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Forord
Denne visualiseringsrapport giver, ved hjælp af 
visualiseringer baseret på fotooptagelser fra området, 
et indtryk af de visuelle påvirkninger ved at opføre 
et vindmølleprojekt i et område syd for landsbyen 
Gundersted, i den østlige del af Vesthimmerlands 
Kommune.

I hovedforslaget opstilles seks nye vindmøller med 
en totalhøjde på op til 150 meter på en lige række 
med ensartet indbyrdes afstand, og et tilsvarende 
antal eksisterende vindmøller nedtages i det 
omkringliggende område inden for Vesthimmerlands 
Kommune. Rapporten behandler desuden to alternative 
projektforslag med fem henholdsvis fire nye vindmøller. 
For begge alternative projektforslag gælder, at fem 
eksisterende vindmøller nedtages.

Rapporten indeholder visualiseringer af projektforslaget 
samt tilhørende fotos af forholdene, som de ser ud i 
dag. Derudover indeholder rapporten et metodeafsnit 
for udarbejdelsen af visualiseringerne samt baggrund 
for valg af fotostandpunkter.

Denne visualiseringsrapport fungerer som et 
bilag til den samlede miljøkonsekvensrapport for 
projektforslaget og indeholder primært visualiseringer. 
Der henvises til miljøkonsekvensrapporten for et 
bredere billede af konsekvenserne for miljø, natur og 
naboer ved en gennemførelse af projektforslaget.
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Foto fra Borup 
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Metode

Fotos er optaget med kamera på stativ således, 
at billedet svarer omtrent til en øjenhøjde på 
1,6 meter.  Alle fotos er optaget med et fast 50 
mm objektiv på et såkaldt ’full-frame’ digitalt 
spejlrefleks kamera, således at billedrammen 
så vidt muligt svarer til det menneskelige 
synsfelt, hvis man selv stod på stedet. For 
bestemmelse af placeringen anvendes GPS-
aflæsning. Kontrolpunkter, som eksempelvis 
eksisterende møller eller bygninger mv., bruges til 
at retningsbestemme hvert enkelt foto.

Visualiseringerne af vindmøllerne er udarbejdet 
i WindPRO, udviklet af Energi- og Miljødata 
(EMD). Programmet kan ved hjælp af 
bestemmelseskoordinater opstille vindmøller 
på præcise placeringer, og herudfra generere 
visualiseringer på baggrund af fotos fra de 
pågældende områder. Visualiseringerne er baseret 
på vindmøllemodellen Vestas V136 (rotordiameter 
136 meter, navhøjde 82 meter).

Visualiseringerne skal betragtes som en 
efterligning af virkeligheden, som ikke kan forklare 
alle forhold, der har indflydelse på anlæggets 
fremtræden på et givent sted. Generelt vil 
energianlæggene fremstå forholdsvis tydeligere, 
når man befinder sig på stedet, end når man 
betragter dem på et foto. Især på større afstande 
kan vindmøller ”forsvinde” på visualiseringerne, 
selv om de reelt kan være synlige i virkeligheden. 
Der er kompenseret for dette ved at give 

vindmøllernes fremtræden en vis overdrivelse 
på visualiseringerne. Derudover anbefales det, 
at visualiseringerne så vidt betragtes enkeltvis 
på en stor (fuld) skærm, eller som printede 
højkvalitetsudgaver i A3-format.

Mange andre forhold, som for eksempel 
møllevingernes rotationshastighed 
og vejrsituationen, har indflydelse på 
vindmølleparkens synlighed. Generelt 
tilstræbes det, at visualiseringerne viser den 
maksimale synlighed under de bedste forhold. 
Landskabsvurderingen er derfor foretaget på 
baggrund af et ”worst case” scenarie, hvor 
energianlæggene er maksimalt synlige. På 
mange typiske vejrdage med dis eller gråvejr vil 
vindmølleparken således være mindre synlige, 
end det fremgår af visualiseringerne i denne 
undersøgelse.
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Mange ejendomme er omgivet af beplantning. 
Afhængigt af ejendommens placering kan 
beplantningen i højere eller mindre grad skærme af 
for udsynet mod vindmøller.

Set fra områder med let spredt beplantning, for 
eksempel eng-arealer, vil der skiftevis lukkes af og 
være frit udsyn mod et mølleområde.

Markerne omkring anlægsområdet er typisk store 
åbne flader adskilt af læhegn og mindre skov- og 

kratbeplantninger. Afhængigt af afstanden til foranstående 
beplantninger vil der være et forholdsvis stort udsyn herfra.       

Helt tæt på mølleområdet 
vil vindmøllerne være fuldt 

synlige og opleves i fuld figur. 

Selv om man står relativt tæt på en vindmølle, kan elementer 
i landskabet som eksempelvis beplantning virke betydeligt 
afskærmende i forhold til udsynet mod vindmøllen.
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Valg af fotostandpunkter og visualiseringer

Generelt er fotostandpunkterne til 
visualiseringerne af vindmøllerne ved Bjørnstrup 
udvalgt, så de illustrerer anlægget fra forskellige 
afstande og fra forskellige verdenshjørner. Samlet 
set skal visualiseringerne give et generelt billede 
af påvirkningen af landskab og kulturmiljøer.

