor som bygherre? jeg troede da ikke en kommune som vesthimmerland 

ville have noget med et firma at gøre som overtræder arbejdsmiljøloven bevidst i deres  

andre byggeprojekter og laver deres egne sikkerhedsregler hentyder til BIO4 

der brugte de også udenlandske stilladsarbejdere til mindre løn og uden stilladscertifikat. 

hvem er vinderne i det her forløb? københavn får nedbragt deres co2 udledning hvorfor skal vi 

betale det herovre? 

lodsejerne der ligger jord til får vel en stor gevinst men de skal jo heller ikke se på møllerme. 

man kan jo sige man håbede på et hus med lyden af vinden i piletræerne og et hus der hed 
solglimt. 

hvad får man så et hus med vingesus og solreflekser i møllevingerne 

hilsen meddemonstrant" 
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Høringssvar i forbindelse med planlagt vindmølleområde ved Gundersted/Blære for ejendommen: 

Det er med stor alvor at jeg og min familie ser på at man ønsker at opstille kæmpe vindmøller i umiddelbar nærhed at vores ejendom. Der er, 

med vores øjne set, en række dybt kritisable punkter som jeg vil fremhæve i dette høringssvar: 

 Vesthimmerlands Kommune vil, i samarbejde med HOFOR, opsætte kæmpevindmøller i vores lokalområde som udløser et stort

CO2-aflad til København. I denne sammenhæng planlægges opkøbt og nedlagt en stor mængde boliger. Hvordan kan dette være i

Vesthimmerlands tarv? Og forestiller man sig at disse borgere stadig ønsker at blive boende i en kommune der reelt set har gjort

dem hjemløse?

 Lokalområdet ved Blære og Gundersted er et yndet bosætningsområde for børnefamilier og familier som ønsker at bo på landet.

Lokalt er der et blomstrende foreningsliv og en relativt ny friskole. Hvis kommunen tillader HOFOR at opsætte vindmøller, er det

min frygt at det ikke længere vil være attraktivt at bosætte sig i området pga.en frygt for at vindmølleområdet kan udvides.

Kommunen og HOFOR skaber med dette projekt en utryghed i lokalområdet som vil ende med at affolke en ellers velfungerende

del kommunen.

 Området omkring Navnsø er et relativt stort, sammenhængende, fredet område med store natur- og herlighedsværdier. Hvis

kommunen og HOFOR gennemtrumfer opsætningen af kæmpevindmøller i området øst for Navnsø, så er det endegyldigt slut med

den ellers uspolerede naturoplevelse.

 Vi bor i en del af kommunen hvor der er meget lidt eller næsten ingen lysforurening. I området imellem Blære, Hornum og

Gundersted er der intet gadelys og nattehimlen er kulsort. Det er derfor med stor bekymring at jeg ser og hører at der skal etableres

rødt lys på møllerne. Dette vil ødelægge vores nattehimmel. Når man ser på at andre dele af landet er så tilpas fremsynede at de

har fredet områder for at undgå lysforurening, så undrer det mig at man hos Vesthimmerlands Kommune vil tillade en række

skæmmende lys på nattehimlen.

 Jeg finder det DYBT kritisabelt at Vesthimmerlands Kommune tillader sig at afholde et digitalt borgermøde

pga.coronasituationen. Jeg mener at dette møde burde være afholdt senere, og at den form man valgte er under al kritik! Set med

mine øjne, lykkedes det at afholde et møde hvor borgerne blev opfordret til at spørge løs, men hvor kommunen selv censurerede

spørgsmålene. Det er direkte udemokratisk og dybt forkasteligt at man heller ikke kunne se hvad der blev spurgt om. Oven i købet

var lydsiden meget dårlig, og først kl.20.50 fik man rettet op på dette. Samtidig kan og bør det nævnes at man valgte at afholde et

digitalt borgermøde i en del af kommunen hvor bredbånds- og mobildækningen er yderst sparsom, ligesom der bor en del ældre

borgere som måske ikke er helt med på den digitale bølge.

Med stor forhåbning om at Vesthimmerlands Kommune kommer på bedre tanker og begynder at tænke på, og varetage borgernes tarv 
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Høringssvar vindmølle projekt Bjørnstrup  

Som en af de nærmeste naboer til vindmølle projektet i Bjørnstrup, vil vi gerne dele lidt vores 
tanker om projektet.


Vi bor på Nørre blærevej og vi er rigtig glade for at bo på vores lille landsted, hvor vi kan nyde roen 
og den friske luft. Vi bor midt i en mark godt trukket tilbage fra vejen, med et par 100 m til 
nærmeste nabo og alligevel tæt på alle daglige fornødenheder. Vi bor lige som vi godt kan lide 
det. Tæt på busser som køre til Ålborg, Nibe, Farsø. Skolebus både til Hornum og Års. Et dejligt 
lokal samfund med idræt og sociale aktiviter.  For os er det et helt unik sted som der desværre 
ikke findes mange af længere. 


Vi har kendt til projektet siden sommeren 2018 og har haft flere positive dialoger med Hofor. De 
har været gode til at svare på vores spørgsmål og dem har der været mange af. 


At vælge Hofor til evt. at opsætte møller, ser vi positivt på, da vi oplever Hofor som en positiv 
samspiller. Selvom firmaet er hjemhørende i København. 

Vi skal alle i Danmark være med til at bidrage til den grønne omstilling og vores fælles fremtid.  
Som vi ser det, er det bedst at vælge et dansk firma som ønsker at drive og vedligeholde møllerne 
og ikke et firma, en fond eller et ejer lau,  der opsætter møller for at sælge dem videre og tjene på 
det.  Hofor er et firma som har forpligtelser i forhold til den grønne omstilling. Vi ser det som 
positivt at Hofor vil rydde op i alle de ubeboede huse som ikke ligefrem pynter på landskabet og 
egnen. 


Men når nu det er sagt, syntes vi også at vindmøller af den størrelse som påtænkes der skal stå i 
Bjørnstrup området høre til på havet. De pynter ikke ligefrem i landskabet, og støj fra dem kan nok 
heller ikke helt undgåes. Vi høre tydeligt støjen fra de nuværende Møller. 


