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DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 

i Guldborgsund Kommune 

Åse Irminger 

Nørrevang 37 

4800 Nykøbing F 

Tlf.: 4168 6783  Mail: aairminger@gmail.com og guldborgsund@dn.dk 
 

 
 

11. april 2014 
 
 
Guldborgsund Kommune 
(natur-miljø-plan@guldborgsund.dk) 
 
 
 
Vedr. Høring til igangsætning af miljøvurdering af vindmølleområder til en vindmølleplan. 
 
Danmarks Naturfredningsforening Guldborgsund (DN) ønsker indledningsvis at rose Guldborgsund 
Kommune for dels at tage initiativ til vurdering af mulighederne for tilvejebringelse af en samlet 
vindmølleplan, dels at inddrage interessenter i forbindelse med planlægningsprocessen. 

  

DN ønsker ligesom kommunen en øget indsats for vedvarende energi med mindre udledning af CO² 
til følge. DN er positivt stemt overfor opsætning af vindmøller, men overordnet set så vi dog helst, 
at disse blev placeret på havet.  

Vi er opmærksomme på, at Guldborgsund Kommune i samarbejde med andre kommuner har for-
pligtet sig til at leve op til visse miljømål, hvilket har vores forståelse. Samtidig skal vi dog bemær-
ke, at vi i et lille land som Danmark finder det uheldigt, at alle kommuner – uanset historiske, geo-
grafiske, erhvervsmæssige, demografiske og lign. forhold – skal leve op til de samme krav. Guld-
borgsund Kommune har således p.gr.a. bl.a. jordens bonitet en langt større befolkningstæthed end 
visse andre landkommuner mod vest, hvilket i relation til vindmølleplanlægning virker yderst uhel-
dig, da store vindmøller således vil belaste omgivelserne langt mere.  

Af samme ovennævnte grunde er omfanget af natur i Guldborgsund Kommune blandt det absolut 
mest begrænsede i hele Europa, hvilket bør medføre, at der tages langt større hensyn i f.eks. plan-
lægningssager.  

Omvendt vil Guldborgsund Kommune p.gr.a. sin store kyststrækninger kunne bidrage med langt 
flere havbaserede vindmøller, end en midtjysk kommune kan (- hvilket jo også allerede er sket ved 
f.eks. Rødsand).  

Men kommunernes ulige potentialer finder vi uheldig og hæmmende for en fornuftig og ”retfærdig” 
vindmølleplanlægning på landsplan, som rettelig burde finde sted i statslig regi. 

Guldborgsund Kommune er karakteriseret ved et landskab bestående af små mosaikker af forskelli-
ge slags landskaber. Skovene er små, men der er mange af dem. Så lige meget hvor man befinder 
sig, har man fornemmelsen af at befinde sig på en frugtbar slette og tæt ved en stor skov. 

Et sådant landskab vil være ekstra sårbart ved placering af de meget store vindmøller.  
 

 

DN Guldborgsund har besøgt alle de 11 områder, som indgår i det udsendte materiale. 

På den baggrund og med udgangspunkt i vores lokalkendskab ønsker vi, at flg. nøje overvejes: 
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Beskyttede områder 

- skal friholdes for vindmøller,  

- ligesom skovbyggelinjer skal respekteres (vi har bemærket, at dette ikke er sket for alle områder) 

 

Hensynet til faunaen – ikke mindst den flyvende – bør nøje iagttages, hvorfor vindmøller skal op-
sættes i sikker og hensyntagende afstand fra  

- ledelinjer for flagermus (levende hegn og skovbryn), ligesom 

- ynglesteder for beskyttede fugle (f.eks. ørne) skal undgås. 

- Fuglenes trækruter (Gedser Odde) skal helt friholdes, da ikke blot Guldborgsund Kommune og 
Danmark, men hele Europa har en forpligtelse til at sikre en fri og sikker passage for dag- og nat-
trækkende fugle, hvorfor placeringen ved Birkemose er helt uacceptabel. 

 

Særlige værdifulde landskaber og herregårdlandskaber  

- bør friholdes (jf. kommuneplanen: ”Byrådet vil arbejde for,... at værne om de landskabsværdier, der 

bl.a. knytter sig til herregårdslandskaber og andre vigtige kulturskabte landskabstyper og –elementer,...”, 
og 

”...forandringer i det åbne land skal derfor ske i respekt for den karakter og kvalitet, der knytter sig til land-

skaberne.”) 

 

Kystnærhedszonen  

- bør som udgangspunkt respekteres som planlægningszone, og man bør – bl.a. af hensyn til kyst-
områdernes herlighedsværdier (hvilket som landskabselement er en unik faktor i Guldborgsund 
Kommunes ”natur”) – som hovedregel ikke udpege områder inden for denne zone.  

Det foreslås derfor, at man for alle påtænkte områder, der ligger i kystnærhedszonen, foretager en 
nøje vurdering af møllernes indvirken på kystområdet. 

 

Påvirkningen af menneskers helbred 

Kræftens Bekæmpelse er i gang med en større undersøgelse af betydningen af vindmøllestøj i for-
hold til forøget risiko for hjertekarsygdomme. 

Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Boligministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
giver sammen 1,7 millioner kroner til projektet. 

I udgangssituationen var oplyst, at undersøgelsen ville vare i 2 år, dvs. til udgangen af 2015. Efter-
følgende har der i dagspressen været informationer om, at man vil søge at fremskynde undersøgel-
sen. 

DN foreslår, at Guldborgsund Kommune undlader at færdiggøre plangrundlaget for vindmøller, før 
undersøgelsens resultat foreligger. 

 
 
Afslutningsvis ønsker vi at henlede opmærksomheden på andre vedvarende energiformer, der efter 
DNs opfattelse sideløbende bør planlægges for, og vi vil her pege på solenergi og på de potentialer, 
der gives på mange eksisterende tagflader på industrianlæg, offentlige bygninger (skoler, sportshal-
ler m.m.), landbrugsbygninger o.lign. 
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DN Guldborgsund står naturligvis gerne til rådighed for uddybende kommentarer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Åse Irminger 
DN Guldborgsund 
 
 
 
 