Visualiseringerne er som udgangspunkt foretaget 
fra punkter og områder i landskabet hvor 
mange mennesker normalt færdes, fra samlede 
bebyggelser, fra veje og fra nærmeste naboer. 
Der er samtidig gennemført rekognosceringer 
og fotooptagelser for at belyse den visuelle 
sammenhæng med de særligt markante 
landskabsområder og -elementer, hvilket der er 
redegjort for i den første del af kapitel 4.
Der er foretaget flere visualiseringer end de her 
viste. Fra en del standpunkter har det imidlertid 
vist sig, at anlægget enten ikke har kunnet ses, 
eller kun har kunnet ses i meget begrænset 
omfang. Generelt viser de visualiseringer, som 
er medtaget i rapporten, de steder hvorfra 
projektforslaget vil være mest synligt i det 
omgivende landskab.

For at gøre det sammenligneligt, er alle 
visualiseringer som udgangspunkt gengivet i 
samme forstørrelse, det vil sige, at billederne 
ikke er skaleret, efter de er optaget. Beskuerens 
opfattelse af proportionerne afhænger af den 
afstand hvormed visualiseringen betragtes. En 
betragtningsafstand på omkring 20 cm svarer 

bedst til den oplevelse, man ville have, hvis man 
stod på stedet. For enkelte visualiseringer fra kort 
afstand er der, for at få plads til vindmøllerne 
indenfor billedrammen, anvendt panoramafotos. 
Vindmøllerne på visualiseringerne er dog ikke 
forstørret, formindsket eller beskåret i højden.

Alle visualiseringer vises sammen med de 
tilsvarende fotos af området, som det ser ud i 
dag. Ved at sammenholde eksisterende forhold 
med visualiseringerne, kan man få et indtryk af 
forskellen på en gennemførelse af projektforslaget 
og 0-alternativet (hvis projektforslaget ikke 
gennemføres).

Udover visualiseringer af hovedforslaget for seks 
vindmøller er der for fem udvalgte, relevante 
fotostandpunkter udarbejdet supplerende 
visualiseringer af alternative vindmølleopstillinger. 
Visualiseringerne illustrerer den visuelle forskel på 
hovedforslaget med seks vindmøller sammenholdt 
med et alternativ 1 med fem vindmøller (den 
nordligste vindmølle udgår) samt med et alternativ 
2 med fire vindmøller (den nordligste og sydligste 
vindmølle udgår), se side 78-87.
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Fotostandpunkter - nære områder:

1: Borup

2: Gundersted, Skovvænget

3: Borupvej, nordlige mølleområde *

4: Skørbæk Hede

5: Langager Høje

6: Ejdrup Kirke

7: Indsyn mod Ejdrup Kirke

8: Borupvej, naboer mod øst *

9: Nørrekær *

10: Blære Stationsby

11: Blære Kirke

12: Rute 187, syd for mølleområdet

13: Hornum

14: Bjørnstrup, sydvest for mølleområdet

15: Hovedvej A29, øst for Gatten

16: Navnsø

17: Bjerghede *

18: Gunderstedvej, naboer mod vest *

19: Brusåvej, vest for Gundersted

20: Gundersted Kirke

21: Gundersted, Brusåvej

22: Gunderstedvej, naboer mod nord
 
* Ekstra bredt panorama
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Fotostandpunkter- fjerne områder:

23: Lundby Hede

24: Sebbersund

25: Halkær

26: Skivum

27: Aars

28: Himmerland Golf Resort

29: Skarp Salling

4,5 km 10 km 

URLAND Aps. | Kigkurren 8a, 1. sal | 2300 Kbh S | www.urland.dk
URLAND

29.05.2017

Vindmøller ved Tagmark - Repowering

FOTOSTANDPUNKTER MELLEM- OG FJERNZONE

1:125.000

Eksisterende vindmøller som nedtages

Ny e vindmøller, 8 stk. V117, totalhøjde 150m

Afstandszone, 4,5 / 10 km

Fotostandpunkter, mellem og fjernzone

Fotostandpunkter, nærzone

2,5 km 5 km500 m
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10 1: Borup
EKSISTERENDE FORHOLD

1

Fotoet er optaget fra Halkærvej ved Borup, fra et af de punkter langs vejen med godt udsyn mod syd� 
Fotoet giver også et godt indtryk af det kuperede, åbne marklandskab, der præger landområderne 
heromkring. I midten af billedet ses det øverste af de fire eksisterende vindmøller midt i området, som 
nedtages, hvis projektforslaget gennemføres.



111:  Borup
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 3,3 km

1

Visualiseringen viser, hvordan de nye vindmøller i vindmølleparken vil være tydeligt synlige i landskabet 
mod syd og syne af betydeligt mere end de eksisterende vindmøller, som nedtages� Den simple 
opstilling på en lige række giver indtryk af en velordnet struktur. 