Vi er bekymret for hvad de store Møller vil gøre for lokal samfundet, bliver det svært at få nye 
familier til området, hvad med hus priserne - kan det overhovedet lade sig gøre at sælge husene 
den dag det ønskes, vil kredit foreningen lukke kassen i, i forhold til friværdi til forbedringer af 
boliger og vil området blive øde og forladt? 


Den grønne pulje som følger med hvis møllerne bliver opført, bør øremærkes til projekter i Blære 
og Gundersted området og ikke til projekter rundt i hele Vesthimmerlands kommune. Da det er 
området og beboerne i Blære og Gundersted området der vil blive påvirket af møllerne og deres 
evt. gener. 


Vores ønske til den fremtidige proces, er at der hurtigst muligt tages stilling til om der skal 
opsættes nye større møller i Bjørnstrup. Besluttes det, at der på nuværende tidspunkt ikke skal 
sættes Møller op har vi et STORT ønske om at mølle område 301 fjernes helt fra lokalplanen så vi 
alle kan få ro i sindet og nyde det dejlige liv på landet og ikke gå og frygte for et nyt projekt. Med 
mange tanker og usikkerhed om fremtiden. 
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Som lodsejer (men ikke bosat) i Vesthimmerlands kommune ,

beliggende mindre end 3 km. fra den nærmeste kommende vindmølle, vil jeg hermed udtrykke min 

utilfredshed med det påtænkte projekt af flere grunde.  

1) De meget høje møller vil påvirke og forstyrre landskabet i en meget stor afstand. Den store

rekreative værdi, der findes i ikke bare min, men også de andre større plantager , som tilsammen

udgør et ret stort samlet fredskovsområde, vil blive forringet på gr. af visuel forurening,støj, blink

og røde afmærkninger i toppen af møllerne efter mørkets frembrud.

2) Mere generelt set, er det efter min mening vandaliserende for den danske natur at fortsætte med

at opsætte så store landvindmøller, da vores naturområdder i forvejen er belastet af fortsat

udbygning af vej- og elnet samt af råstofudvinding og byudvikling.

3) Jeg forstår ikke, at man ikke undersøger muligheden for at udbygge vindmølleparken i Nørrekær

Enge (ligger jo i kommunen) i stedet. Her er naturen i et større område allerede gjort uegnet til

beboelse for mennesker.

Ligesom man flere steder søger at lade store el-master ligge tæt på store hovedveje og motorveje,

burde man også tænke på at samle land-vindmøller i nogle få , allerede eksisterende , parker.

Men den optimale løsning vil være at foretage den kommende udbygning af vindkraften på havet, 

så man undgår at forulempe en større og større del af befolkningen med kæmpevindmøller i 

nabolaget. 

Med venlig hilsen 
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Kære byråd i Vesthimmerlands kommune. 

Hermed ønsker jeg at udtrykke mine meget store  bekymringer.og modstand Vedr Mølleprojektet i 

Bjørnstrup. 

Jeg bor  med godt 1 km i luftlinje til den nærmeste af de påtænkte nye 

industr

Jeg er født og opvokset her og har tilbage i 2008 erhvervet denne min fødegård. Min bekymringer 

vedrørende dette projekt er mange - rigtig mange! 

Jeg er overbevist om, at min ejendoms værdi vil blive forringet merkant, hvilket også vil gælde de 

øvrige ejendomme i området. Flere af min naboer og venner i Gundersted taler om at de enten 

ønsker at sælge eller udleje deres ejendomme, hvis ikke salg er muligt, skulle projektet blive 

gennemført. Det nære og trygge naboskab vil derfor uden tvivl forsvinde, når der efterfølgende blot 

kommer beboere, som er på farten, hvis overhovedet nogen.  

Yderligere vil den grundlæggende basis for en videre drift af de lokale foreninger, der er her og 

dermed vil de naturlige samlingspunkter forsvinde, når husene er ubeboede eller beboet af familier 

på farten, der ikke har lyst til at arrangere sig i lokal området. 

Selv Gundersted by ligger generelt meget tæt på projektområdet. Når jeg tæller lidt på antallet af 

beboelser herude så kommer jeg frem til følgende. 

Ud fra de fakta der er på bordet nu så vil 8 ejendomme helt forsvinde (600 meter) yderligere 19 

inden for de næste 900 meter vil potentielt kunne forsvinde (heri inkl. lodsejerne). Tager man en 

radius på blot 1,5 km, (hvori centrum af Gundersted vil være) så er der yderligere Ca 65 tilbage - 

uden mulighed for at komme væk. Det vil være svarende til at mellem 25 og 30% af de ejendomme 

der ligger i området vil kunne forsvinde - og 9% vil definitiv blive fjernet. Det synes jeg er 

skræmmende fakta!  

Lad os prøve at omformulere det til et villakvarter inde i Aars - Kjeldgården for eksempel!  

Her vil der med et blive fjernet 8-9 huse; yderligere 17-19 vil blive revet ned og yderligere en 5-6 

stykker sat til salg sikkert til under markedværdi og resten vil opleve en værdiforringelse på 10-15% 

lavt sat.  

Hertil ligges så en støjgene samt monomenter der kan ses flere kvarterer væk. Vejfesten bliver 

aldrig den samme igen - er det i orden for at skabe grøn energi til fordel for Københavnske borger 

?? 

Jeg finder det endvidere meget besynderligt, at Vesthimmerlands kommune, kan synes et projekt, 

der årlig kaster 168 millioner af sig i omsætning (21.000 husstande x 4000 kWh x 2 kr gns pr kwh) 

til skatteindrivelse i Københavns kommune mod sølle 126000 kr i VE godtgørelse til vores 

kommune er et super regnestykke????  

