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Til Natur- og Miljøklagenævnet 

 

 

Retlig klage over Guldborgsund Kommunes Vindmølleplan, Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 

2013-2025. 

 

Guldborgsund kommune vedtog den 12.5.2016 Kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplanen 2013-

2015 vedr. den fremtidige vindmølleplanlægning. Kommuneplantillægget er offentliggjort den 

30.5.2016. 

 

Det fremgår af vindmølleplanen, at området ved Vennerslund ligger tæt på Natura 2000 og fuglebe-

skyttelsesområde Smålandsfarvandet nord for Lolland og Natura 2000 habitatområde Smålandsfar-

vandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor, Hyllekrog-Rødsand. 

Området ligger endvidere lige ud til Jagt- og Vildtreservat Majbølle, der er et trækfuglereservat. 

 

Det fremgår ligeledes af planen, at området ved Skørringe ligger tæt på Natura 2000-område - fug-

lebeskyttelsesområde Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord og Natura 2000-område habitatområde 

Havet mellem Præstø Fjord og Grønsund. Endvidere ligger området ved Skørringe tæt på Natura 

2000 - habitatområde Listrup Lyng. 

 

Ifølge Habitatdirektivet  og Fuglebeskyttelsesdirektivet medfører dette pligt til at "undgå forurening 

eller forringelse af levesteder også udenfor disse beskyttede områder." Det fremgår endvidere af 

Habitatdirektivet, at myndighederne ikke må give tilladelse til projekter og planer, der kan påvirke 

et Natura 2000 område (incl. fuglebeskyttelsesområder), før der er gennemført en konsekvensvurde-

ring, der godtgør, at planen eller projektet ikke vil have skadelig virkning på lokalitetens bevarings-

status. Hvis en sådan skadevirkning ikke kan udelukkes på grundlag af vurderingen, kan planen 

eller projektet alene tillades, hvis dette er begrundet i bydende nødvendige samfundshensyn og da 

efter en særlige procedure.  

 

Det følger af domspraksis (bl.a. sag C-418/04 Kommissionen mod Irland og sag C-98/03 Kommis-

sionen mod Tyskland), at kravet om konsekvensvurdering også gælder for projekter og planer uden-

for Natura 2000-området, hvis projektet/planen kan påvirke et Natura 2000 område. 

 

Ligeledes følger det af domspraksis (bl.a. sag C-304/05 Kommissionen mod Italien), at konse-

kvensvurderingen skal laves inden vedtagelse af lokalplan eller kommuneplantillæg. 

 

Hvis der ikke er gennemført en sådan konsekvensvurdering, bevirker det i sig selv, at planens ved-

tagelse  er ugyldig, hvilket blev understreget i sagen C-127/02. 

 

 

 

Guldborgsund Kommune har i den vedtagne vindmølleplan forudsat, at der senere i forbindelse med 

konkrete projekter skal udarbejdes VVM-vurdering og lokalplan. "Formålet er at undersøge og vur-

dere alle miljøpåvirkninger for omgivelserne samt landskabspåvirkninger og forbedre kommunens 

beslutningsgrundlag." 
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I miljørapporten, der er udarbejdet i forbindelse med vindmølleplanen, anføres, at de oplysninger, 

kommunen kan finde om bilag IV-arter (dyr og planter) i og omkring de udpegede mulige områder, 

ikke vurderes at være dækkende. Man anfører i rapporten, at der bør foretages nærmere undersøgel-

ser ved ansøgning om konkrete projekter gennem VVM-redegørelsen. 

 

Kommunen har således ikke lavet nogen konsekvensvurdering, hverken i forhold til de tilgrænsende 

Natura 2000-områder eller i forhold til Bilag IV-arter. Man har heller ikke indhentet de fornødne 

oplysninger til at foretage vurderingen. 

 

Særlige beskyttelseshensyn  

 

Flagermus. 

Begge vindmølleområder er placeret meget tæt på større skovområder. Da skovbryn og skovens 

levende hegn er leve- og fourageringssted for flagermus, må det forventes, at en undersøgelse vil 

godtgøre, at områderne er problematiske i forhold til flagermus. 

Lige syd for Skørringe-området ligger Natura 2000-området Listrup Lyng, der rummer en bestand 

af bredøret flagermus. 

 

Naturstyrelsen oplyser, at der findes et stort antal af Danmarks 17 registrerede flagermusarter i om-

rådet (bl.a. bredøret flagermus).  

En videnskabelig rapport fra Aarhus Universitet (nr. 115, 2014) har dokumenteret de direkte og 

indirekte konsekvenser for biodiversiteten ved opførelse af vindmøller på § 3-beskyttede arealer – i 

særlig grad konsekvensvurdering i forhold til flagermus. (Vedlagt som bilag 1.) 

 

Fugle 

Vedrørende Vennerslund kan anføres, at der i vinterhalvåret raster og fouragerer en masse svaner 

(knopsvaner og sangsvaner) og tusindvis af gæs (grågæs, bramgæs) på de marker, der er udpeget til 

vindmølleplaceringer.  

Der foregår et stort ind- og udtræk MELLEM de to skove, idet markerne helt op til Lundby bruges 

som spisekammer.  

Majbølle Nor bruges også af svaner og dertil et stort antal andefugle, hvor troldænderne talmæssigt 

er dominerende.  

 

Vedrørende Skørringe-området kan anføres, at der i området er ynglende havørn og traner. 

 

Der henvises i øvrigt for så vidt angår fugle til udtalelse juli 2016 fra DOF Storstrøm, der vedlæg-

ges som bilag 2. 

 

Endelig henvises til afgørelse af 1.7.2016 fra Natur- og Miljøklagenævnet, NMK-500-00672, kla-

geID 91452. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Åse Irminger 

DN Guldborgsund     

 

Bilag: 

 

Bilag 1. Vindmøller på § 3-beskyttede naturarealer. Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle 

og flagermus. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 115, 2014. 

 

Bilag 2. Udtalelse juli 2016 fra DOF Storstrøm 

 