12 2: Gunderstedvej, Skovvænget
EKSISTERENDE FORHOLD

2

De nye vindmøller vil ikke være synlige fra den centrale del af Gundersted by, langs Gunderstedvej og 
Skovvænget, hvor bebyggelser og skovbeplantning spærrer for udsyn mod syd� Ved bygrænsen ved den 
østlige kant af landsbyen, hvor dette foto er optaget fra, får man derimod et frit, åbent udsyn ud over 
landområderne mod syd, når man færdes ad Skovvænget� Ikke kun de eksisterende vindmøller men 
også en tværgående højspændingsledning er med til at præge det nuværende landskabsbillede.



132: Gunderstedvej, Skovvænget
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,2 km

2

Det frie udsyn hen mod projektområdet giver godt et udsyn hen over møllerækken, hvor de nye 
vindmøller vil være markant synlige på godt 1 km afstand� Hvor der som her er frit udsyn, vil 
vindmølleparken klart dominere landskabsrummet og med dens størrelse klart overgå alle andre 
elementer i landskabsbilledet, herunder højspændingsledningen i forgrunden. Den simple opstilling på 
række bidrager til en oplevelse af et anlæg, der på trods af størrelsen står meget velordnet i det åbne 
marklandskab forude�



14 3: Borupvej, nordlige mølleområde
EKSISTERENDE FORHOLD - Venstre side af panorama

3

Fra nordøst løber Borupvej forbi vindmølleområdet på relativ kort afstand af de nye vindmøller. Særligt 
fra svinget ved Skråvejen, hvor dette foto er taget fra, er der åbent udsyn ud over det meste af det nye 
vindmølleområde samt de fire eksisterende vindmøller, der står i området i dag. 



153: Borupvej, nordlige mølleområde
EKSISTERENDE FORHOLD - Højre side af panorama



16 3: Borupvej, nordlige mølleområde
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Venstre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 500 meter  

3

På visualiseringen ses det, hvordan de store vindmøller i den nye møllerække vil være markant synlige i 
landskabsrummet forude. På den korte afstand, der er knap 500 meter hen til den nærmeste vindmølle, 
vil det nye mølleanlæg helt dominere landskabsrummet vest for Borupvej. Indenfor dette ekstrabrede 
billedudsnit er kun fem af de seks nye vindmøller synlige� Den nordligste står uden for billedrammen, 
hvor den vil være synlige lige bag ejendommen yderst til højre i billedet.  Ejendommen vil nedlægges ved 
en gennemførelse af projektforslaget.



173: Borupvej, nordlige mølleområde
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Højre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 500 meter
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4

4: Skørbæk Hede
EKSISTERENDE FORHOLD

Landområderne nordøst for de nye vindmøller er tyndt befolket, og fra områdets ene samlede 
bebyggelse ved Skørbæk vil der ikke være udsyn mod vindmølleområdet. Til gengæld ligger her flere 
høje bakkepartier med stort udsyn ud over det åbne land. Fotoet er optaget fra det lokale kulturmiljø 
omkring Skærbæk Høje, hvor man blandt andet kan besøge nogle af områdets gamle gravhøje�



19

4

4: Skørbæk Hede
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,3 km

Set herfra vil de nye vindmøller være synlige hen over hegnene i forgrunden�, særligt hvor der som her 
ikke er løv på træerne, vil det meste af opstillingen være synlig i sin helhed. I sommerhalvåret, med løv 
på træerne, vil de øverste dele af møllevingerne ses rotere henover beplantningen, og det kan opleves 
som en anelse forstyrrende� Udsigten mod syd, i retning af de nye vindmøllerne, vurderes dog ikke som 
videre afgørende for oplevelsen af det kulturmiljø omkring Skørbæk Høje i sig selv� 



20 5: Langager Høje
EKSISTERENDE FORHOLD

Landområderne mod nordøst har flere høje bakkepartier med stort udsyn ud over det åbne land. Fotoet 
er optaget fra områdets højeste punkt ved Langager Høje. Set herfra har man et flot udsyn ud over 
de omgivende landområderne, og man får et godt indtryk af de forskellige grupper af eksisterende 
vindmøller�

5



215: Langager Høje
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 3,7 km

Set herfra vil de nye vindmøller nå et godt stykke op over terræn og skov i mellemgrunden og være 
tydeligt synlige i landskabet mod sydvest. Vindmøllerne vil syne af meget men, med den enkle opstilling 
vil de falde udmærket ind i landskabsbilledet her, der stort set hele vejen rundt om udsigtspunkt er 
præget af et moderne kulturlandskab med landbrug og vindmøller� 