Jeg har lige siden jeg flyttede tilbage til Gundersted været utrolig aktiv i Borgerforeningen, 

Købmandsgården, Multihuset, ja selv pensionistforeningen har jeg hjulpet og seneste er jeg kommet 

i Meninghedsrådet. Jeg har ofte skrevet små historier om vores lille dejlige landsby til diverse aviser 

samt  TV2Nord. Alt sammen for at gøre omverden opmærksom på det unikke landsbysamfund vi 

har herude i Gundersted. Et sammenhold der også gør at børn- og oldebørn af både tidligere og 

nuværende borgere herude stadig kommer retur og spiller fodbold for den lokale klub - endda så 

godt at man til tider har det førende hold i hele kommunen - fra lille Gundersted. 

Vi evner at samle folk til store og små arrangemter - Skt Hans er her altid sikkert; selv Coronaen til 

trods.  
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Inden for de sidste 6-7 år har byen oplevet en meget positiv tilgang af børnefamilier - enten 

etablerede eller nogen der arbejder godt på sagen. Generationsskiftet er faktisk i fuld gang. Hertil er 

det lykkedes at integrer de nydanske familier som også har fundet Gundersted et rart og trykt sted at 

være. Vi er generel ret rumlige herude og vi bryster os af det med vores Købmandsgård, hvor 

mange skæve eksistenser omfagnes og inkluderes i byens daglige liv - et projekt i samarbejde med 

kommunen og som man også har høstet stor ros og anerkendelse for - helt ind på Christiansborg.  

Det er næsten helt Morten Korch, men nu om lidt kan her meget vel blive stille - meget still!  

Med mindre man i byrådet ser efter at få stemt et for lokalområdet alt ødelæggende 

industrivindmølleprojekt dort direkte tilbage til København og i stedet bevare grundlaget for den 

aktive landsby Gundersted  

Kort sagt: Nej tak til flere kæmpe industrivindmøller på land og slet ikke i Gundersted 

Med venlig hilsen den aktive 

"Landsbytosse"  
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Jeg vil give indsigelse mod opførelse af 6 havvindmøller ved Bjørnstrup.Jeg vil komme til at bo 800 

meter fra den nordligste mølle.Jeg er bekymret for den lavfrekvente støj sådanne møller udsender. 

Der er ingen undersøgelser der viser at lavfrekvent er uskadelig .Vedr, måling af støj er der kun 

undersøgelser som vindindustrien har stået for og betalt .Man måler ved 6 ms og ved 8 ms. Hvorfor 

måler man ikke ved 4 ms. ved 10 ms. ved 12 ms, er det fordi det ikke passer ind i fortællingen om at 

vindmøller ikke laver støj .Jeg ved godt at området er udpeget til vindmølle område . Der står idag 4 

møller på området, de er placeret øst vest.De planlagte møller ønskes placeret nord syd. Ikke nok 

med at man vender området 180 grader, man laver også området 3 gange størrer.Kære politikerer 

området er udlagt til vindmølle område,men der ingen der siger der skal bygges nye møller på det. 

Vesthimmerland ender med at blive stedet hvor andre kommuner kan parkerer deres dårlige 

samvittighed .  

 

Venlig
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Kære Byråd 
 
Et af de emner, som blev drøftet på det virtuelle oplysnings-møde var den undren der er i store dele af 
befolkningen vedrørende vindmøller, som står stille selvom det blæser. Forklaringen er, at der produceres 
mere strøm, end forsyningsnettet kan transporteres. Denne disharmoni bliver yderligere forstærket af, at 
der i Nordtyskland også er etableret mange vindmøller, således det ikke er muligt at ”sælge” strømmen til 
Tyskland.  
 
Alternativet med at benytte vindmøllestrømmen i form af ”Power to X” giver selvsagt god mening, når der 
nu er overproduktion af el. En el, som umiddelbart kunne transformeres til brint, som efterfølgende kan 
anvendes på flere forskellige måder. Dette skridt er dog meget afhængig af den afgiftspolitik, som føres i 
Danmark, og der vil selvsagt ikke blive etableret flere ”Brint-fabrikker” så længe, at prisen på el er på det 
nuværende niveau. Der er således lange udsigter til, at der vil kunne afsættes den el, som kan produceres 
med danske vindmøller når vinden blæser. 
 
Derfor vil jeg hermed opfordre Vesthimmerlands Kommune til at afvente de politiske beslutninger som skal 
til, for at kunne anvende den overproducerede el til ”Power to X”. Ligeledes vil jeg foreslå, at 
Vesthimmerlands Kommune afventer, at forsyningsnettet er tilstrækkeligt udbygget til, at kunne aftage og 
nyttiggøre den el, som vindmøllerne i Vesthimmerland kommer til at producere.  
 
Jeg ser frem til at høre Jeres mening om mit forslag. 
 
 
Med venlig hilsen 

 

Kære Byråd for Vesthimmerlands Kommune 
 
På det virtuelle for-debat møde, som Vesthimmerlands Kommune afholdt for nyligt, fremgik det, at 
Kommunen som udgangspunkt så det for formålstjenligt, at placere så mange vindmøller samlet på ét sted. 
Vesthimmerlands Kommune har allerede placeret en del vindmøller langs Limfjorden, hvor placeringen 
skaber mindst mulig gene, da hele nordsiden af oplandet består af Limfjorden. Selve området er et 
lavtliggende strandområde, hvor der i forvejen ikke er mange bebyggelser. Med hensyn til gener 
vedrørende det visuelle, er ”skaden” allerede sket, da der på nuværende tidspunkt er placeret flere 
vindmøller i området. Der vil således ikke blive tale om en spolering af et nyt naturområde med gene for 
naboer til følge. Jeg skal ikke gøre mig klog på støjmålinger, men man kunne formode, at dobbelt så mange 
møller ikke larmer dobbelt så meget. Hvis dette alligevel er tilfældet, vil den øgede støj alene have 
indflydelse på naboer syd for vindmølleparken, hvorimod hele den nordlige del ikke vil kunne generes, da 
dette netop består af Limfjorden. Således indskrænker Vesthimmerlands Kommune alle generne med 50%, 
hvilke må siges at være en betydelig lettelse. 
 
Jeg opfordrer således Vesthimmerlands Kommune til at placere eventuelle nye vindmøller i Kommunen ved 
Nørrekær Enge eller syd derfor.  
 