5



22 6: Ejdrup Kirke
EKSISTERENDE FORHOLD

Ejdrup Kirke ligger ud mod det åbne land i vest, på ca. 2½ km afstand af vindmølleområdet ved 
Bjørnstrup� Der vil være udsyn mod de nye vindmøller fra det meste af kirkeområdet, hvor kirkebygning 
og beplantning ikke står i vejen� Fotoet er optaget fra den vestlige side af selve kirken�

6



236: Ejdrup Kirke
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,5 km

Med deres størrelse vil de nye vindmøller være markant synlige i det åbne land vest for kirken� 
Opstillingen på en ret linje og vindmøllernes langsomme omdrejningshastighed vil i højere grad end de 
eksisterende vindmøller bidrage til oplevelsen af et roligt anlæg. Med deres størrelse overgår dog de 
klart de eksisterende vindmøller og vil syne af betydeligt mere set fra kirkeområdet�

6



24 7: Indsyn mod Ejdrup Kirke
EKSISTERENDE FORHOLD

Set fra bebyggelsen ved Ejdrup er der flere steder langs Ejdrupvej et fint kig hen mod kirken. Fotoet 
er optaget fra det mest markante indsyn mod kirken, efter svinget hvor man drejer mod kirken, med 
vindmølleområdet ved Bjørnstrup omtrent lige bag kirkeområdet�

7



257: Indsyn mod Ejdrup Kirke
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,7 km

Som det ses på visualiseringen, vil de nye vindmøller ikke være markant synlige herfra, da de på denne 
afstand, godt 2½ km, ikke når op over kirkebygning og beplantning i forgrunden. Enkelte vindmøller 
vil være delvist synlige mellem træerne omkring kirken, og det kan virke en anelse forstyrrende, men 
samlet vurderes projektforslaget ikke at have væsentlig betydning for indsynet mod Ejdrup Kirke.

7



26 8: Borupvej, naboer mod øst
EKSISTERENDE FORHOLD - Venstre side af panorama

8

Øst for vindmølleområdet, langs Borupvej og Nr. Blærevej, ligger nogle af de nærmeste naboer til de nye 
vindmøller� Fotoet er optaget ud for Borupvej 8, fra et af de lidt højere punkter i det kuperede terræn 
langs Borupvej� 



278: Borupvej, naboer mod øst
EKSISTERENDE FORHOLD - Højre side af panorama



28 8: Borupvej, naboer mod øst
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Venstre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 990 m  

8

De nye vindmøller vil være markant synlige herfra og syne af betydeligt end de eksisterende møller, 
som nedtages� Med deres visuelle dominans vil de fylde hele landskabsbilledet mod vest� Den 
simple, ordnede række står dog samtidig solidt i det store, åbne landskabsrum forude. Kun fem af de 
seks nye vindmøller er synlige indenfor dette ekstrabrede billedudsnit. Den nordligste står uden for 
billedrammen, mod højre�



298: Borupvej, naboer mod øst
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Højre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 900 meter



30 9: Nørrekær
EKSISTERENDE FORHOLD - Venstre side af panorama

9

Fra Ejdrupvej, godt 2,5 km øst for vindmølleområdet, har man på et kort stræk udsyn mod både gruppen 
med tre eksisterende vindmøller i forgrunden og de nye vindmøller ved Bjørnstrup længere ude i 
baggrunden�



319: Nørrekær
EKSISTERENDE FORHOLD - Højre side af panorama



32 9: Nørrekær
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Venstre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,6 km 

9

På visualiseringen ses det, hvordan de nye vindmøller vil være delvist synlige henover beplantningen og 
visuelt blande sig sammen med møllegruppen i forgrunden� Den visuelle sammenblanding vil virke lidt 
forstyrrende for oplevelsen af vindmøllerne som to adskilte, selvstændige grupper� Dels er synligheden 
af begge vindmøllegrupper dog begrænset af beplantningen foran, dels er der kun tale om et kort stræk 
af den lille lokale landevej� Der er ikke konstateret andre udsigtspunkter af betydning, hvorfra begge 
vindmøllegrupper vil være synlige på samme tid. 



339: Nørrekær
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Højre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,6 km



34 10: Blære Stationsby
EKSISTERENDE FORHOLD

10

Blære og Blære Stationsby er de eneste større bebyggelser syd for vindmølleområdet, før man når ned 
til Aars. Fra det meste af Blære vil udsynet mod de nye vindmøller være meget begrænset af bebyggelser 
og beplantning. Fra Blære Stationsby vil vindmøllerne primært være synlige fra den nordlige udkant af 
byen, langs Blærevej og langs Blomstermarken, hvor dette foto er optaget fra.



3510: Blære Stationsby
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 3,1 km

10

Som det ses på visualiseringen, vil vingerne på de nye vindmøller netop nå hen over det grønne hegn 
i forgrunden, men derudover vil resten af vindmølleparken ikke være synlig set herfra� Synet af de 
roterende vindmøllevinger henover beplantningen kan virke en anelse forstyrrende i landskabsbilledet� 



36 11: Blære Kirke
EKSISTERENDE FORHOLD

11

Blære Kirke ligger omgivet af skovbeplantning på de fleste sider, og kirkeområdet har primært udsyn 
mod landområderne i nord, lidt væk fra vindmølleområdet i nordvest� Flere af vindmøllerne vil dog være 
synlige i hjørnet af kirkeområdet, set fra den nordlige side af selve kirken, hvor dette foto er taget fra.