 

7783293



Med venlig hilsen 
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Til Vesthimmerlands  Kommune 

 

Vi er bekymrede for hvordan møllerne vil påvirke vores hverdag afhængig af årstiderne. Vi har 

oplevet med de Møller der ligger mellem Brusåvej og Doverhøjvej stor irritation når solen om 

efteråret gik mellem vingerne - så havde vi blinklys indenfor. Vi oplevede også at når vinden var i 

den rigtige retning lød det som en halm presser der stod ude foran. 

Nu bor vi længere nede af vejen og har ikke de gener længere. Vi tænker på hvor meget  vi kan se 

de nye møller fra hvor vi bor nu og om de røde lys vil være generende og lyden. 

Vi bor på 

Vi tænker da også meget på om bosætning vil fortsætte eller om vi bliver til en spøgelses by. Eller 

om vi kan sælge vores huse til en ordentlig pris. 

For Gundersted området vil det nok være mere spiselig med solenergi, da de godt nok fylder meget 

areal massiv men forstyrrer ikke vores dejlige naturområde på samme måde. Man må da give os 

medhold i , 

at kæmpe vindmøller ikke pynter i landskabet. 

 

Mvh 
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Til   

Vesthimmerlands Kommune  

Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling  

Vestre Boulevard 7  

DK-9600 Aars  

kommuneplan@vesthimmerland.dk  

   

   

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                     

        Blære dem 22. november  

   

Ideoplæg Vindmøller ved Bjørnstrup  

   

Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup, da    

Det er noget af det værste der kan ske for lokalsamfundet omkring Blære og Gundersted.  

Hvem vil bo i nærheden af store møller med genere til følge?  

Jeg tænker ikke at det er folk med en hjemkomst der kommer til at bo i området om 10 år.  

Jeg er bekymret for dyrelivet i området, Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering April 

2017 af Vindmøller ved Nørrekær Enge II. Er i kommet dejligt let over jeres vurdering af påvirkningen af flagermusene. 

Der skrives følgende ”I forhold til vindmøller menes især habitattab og kollisioner at kunne påvirke flagermus. Der 

foreligger ingen undersøgelser vedrørende tab af habitat som følge af opsætning og drift af vindmøller, men det 

formodes generelt at være uvæsentligt i forhold til et områdes økologiske funktionalitet (Brinkmann et al. 2011). 

Kvaliteten af et levested for flagermus kan dog forringes betydeligt, hvis vigtige nøglebiotoper som f.eks. yngle- og 

rastekvarterer og jagtområder ødelægges, hvilket på sigt potentielt vil kunne påvirke et områdes økologiske 

funktionalitet negativt.”  

Hvis der ikke forlægger undersøgelser vedrørende tab af habitat som følge af opsætning og drift af vindmøller, så kan 

der jo ikke vurderes på det. Er det ikke netop det i skal gøre i en VVM?  

 Den lavfrekvente støj fra vindmøller må ifølge beregningerne ikke overstige 20 dB(A) ved henholdsvis 6 og 8 m/s ved 

indendørs beboelse. Jeg vil gerne have en gennemgående beskrivelse af hvordan en eventuel måling fortages, hvor 

tages den henne? Hvad er fejlmargen? Hvem betaler for støjmålingen? Hvilke påbud har kommunen tænk sig at 

påbyde vindmøllerne, når det viser sig at db(A)’en er oversteget?  

   

Hvis politiker nu vælger at godkende projektet så vil jeg gerne have dem til at se den visualisering af hovedforslaget 

med 6 nye 150 meter høje vindmøller fra isualiseringen skal være med påsatte lys 

ligesom det er påtænkt om natten. Derudover vil en visualiseringen om sommer og om vinteren, give en meget 

8086296



bredere billede af projektet. Da læhegn en del stedet vil dække for vindmøllerne om sommeren, vil jeg gerne se 

læhegnene om vinteren når de mister bladene.  

  

Derudover har vi flere høje punkter i kommunen hvor man via en visualisering kan se vindmøllerne. Så vis gerne 

visualiseringen fra Hornum, Ejdrup, Skørbæk Navnsø og De himmerlandske heder.  

  

Med venlig hilsen  
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                                                                                            22. november 2020 

 

 

Høringssvar i forhold til kæmpe vindmøller ved Bjørnstrup 9600 Aars 

 

 

 

Nej tak til flere kæmpe vindmøller i Vesthimmerland 

 

 

 

Det havde klædt vores to naboer i Bjørnstrup/Gundersted/Blære, hvis de fra start havde 

indviet os i deres mølleplaner, inden de sendte bud til HOFOR og havde travlt med at aftale, at 

der skal bygges kæmpe møller i vores nærmiljø. 

 

For os at se, handler det ikke om at tænke grønt for vores 2 lodsejere – men mere at tænke 

penge. De har opkøbt en masse jord medhørende bygninger og det er her, der påtænkes at 

opstille møller. Så det lufter langt væk af pengespekulation – at sælge jord til HOFOR 

møllerne, samtidig med at HOFOR opkøber bygningerne – det er da en vind vind – men ikke 

for os, der kommer til at se og lytte til møllerne dag og nat. 

 

Hvis så den grønne energi gik til Vesthimmerland – kunne vi måske bedre forstå det – men det 

kommer ikke os til gode. Vi får intet ud af dette – kun gener. 

 

Et er at vi er “Udkants Danmark”, men nu påtænkes der, at vi skal dekoreres med kæmpe 

møller til den ene side og en solcellepark til den anden side. Det var ikke det, vi havde regnet 

med, da vi bosatte os her i Bjørnstrup og skulle nyde naturens stille ro. 

 

Vi elsker vores lille lokal samfund – men beklædt med møller kan udsigten blive tomme huse, 

der står og forfalder, fordi man vælger at ødelægge vores natur og tvinger os til at fraflytte. 

 

Der er planer om at HOFOR vil nedlægge 8 boliger og tilbyde yderligere 17 boliger opkøbt. 

 

Her på  ligger vi lige udenfor den indtegnede Zone til møllerne og udenfor 

den indtegnede zone til solcelleanlægget. Det kan blive et meget ensomt sted at bo, hvis alle 

vores naboer vælger at sælge. 