3711: Blære Kirke
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,9 km

11

På visualiseringen ses det, hvordan enkelte af de nye vindmøller netop vil være synlige mellem træer 
beplantning helt til venstre i billedet. Resten af møllerækken vil være skjult af skovbeplantningen 
længere til venstre for dette billedudsnit. Projektforslaget vurderes kun at have ret begrænset betydning 
for oplevelsen af kirkeområdet og de omkringliggende landskaber� 



38 12: Rute 187, syd for mølleområdet
EKSISTERENDE FORHOLD

12

Fra Kelddalvej, Rute 187, der løber syd for vindmølleområdet, er der flere steder åbne stræk med langt 
udsyn ind over de åbne landområder mod nord� Fotoet er optaget på strækningen vest for Blære, ved 
Rostkær, hvor nogle af de nærmeste naboejendomme mod syd ligger.



3912: Rute 187, syd for mølleområdet
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,6 km

12

Visualiseringen viser, hvordan de nye vindmøller vil være markant synlige i landskabet mod nord, når 
man færdes ad Kelddalvej. De nye vindmøller vil langt overgå de eksisterende vindmøller, som nedtages, 
i størrelse, og nå højt op over de omkringliggende krat- og skovbeplantninger. Den simple opstilling på 
en lige række bidrager dog samtidig til oplevelsen af et roligt anlæg, der kan passe fint ind i det åbne 
marklandskab�



40 13: Hornum
EKSISTERENDE FORHOLD

13

Omkring Hornum har Rute 187 retning omtrent mod de nye vindmøller ved Bjørnstrup. Fra selve byen 
vil vindmøllerne ikke være synlige, og man skal forbi bygrænsen for at få lidt udsyn ud over det åbne 
land, frem mod vindmøllerne ca� 4,5 km fremme�



4113: Hornum
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 4,5 km

13

På visualiseringen kan det anes, hvordan de øverste vingetipper på de nye vindmøller netop når op 
over bebyggelse og læhegn i forgrunden. Roterende vingespidser i horisonten kan være en anelse 
forstyrrende for landskabsbilledet men i dette landskabsbillede og på denne afstand, vurderes den 
begrænsede synlighed af vindmølleparken ikke at have videre landskabsmæssig betydning�



42 14: Bjørnstrup, sydvest for mølleområdet
EKSISTERENDE FORHOLD

14

Mod vest og sydvest ligger de nærmeste naboer til de nye vindmøller langs Gunderstedvej. Fotoet er 
optaget, hvor vejen drejer mod nordøst, hen mod mølleområdet, og terrænet giver et godt udsyn frem 
mod bebyggelserne omkring Gunderstedvej/Nr� Blærevej� Længere fremme omkring ejendommene vil 
vindmøllernes synlighed begrænses betydeligt af terrænet og det nærliggende skovstykke�   



4314: Bjørnstrup, sydvest for mølleområdet
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,2 km

14

Set herfra vil det nye vindmølleanlæg virke væsentligt mere dominerende i landskabsrummet forude, 
end de eksisterende vindmøller gør i dag. Den enkle opstilling på række og lave omdrejningshastighed 
bidrager til oplevelsen af et roligt, velordnet anlæg men ændrer ikke på, at vindmøllerne visuelt vil 
dominere hele landskabsrummet forude�



44 15: Hovedvej A29, øst for Gatten
EKSISTERENDE FORHOLD

15

Fra Limfjordsområdet i nord løber Hovedvej A29 ned gennem et bakket terræn med både mere åbne 
landområder men også mange spredte skov- og plantagestykker, der skærmer af for lange udsyn� Den 
nye vindmøllepark vil stedvist være synlig med enkelte små kig sydøst for vejen. Efter Gatten Plantage 
drejer vejen med retning mod den sydlige del af vindmøllerækken og fotoet er optaget, hvor der 
kortvarigt er det bedste kig frem mod de nye vindmøller, som man kører forbi� 



4515: Hovedvej A29, øst for Gatten
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 3,2 km

15

Som det ses på visualiseringen, vil de nye vindmøller være delvist synlige henover terræn, hegn og krat i 
forgrunden og nå noget højere op end de eksisterende vindmøller� Den delvist synlige vindmøllepark vil 
virke en anelse visuelt forstyrrende, men da der er tale om et kortvarigt kig frem mod de nye vindmøller, 
som man kører forbi, og da udsigten her lidt til venstre for vejen ikke er videre markant, vurderes dette 
kun at være af mindre landskabsmæssig betydning�



46 16: Navnsø
EKSISTERENDE FORHOLD

16

Omkring Navnsø giver den åbne vandflade og det relativt åbne, lave omgivende terræn gode 
muligheder for længere udsyn� Fotoet er optaget fra den vestlige bred, hvor der er den bedste, 
langstrakte udsigt frem mod vindmølleområdet godt 2,5 km mod øst� Flere grupper af eksisterende 
vindmøller, både de fire indenfor området ved Bjørnstrup, som nedtages, en hustandsmølle i forgrunden 
samt gruppen med tre møller ved Nørrekær, er synlige herfra i dag�



4716: Navnsø
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,7 km

16

De nye vindmøller vil syne af betydeligt mere og øge indtrykket af tekniske anlæg, sammenholdt med 
de eksisterende vindmøller som nedtages� Det nye vindmølleanlæg vil virke stort og væsentligt præge 
udsigten mod øst men vil med den simple, ordnede opstilling samtidig også stå roligt i landskabet bag 
søen. Udsigten er i forvejen forstyrret af den noget rodede sammenblanding af op til fire forskellige 
synlige møllegrupper. Med projektforslaget forenkles dette en anelse. Særligt hustandsmøllen i 
forgrunden vil dog fortsat bidrage til et lidt visuelt forvirrende indtryk af vindmøller.   



48 17: Bjerghede
EKSISTERENDE FORHOLD - Venstre side af panorama

17

Øst for Navnsø fører den lille lokale landevej gennem et oplevelsesrigt og kuperet terræn gennem 
Bjerghede. Hvor vejen drejer mod sydøst og kommer fri af kratbeplantningen, bliver der samtidig udsyn 
lige hen mod vindmølleområdet ved Bjørnstrup� 



4917: Bjerghede
EKSISTERENDE FORHOLD - Højre side af panorama



50 17: Bjerghede
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Venstre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,1 km

17

Ligesom de fire eksisterende vindmøller i området, vil også de nye vindmøller være tydeligt synlige 
forude� Med deres højde når de nye vindmøller dog et noget højere stykke op over terræn og 
beplantning, og mølleanlægget vil dække henover et stort landskabsrum forude� Selv om de nederste 
dele af vindmøllerne er skjulte herfra, oplever man fortsat den simple, ordnede opstilling på en lige 
række� 



5117: Bjerghede
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Højre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,1 km 



52 18: Gunderstedvej, naboer mod vest
 EKSISTERENDE FORHOLD - Venstre side af panorama

18

Fotoet er optaget fra Gunderstedvej, umiddelbart syd for de nærmeste ejendomme vest for de nye 
vindmøller. Kun en del af vindmølleområdet er synligt indenfor billedrammen, selv om der er tale om 
et ekstrabredt billedudsnit. Der er fokuseret på den centrale del af området, hvor afstanden til de nye 
vindmøller vil være kortest� Set herfra er også de eksisterende vindmøller klart synlige i dag� 



5318: Gunderstedvej, naboer mod vest
EKSISTERENDE FORHOLD - Højre side af panorama



54 18: Gunderstedvej, naboer mod vest
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Venstre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 550 meter

18

Med deres størrelse vil de nye vindmøller visuelt fylde noget mere end de eksisterende vindmøller, 
som nedtages� Ud over de tre synlige vindmøller inden for denne billedramme vil der stå yderligere to 
vindmøller mod nord, til venstre for billedrammen samt én mod syd, til højre for billedrammen. På denne 
korte afstand, knap 700 meter hen til den nærmeste vindmølle, vil møllerækken visuelt helt dominere 
landbrugslandskabet øst for Gunderupvej�



5518: Gunderstedvej, naboer mod vest
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER - Højre side af panorama, afstand til nærmeste vindmølle ca. 550 meter



56 19: Brusåvej, vest for Gundersted
EKSISTERENDE FORHOLD

19

Vest for Gundersted by, ud ad Brusåvej, får man på samme tid kig mod både den eksisterende gruppe 
af vindmøller ved Gundersted og de nye vindmøller ved Bjørnstrup� Der er en del hegn i området, der 
skærmer for det meste af udsynet frem mod Bjørnstrup-området� Fotoet er optaget, hvor man omtrent 
får det bedste udsyn mod begge vindmølleparker på samme tid. 



5719: Brusåvej, vest for Gundersted
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 2,6 km

19

På visualiseringen ses de nye vindmøller stedvist synlige mellem hegnet af graner i forgrunden� De to 
møllegrupper blander sig visuelt sammen og giver en uklar fornemmelse af opstillinger og orden. Set 
i forhold til, at der i forvejen er tale om et lidt let forstyrret landskabsbillede, hvor den eksisterende 
møllerække ved Gundersted kun er delvist bag granhegnet, vurderes opstillingen af de nye vindmøller 
ikke at have væsentlig landskabsmæssig betydning for udsigten set herfra�   



58 20: Gundersted Kirke
EKSISTERENDE FORHOLD

20

Fra Gundersted Kirke er der et godt udsyn ud over det åbne land lige syd for kirken. Fotoet er optaget 
ved selve kirkebygningen, lige omkring indgangen til kirken.