Vi skal tiltrække nye borgere til Vesthimmerland – det mener vi bestemt ikke er måden – 

tvært imod – så vil der blive et område i Vesthimmerland, som kommer til at stå ubeboet og 

øde. 

 

Vi håber at I politikkere vil tænke jer rigtig godt om, inden I siger ja tak til dette mølletilbud. 

Tænk på vores lille lokalsamfund – vi håber at I vil være med til at bevare dette. 

 

Vi vil på det kraftigste opfordre til at I siger nej tak til møllerne. 

 

På forhånd tak 
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Gundersted 22-11.2020 

 

Til Vesthimmerlands kommune. 

 

Indsigelse omkring vindturbiner. 

 

Jeg udtrykker hermed min store bekymring for projektet. 

 

Der er mange spørgsmål fra min side omkring det omtalte energianlæg, som jeg mener I bør 

inddrage I jeres beslutning: 

 

1. Hvad gør man for at bevare de små landsbyer? Hvordan vil man øge bosætning herude? 

Hvordan vil I have, at vi skal sælge vores lokalområde? 

 

2. Hvad gør man for at sikre sig, at folk kan låne i deres hus/ ejendomme, fx til 

energiforbedring? Det er svært nok i forvejen!  

 

3. Hvad gør man for at opretholde den dejlige natur i Vesthimmerland? Her tænkes der jo 

særligt på vores dejlige lokalområde! Planter man mere skov? 

 

Eller opsætter man bare 6*150 meters vindturbiner? 

 

4. Hvilken hensyn tager man til vores padder i området og vandsalamander- mv? Flytter man 

dem ind til Aars ? Eller er det helt uden betydning? 

 

5. Hvilken hensyn tager man i projektet til den røde glente i området? Rørhøgen og Kærhøgen, 

der yngler i området? Havørneparret i området? De mange trækfugle der kommer ind over det 

berørte område? Tænker man over, at det faktisk er her ude på landet at dyrelivet er? Tænkes 

der over biodiversiteten? 

 

6. Tænker man på lokalbefolkningen i området? Det er et industrianlæg, der vil står her de 

næste 30 år! Vil i gerne vores børn bliver i Vesthimmerland ? Eller ser i gerne de alle fraflytter? 

 

7. Hvem betaler skatten i kommunen? Er det HOFOR? 

 

8. Hvem gavner CO2 regnskabet? Er det Vesthimmerlands kommune ? 

 

9. Det omtales som grøn omstilling, men ofte handler det mere om en god forretning for 

lodsejerne. 

 

10. Vil I gerne, at man opkøber og udlejer de billige huse/ ejendomme, der sælges billigt 

videre af HOFOR - til socialbelastede familier til yderlige belastning for kommunekassen? 

 

11. Jeg vil gerne, at der kommer nogle flere visualiseringer af projekter, fra min egen 

matrikkel. 

 

12. Jeg tror, vi i Vesthimmerland skal prøve at arbejde noget mere målrettet på et projekt, 

som faktisk vil gavne vores kommune, og ikke mindst borgerne og skatteyderne. Det aktuelle 

projekt vil i min overbevisning ødelægger det for lokalområdet, hvor ildsjæle dagligt kæmper 

for en fælles indsats til gavn for udvikling og bosætning i området - generationskiftet er igang.  

 

13. Har man tænkt over hvilken omkostninger det vil have for vores flyveplads? Vil den 

nødvendige sikkerhed være der ved ind-og udflyvning ? Er der taget højde for elever der er 
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ved at erhverve sig flycertifikat? Vil Bjørnstrup området ikke blive et farlig område for fly og 

svævefly? Vil det begrænse flytrafikken, og skabe stor risiko for kollision ved en eventuel 

nødsituation særlig for de mange svævefly?  

 

14. Hvor meget tænker byrådet over i dette projekt, at I er folkevalgte af borgerne i 

Vesthimmerlands kommune, til at varetage vores interesser og ligeledes skabe vækst og 

tryghed for borgerne? Der er mange der er bekymret ved det omtalte projekt.  

 

15. Har man med i sine overvejelser, hvad det vil betyde for vores nærtliggende 

campingplads? Tænker man at det vil øge besøgende af turister, som vil komme til at campere 

i et område med kæmpe vindturbiner? Campingpladsen ligger placeret imellem Krogstrup 

vindturbiner og det omtalte Bjørnstrup projekt.  

 

16.Man sætter ikke sådan noget op i et område hvor der bor mennesker, så finder man er 

område der er egnet og allerede affolket til sådan et projekt, hvis man nu er blevet SÅ 

overbevist om det er den rette vej. TÆNK jer nu lige godt om inden i bider på krogen, der er 

ingen fortrydelsesret! Det er en beslutning der for mange vil betyde rigtig meget de næste 30-

40 år...  

 

 

Sendt fra min iPhone 
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Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet i Bjørnstrup. 

 

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

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

 Hvorfor bliver Vesthimmerlands kommune valgt? Er det økonomien, så man kan lave en 
god forretningsplan, idet man kan opkøbe det hele billigt her i Vesthimmerland?  

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

  Hvorfor skal Nordjylland være den førende indenfor vindenergi, når vi ikke er den Region 
som har flest borgere?  

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

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

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

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

 3.125.000 er jo ingenting ift. hvad Vesthimmerlands kommune vil miste, da dette vil få folk 
til at udflytte fra sådan et område. ?   

 Har i beregnet hvad det vil koste Vesthimmerland.? 

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

 tager man hensyn til flagermus, vandsalamander, trækfuglene og rovfugle som havørnen 
osv.??  
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Hej..... 
I sommers købte jeg en byggegrund på grundersted uvidende om planer om 

vindmøllerne, som vil komme til at fylde det meste af udsigten fra grunden henover natur 

området.  Så mit spørgsmål og forventning er, at i den kompensations ordning der er lagt op til står 

er til beboelsesejendomme, det regner jeg også med gælder for ubeboet byggegrunde, da det jo 

falder voldsomt i værdi pludseligt og ikke er salgbart. 

 
Jeg har købt grunden for at plante træer som klimakompensation for mig selv og havde tænkt mig 

med tiden at bygge et fritidshus og opkøbe markerne omkring for at dyrke skov på og få mere 

dyreliv derude og så det samtidig som en økonomisk investering - det bliver det ikke hvis der 

kommer vindmøller derude. 
Jeg er bange for vindmøllerne kommer til at ødelægge mine natur planer ved at skræmme insekter 

væk, slå insekter ihjel, forstyrre fødekæderne i området, så jeg ser meget frem til at læse den rapport 

der kommer omkring påvirkningen af nærmiljøet fra vindmøllerne.  
Hvis denne rapport viser sig ikke at have en negativ indvirkning på plante og dyreliv, så synes 

jeg, at det er vigtigt, at kommunen er med på at opkøbe markerne omkring Gundersted og 

dyrker offentlig skov og så vilde blomster på det, så det skærmer beboerne i Gundersted 

både for støj og gør udsigten bedre, samt giver et bedre natur område og en skov går jo hånd 

i hånd med hele ideen om vedvarende energi til fordel for vores klima.  

 
Mvh.
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Mine bekymringer er lyd og støj gener ved så store møller, samt lysskygger når møllerne kører.  

 

Ligeledes hvordan vil det påvirke mine ejendomme, som er ed et evt. salg. 

Min bekymring er at der vil blive en værdiforringelse på ejendommene. 

 

Desuden vil jeg gerne bede om et visuelt billede fra mine 2 ejendomme, og i forhold til 

møllerne,  min bekymring er at det visuelle vil blive meget påvirket. 

 

Med venlig hilsen 
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Jeg indsender hermed et høringssvar vedr. vindmølleprojektet Bjørnstrup. 
 
Det var med mange blandede følelser, at jeg læste de mange læserbreve i Aars avis den 2. 
september.  
Jeg kan kun bakke op omkring de bekymringer der bliver belyst, om man stadig prøver, at ødelægge de 
små lokalsamfund idet man igen udpeger områder i og omkring disse, som egnet til vindmøller. Det er 
tydeligvis sket ud fra et skrivebordsarbejde af politikere uden nogen form for 
lokalkendskab.                                  
I øvrigt mener jeg, som så mange andre, at store vindmøller hører til ude på havet, men kan 
konstaterer, at mange heller ikke vil have de store vindmøller der tæt på land. Da forslaget kom om, at 
møllerne skulle stå 5 km fra Hvidesande, blev det kraftigt nedstemt og et nyt forslag blev 20km fra land i 
stedet, så man ikke kunne se dem. Her står vi i en situation, hvor man påtænker, at sætte 6 stk. 150 m 
høje vindmøller op i en afstand af 1,2 km fra et velfungerende bysamfund. Hvorfor????  
Jeg selv er fra Thyborøn med skøn natur og frisk luft, og det er vigtigt for mig, at bevare den. Jeg ledte 
længe efter et hus, hvor valget blev Gundersted for cirka 15 år siden. Det er her, hvor mine børn skal 
vokse op og familielivet skal trives især begrundet af den storslåede natur i området. Hvorfor skal vores 
trivsel nu ødelægges?? Jeg selv har en stor passion for natur og jagt og bruger det meste af min fritid 

på det. Vi har Vesthimmerlands bedste badesø, Navnsø, derudover har vi Heden, som er en stor del af 

den skønne natur. Det er rigtig dejligt herude på landet, hvor man kan samle sine tanker og bare høre - 
ja stilheden i sig selv. Vi har en aktiv idrætsforening, samt en aktiv borgerforening, som er en stor del af 
det sammenhold vi har i dag. Derudover har vi en Købmandsgård som bliver drevet af et botilbud, som 
er et stort plus for Vesthimmerlands kommune, som både skaber værdier for borgere og ikke mindst 
kommunen. Jeg ser helt klart forslaget om, at opsætte kæmpe vindmøller i vort nærområde, som kost 
effektivt sammenlignet med havmølleparker, men alt andet lige, så må borgernes trivsel og bevarelse af 
natur da vægte højest. Alternativt vil borgerne, som naboer til disse konstruktioner komme til at lide tab, 
som værdiforingelse af deres ejendomme, der vil blive støjgener, blink fra reflektioner af vingerne og 
det visuelle skue af naturen blive ødelagt, og så er der ikke medtaget den negative effekt af stand- og 
trækfugle.  
  
Grøn 
energi???                                                                                                                                                   
   
  
Jeg synes efterhånden, at ordet grøn energi bliver brugt som dække af god økonomi. Jeg ser HOFOR 
komme til Vesthimmerland, fordi de kan vise deres investorer en hurtig nedskrivningsplan og derved en 
hurtig indtjening. Men det er som sagt borgerne og i den sidste ende Vesthimmerlands kommune der vil 
blive taberne. Hvis i politikere selv kører en tur fra Løgstør til Hobro, når det blæser en kuling fra vest 
kan i rigtig mange gange se kæmpe vindmøller står fuldstændig stille netop der, hvor der skulle 
produceres grøn energi. Det gør de bare ikke, fordi så bliver der overproduceret og tyskerne betaler i 
stedet kæmpe summer af penge for, at stoppe de danske vindmøller, for deres egen vindings skyld i en 
god profit på tysk vindenergi. Hvor er det grønne i det!!??   
  
  
Lokal politiker!!!!                                                                                                    
  
I ønsker vækst, ansvar, ejerskab, fællesskab og sammenhold "sammen stå vi stærkere" Det er præcis 
det vi gør i Gundersted. Jeg appellere til, at i gør det samme, så vi kan se, at i vil/hører os borgere, som 
bor i lokalsamfundet. Jeg vil til slut på det kraftigste appellere til jer folkevalgt politiker om at tage aktion, 
og forhindre opsætninger af disse møller i vores herlige natur og lokalsamfund. Der findes jo andre og 
mindre ødelæggende muligheder ved etablering af havvindmølleparker - tættere på storbyen hvor 
energien skal bruges.   
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tilslut ønsker jeg visuelle billeder fra min matrikel.  
  