5920: Gundersted Kirke
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,5 km

20

De nye vindmøller vil syne af betydeligt mere end de fire eksisterende vindmøller til højre i billedet, som 
nedtages, og med deres størrelse vil de markant præge landskabsrummet syd for kirken� Den simple, 
velordnede række bidrager til, at vindmøllerne, på trods af størrelsen, står rolige i det relativt åbne mark- 
og landbrugslandskab forude�  



60 21: Gundersted, Brusåvej
EKSISTERENDE FORHOLD

21

Fra selve Gundersted vil de nye vindmøller primært være synlige fra de åbne arealer omkring Doverhøj 
og Brusåvej. Fotoet er optaget, hvor man har indsyn ind mod Gundersted Kirke, som er et væsentligt 
visuelt og kulturhistorisk vartegn for landskabsrummet her� 



6121: Gundersted, Brusåvej
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 1,8 km

21

På visualiseringen ses det, hvordan de nye vindmøller vil være tydeligt synlige i det åbne rum bag 
kirken� De eksisterende vindmøller, som nedtages, er også synlige i dag� Med deres størrelse øger 
de nye vindmøller dog den visuelle påvirkning fra vindmøllerne betydeligt� Udsigten mod den nye 
vindmøllepark vil virke forstyrrende for oplevelsen af kirken som et lokalt vartegn og for landsbymiljøet i 
det hele taget�



62

22

22: Gunderstedvej, naboer mod nord
EKSISTERENDE FORHOLD

Fra  enkelte af de nærmeste naboer nord for projektområdet, langs Gunderstedsted, er der frit udsyn 
mod mølleområdet i syd, fra centrale dele af ejendommen� Fotoet er optaget fra selve landevejen, 
hvorfra der på flere stræk heromkring også vil være frit udsyn mod de nye vindmøller. Udsigten er i dag 
præget af en luftledning, der løber på tværs af landskabet forude, og af de eksisterende vindmøller ved 
Bjørnstrup, lidt længere ude�



63

22

22: Gunderstedvej, naboer mod nord
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 850 meter

Se herfra vil de nye vindmøller være markant synlige og visuelt helt dominere landskabsrummet mod 
syd. Synligheden af både store vindmøller og den tværgående luftledning vil klart øge indtrykket af 
tekniske anlæg i landskabet, set herfra�



64 23: Lundby Hede
EKSISTERENDE FORHOLD

23

Henover de Himmerlandske Heder findes nogle af de mest særlige og markante landskabs- og 
naturområder i regionen. De store åbne hedestykker giver samtidig muligheder for langstrakte udsyn ud 
over de omgivende landområder� Det bedste udsyn frem mod de nye vindmøller ved Bjørnstrup får man 
fra de højere bakkepartier på Lundby Hede, hvor dette foto er taget fra.  



6523: Lundby Hede
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 5,3 km

23

Som det ses på visualiseringen, vil de nye vindmøller være tydeligt synlige henover terrænet mod syd� 
Med de nederste dele af mølletårnene skjulte herfra, oplever man ikke anlægget i sin helhed, men man 
vil dog fortsat fornemme den enkle, ordnede opstilling på række. Det er samtidig relativt let visuelt 
at adskille den eksisterende gruppe med tre vindmøller ved Gundersted fra de nye vindmøller ved 
Bjørnstrup� På denne afstand syner de nye vindmøller af mindre og opleves i balance med de øvrige 
landskabselementer i det store, åbne landskabsrum�



66 24: Sebbersund
EKSISTERENDE FORHOLD

24

Rute 587 mellem Nibe og Løgstør er en af regionens hovedfærdselsårer. Ved Sebbersund krydser man 
samtidig henover de store, åbne vandflader ved Halkær Bredning, der giver mulighed for langstrakte 
udsyn mod mølleområdet i sydvest� 



6724: Sebbersund
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 9,4 km

24

Visualiseringen viser, hvordan vingerne på de nye vindmøller, i klart vejr, vil være synlige i horisonten� På 
denne afstand, godt 9 km, syner møllevingerne ikke af meget, og synligheden af den nye vindmøllepark 
vurderes kun at have ret begrænset betydning for oplevelsen af landskabet her�



68 25: Halkær
EKSISTERENDE FORHOLD

25

Ned langs Halkær Bredning og Halkær Å giver bredderne mod øst flere steder gode langstrakte udsyn 
mod landområderne i vest. Et lille lokalt knudepunkt er, hvor Halkær Bro forbinder landområderne på 
begge sider af bredningen� Fotoet er optaget ved Halkær Mølle, hvor Halkær Sø giver godt udsyn hen 
over de åbne vandflader.