BEVAR LOKALSAMFUNDET OG NATUREN.  
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Til  

Vesthimmerlands kommune 

Erhverv, Turisme, Plan & Udvikling 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars  

                                                                                                                                                 

Ejdrup d. 22/11-2020 

 

Hermed høringssvar på Vindmølleprojektet Bjørnstrup. 

Vi er meget bekymrede over at der er projekt i gang, vedr. vindmøller med tårn højde på 150 

meter i Bjørnstrup. 

Vi har nu været naboer til vindmøller i Ejdrup, som er rejst på , og 

har jævnligt været gereneret af støj, især når vinden er fra sydvest, som den jo ofte er. Der er 

også kraftige skyggegener i vintermånederne, da solen står lavt. 

Derfor frygter vi at det med vindmøller i 150 meters tårn højde, også vil komme til at genere 

os yderligere.  

Vi har en skøn natur og nyder området og vil være meget kede at det vil forværres yderligere 

med flere vindmøller. Vi er absolut ikke imod vindenergi, men mener at de hører til på havet. 

Vi frygter at beboere flygter fra området og at det vil blive et mere udkantsområde, da det jo 

ikke vil være særligt attraktivt at flytte hertil med de yderligere gener, som vindmøllerne vil 

give. 

Vi har vores dejlige område, en god friskole som sikkert også vil få svært ved at få nye elever, 

da det ikke vil blive unge mennesker der vil flytte hertil, men sikkert folk som vil få svært ved 

at sælge deres huse. 

 

Mvh  
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Bekymringsbrev fra 

 
Jeg er bekymret for, at vi bliver stavnsbundet som nabo til et projekt af denne størrelse. 
Alle huse i området vil bliver ramt og man vil ikke kunne sælge et hus, i hele perioden indtil enten 
projektet er afvist eller møllerne er rejst. Jeg ville i hvert fald ikke investere i et hus, hvor jeg vidste 
man indenfor en årrække, vil blive nabo til 150 m høje vindmølle, med den usikkerhed der ligger i 
det. Så ville jeg søge bolig i et andet område.  
Vi er jo ramt af affolkning på landet og i hele kommunen og vil mene dette for en negativ 
indflydelse på at tiltrække folk til området omkring vindmøllerne. 
Hvis møllerne bliver rejst vil det have en negativ indvirkning på huspriserne i området, også dem 
der ligger mere end 1200 m væk.  
 
Vi er også bekymret for den lavfrekvens støj dB(c) der max må være 20 indenfor. Jeg ved det er 
noget der kan genere meget og er svær at gøre noget ved, når først vindmøllerne er rejst.  
Man kan have svært beregne sig frem til det og det er netop det, man gør og man bruger nogle tal 
der er gunstige for vindmøllerne. 
Jeg kunne godt tænke mig, at man stillede en garanti for at man overholder de 20 dB(c) 
 
Jeg går ind for grøn energi, og mener det er nødvendigt, men man bør lave en større samlet plan 
og samle det i større parker og ikke små grupper placeret rundt omkring, Jeg undre mig også over, 
at man netop nu vil rejse yderlig vindmøller, da der er overproduktion af el fra vindmøllerne. Vi ser 
mange af de nye opsatte vindmøller der stoppes pga. overproduktion, yderlig bør man måske 
kigge på lagring af energi fra møller inden man rejser nye. 
 
Jeg har selv investeret t i luft til vand varmepumpe, samt solceller sidste år - til trods for man har 
fjernet alt tilskud og lavet reglerne for lagring på el nettet meget ringe. 
 
Dette har jeg gjort også for at fremtidssikker mit hus, den dag jeg skal sælge det.  
Jeg ved godt at selve investeringen ikke står mål med den værdiforøgelse, jeg får for mit hus - tror 
faktisk ikke den overhovedet vil øge den. 
 
Vores hus er nok et af de sværeste huse at sælge i Gundersted pga. prisen, da den ca.  
er 1,75 mill kroner (vurderet i 2016), og min umiddelbar vudering er, at det bliver ikke nemmere 
med en vindmølle på 150 meter ca. 1200 m væk - og det vil uden tvivl gå ud over prisen, den dag 
jeg skal sælge huset. 
 
Jeg mener også man bør gøre ligesom man gjorde i Thorup Sletten vindmøllepark, der blev 20% 
af vindmøllerne solgt som anparter til dem der boede inden for en radius af 4,5 km.  
Jeg vil mene, at på den måde vil man få en mere positiv tilgang til vindmøller, hvis man er en del af 
det og føler man får en del af kagen. Jeg tror at mange føler, at det er noget der bliver trukket ned 
over hovederne på os, uden at andre kommer og stille vindmøller op i vores baghave og de tjener 
på dette uden vi er en del af det.  
 
Jeg ved at der en god økonomi i at opstille vindmøller, både for lodsejere og opstiller i dette 
tilfælde HOFOR. 
Ifølge regnskabet for vindmøllepark Thorup-Sletten Park er der forventet min. overskud på ca. 7% 
eller 221 mill. for et projekt på ca. 600.000.000 kroner og lodsejerne får ca. 89.000.000 kr. 
Projektet omfatter 18 vindmøller af 4,3 MW. 
 

97103313



Yderlig er det aftalt, at man laver en årlig betalingsforpligtelse på 30.000 kroner pr. mølle til 
lokalområdet i hele møllens levetid. Denne pulje tilgår også lokalbefolkning inden for 4,5 km  radius 
fra møllerne. 
 
Yderlig bør man også kigge på hvad kan man gøre for området hvis møllerne bliver rejst. Kunne 
man lave en natursti, MTB spor, fiskesø, eller andet der kunne trække folk til området, der ville 
gøre det attraktivt at bosætte sig i området. 
 
Man bør også sætte krav til lyset på møllerne, da jeg ved det virker generede. Var det muligt at 
afskærme det kraftige lys, så man ikke kunne se det fra jorden? 
 
Håber virkelig vesthimmerlands kommune vil overveje dette meget grundigt! 
 
Med venlig hilsen 

 

98104314
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Vedrørende Vindmølleprojekt Bjørnstrup 
 

Vi er tilflyttere i Vesthimmerlands Kommune og har selv valgt at 
bosætte os på landet, hvor vindmøller er en del af landskabet. Vi 
har vindmøller som nærmeste nabo, og det har ikke haft betydning 
for vores valg om at flytte til området.  
Vi har altid vidst, at møllerne før eller siden ville stå for en 
udskiftning, og med tanke på klimaproblematikken, er det for os 
svært at se, hvorfor de ikke skal erstattes af nye og forbedrede 

møller, hvis rammerne tillader det.  
Vi har fulgt projektet længe, både gennem HOFOR og dækningen af 
projektet i medierne.  
Til det online borgermøde oplevede vi en meget fin gennemgang af 
projektet bygget på fakta. Her kom afklaring på bekymringsemner 
som skyggekast, støjgener, virkninger på lokalsamfundet med 
mere.  
Det var en fin opsamling og behandling af borgernes spørgsmål, og 
at afholde borgermødet online var en god løsning, der fungerede 
upåklageligt herfra.  
Vi mener ikke, at klimakrisen kan afværges inden for 

kommunegrænsen, fordi der er opstillet X antal vindmøller, og 
derfor bør Vesthimmerlands Kommune deltage aktivt for at 
nedbringe CO2-udledningen, ikke kun kommunalt, men også 
regionalt, nationalt og globalt.  
Vi glæder os over, at store dele af byrådet går ind for, at der skal 
føres en ambitiøs klimapolitik i Vesthimmerland, og herfra skal lyde 
stor opbakning til jeres grønne tiltag.  
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77) 

 

Kære Vesthimmerlands Kommune,  

 

Dette er min indsigelse mod godkendelse af Hofors påtænkte opførelse af kæmpevindmøller ved 

Bjørnstrup: 

 

 Vi har i vores kommune (Vesthimmerlands) i forvejen et stort antal vindmøller. I Hornum stor 4 

prægtige eksemplarer. Med røde lys i toppen. De ses med lethed fra de fleste steder i kommunen - 

og de ses også tydeligt fra flere nabokommuner. 

Som jeg forstår det, bliver de nye møller ved Bjørnstrup markant større, end dem ved Hornum. 

 

Vi har store fredede hedearealer, vi har den smukke vesthimmerlandske vestkyst og den 

naturbeskyttede Halkær  Ådal, som der for øjeblikket netop pågår seriøse drøftelser mellem 

kommunen og lodsejere om at genoprette.  

Hvorfor i alverden skal dette og mere til forurenes af udsigt til vindmøller? 

 

Kæmpevindmøller hører ganske enkelt ikke til på landjorden! Sæt dem dog op de i det store hav! 

 

Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi nu skal have endnu større møller, som vi ikke kan undgå at skal 

se på i døgnets 24 timer! 6 nye “stjerne” skal lyse i nattemørket. Vi er ganske vist blevet informeret 

om, at det røde lys på møllernes top ikke længere er så stærkt, men det skal jo være stærkt nok til at 

kunne ses, ellers ville det jo slet ikke være nødvendigt at have lyset i toppen af møllerne. Og så er 

det bare, at jeg har ganske svært ved at tro, at lyset ikke kan ses på lang afstand. 

 

Hvorfor vi skal have så store møller på land, hvor de er helt enormt generende for folk og fæ i 

nærheden af dem og grimt at se på for alle andre, og ikke i havområder, hvor de dog kun ses fra den 

ene side, er mig meget svært at forstå. 

 

Det ville klæde vores kommune, at tage hensyn til de mange føromtalte fredede og naturbeskyttede 

områder, der er i vores kommune ved ikke at tillade opførelsen af disse enorme vindmøller, som vil 

være en sand øjebæ at leve med for alle os, der bor her. 

 

Og så er det ikke kun borgere i vores egen kommune, der rammes af øjebæen! Eftersom møllerne i 

Hornum tydeligt ses fra de omkringliggende kommuner, mener jeg, det vil være overordentligt 

uansvarligt at tillade at opføre 6 kæmpemøller, som store dele af Himmerland så må døjes med 

synet af.  

 

Jeg bor på g er stærkt bekymret for, hvad min udsigt fra min ellers 

liebhaveru msmæglere og kommunens egne vurderingsfolk - de vil jo gerne 

hente skattekronerne!) fremover bliver. Jeg bor her netop pga af min udsigt. Selvom jeg henter 

skattekronerne i Aarhus hver dag, har jeg valgt at blive boende på denne fantastiske matriket - der 

kunne sagtens tænkes, jeg vælger at flytte, hvis jeg kommer til at se på 6 kæmpevindmøller fra min 

stue og have. Hvis jeg da så ellers til den tid kan sælge. 

 

Kan jeg bede om en visualisering fra min adresse, tak. 

 

I håber om at min indsigelse imødekommes, 

100106316



 

Med venlig hilsen 

 

 

101107317
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Kære vesthimmerlands kommune 

Vi er et ungt par fra Ukraine der nu har boet her i Gundersted i 9 år. 

Vi synes det godt at bo her og vi har fået en del nye venner og bekendte imellem dem som bor her.  

Her er rart at bo og det er godt og trykt for vores lille datter på 4 år at vokse op.  

Vi synes det er en meget dårlig ide, hvis der kommer store vindmøller lige uden for vores hus. De er 

måske langt væk, kun ca. 2 km, men vi er sikker på de vil blive meget store at se på fra vores 

vindue til haven. Vi er sikker på at vi vil komme til at høre dem også når de drejer rundt. Så vil det 

ikke være rart at sidde i haven og grille om sommeren. Vi ved fra mange undersøgelser at det ikke 

er sundt for børn og voksne med sådan lavfrekvent støj. Derfor er vi meget bekymret for dette i 

forhold til vores datter og vores måske kommende børn.  

Vi håber man i kommunen finder andre løsninger og stemmer nej til vindmøllerne i Bjørnstrup.  

Med venlig hilsen 

103109319