6925: Halkær
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 5,9 km

25

Møllevingerne på de nye vindmøller vil, som det ses på visualiseringen, være synlige henover 
skovstykkerne til venstre i billedet. Udsynet mod de roterende møllevinger kan virke en anelse 
forstyrrende for landskabsbilledet på dage som denne med gode, klare udsigtsforhold� 



70 26: Skivum
EKSISTERENDE FORHOLD

26

Skivum ligger højt i terrænet, og fra den vestlige kant af byen, hvor dette foto er taget fra, er der nogle af 
de bedste udsyn henover Halkær Ådal og videre ud mod landområderne i vest�  



7126: Skivum
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 6,2 km

26

Set herfra vil de nye vindmøller være tydeligt synlige i landskabsbilledet mod vest, på trods af afstanden 
på mere end 6 km� Den nye vindmøllepark opleves som et enkelt, ordnet anlæg i god balance med 
landskabsbilledet som helhed, og på den baggrund vurderes de at stå udmærket i det bakkede moderne 
kulturlandskab forude� 



72 27: Aars
EKSISTERENDE FORHOLD

27

Aars er regionens største bysamfund, og Hovedvej A29 øst om byen er en af regionens væsentligste 
færdselsårer� Vindmøllerne vil ikke være synlige fra selve byen og kun have en ganske begrænset 
synlighed fra hovedvejen� Nogle af de bedste udsynsmuligheder er fra rundkørslen ved Oustrupvej, hvor 
dette foto er taget fra.  



7327: Aars
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 7,7 km

27

Som det ses på visualiseringen, vil de nye vindmøller være delvist synlige i horisonten mod nord� Med 
deres begrænsede synlighed på denne afstand vurderes det nye vindmølleanlæg ikke at have videre 
betydning for oplevelsen af det lokale landbrugslandskab, som i forvejen er præget af blandt andet 
højspændingsanlæg� 



74

28

28: Himmerland Golf Resort
EKSISTERENDE FORHOLD

Anlæggene omkring Himmerland Golf er i sig oplevelsesrige kultur- og landskabsmiljøer. De varierede 
terræn- og beplantningsforhold giver stedvist længere ud over det åbne land i øst, uden at denne udsigt 
fylder meget i oplevelsen af lokalmiljøet� Fotoet er optaget fra et af de bedre udsigtspunkter  rundt på 
banerne�



75

28

28: Himmerland Golf Resort
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 5,3  km

En enkelt møllevinge kan akkurat anes i horisonten, men i det store hele vil de nye vindmøller på grund 
af afstand, terræn- og beplantningsforhold ikke være synlige set herfra, og de vurderes ikke at have 
betydning for oplevelsen af det lokale miljø� 



76 29: Skarp Salling
EKSISTERENDE FORHOLD

29

Gennem landskabsanalysen er der ikke identificeret mange oplagte udsigtspunkter frem mod de nye 
vindmøller på mere 8-10 km afstand. Et af de bedste bud er fra Skarp Salling, som ligger relativt højt 
i terrænet. Fotoet er optaget fra den sydlige udkant af byen, hvor Hovedvej A29 løber mod syd og 
fortsætter ned forbi vindmølleområdet ved Bjørnstrup. 



7729: Skarp Salling
VISUALISERING AF 6 STK 150 METER VINDMØLLER, afstand til nærmeste vindmølle ca. 10 km

29

På visualiseringen kan man netop ane, hvor de øverste vingespidser på det nye vindmølleanlæg når 
op over beplantningen� Synligheden af de små vingedele langt ude i horisonten vurderes ikke at have  
væsentlig betydning for oplevelsen af landskabet heromkring� 



2: Gunderstedvej, Skovvænget
VISUALISERING AF 5 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 1)

2 (Alternativ 1)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fem sydligste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 12-13.



2: Gunderstedvej, Skovvænget
VISUALISERING AF 4 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 2)

2 (Alternativ 2)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fire midterste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 12-13.



6: Ejdrup Kirke
VISUALISERING AF 5 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 1)

6 (Alternativ 1)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fem sydligste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 22-23.



6: Ejdrup Kirke
VISUALISERING AF 4 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 2)

6 (Alternativ 2)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fire midterste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 22-23.



14: Bjørnstrup, sydvest for mølleområdet
VISUALISERING AF 5 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 1)

14 (Alternativ 1)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fem sydligste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 42-43.



14: Bjørnstrup, sydvest for mølleområdet
VISUALISERING AF 4 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 2)

14 (Alternativ 2)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fire midterste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 42-43.



16: Navnsø
VISUALISERING AF 5 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 1)

16 (Alternativ 1)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fem sydligste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 46-47.



16: Navnsø
VISUALISERING AF 4 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 2)

16 (Alternativ 2)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fire midterste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 46-47.



21: Gundersted, Brusåvej
VISUALISERING AF 5 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 1)

21 (Alternativ 1)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fem sydligste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 60-61.



21: Gundersted, Brusåvej
VISUALISERING AF 4 STK 150 METER VINDMØLLER (Alternativ 2)

21 (Alternativ 2)

Sammenlignelig visualisering af den første alternative opstilling, hvor kun de fire midterste vindmøller 
opstilles. Den tilsvarende visualisering for hovedforslaget med seks vindmøller kan ses på side 60-61.
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