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Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt Afdeling, til forslag for lokalplan 
03-001, Vindmøller, Thorup-Sletten, Jammerbugt Kommune. 
 
DN Jammerbugt indsender hermed høringssvar til ovennævnte lokalplanforslag. 
 
DN arbejder for en grøn omstilling til vedvarende energi, blandt andet formuleret i foreningens 
vindmøllepolitik. Men foreningen er også vagthund for både smånatur og den storslåede natur, 
som de fleste Natura 2000-områder er eksempler på. 
 
Projektområdet på Thorup-Sletten grænser op til Natura 2000-område nr. 16, ”Løgstør Bredning, 
Vejlerne og Bulbjerg”, idet de nye møller – lige som de eksisterende møller – opstilles i en afstand 
af mindre end 100 m fra Natura 2000-området. 
Kommunen har på baggrund af Natura 2000-konsekvensvurderingen vurderet, at 
vindmølleprojektet på Thorup-Sletten ikke vil skade det nærmeste Natura 2000-område nr. 16 eller 
andre Natura 2000-områder, herunder naturtyper og arter, som nævnes i udpegningsgrundlaget. 
 
DN Jammerbugt i ikke enig i kommunens vurdering. Efter at vi har gennemlæst Orbicons 
konsekvensvurdering for EU-fuglebeskyttelsesområde F8 og Ramsar-område nr. 6, som samlet set 
er Natura 2000-område nr. 16, ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”, vil vi påpege følgende 
forhold: 
 

1. Placering af vindmøller i trækruten for fugle, der flyver til og fra N2000 område nr. 16. 
2. Vindmøllernes barriereeffekt for fugle i N2000 området. Herunder også den kumulative 

effekt i samspil med de mange allerede eksisterende møller i området. 
3. Stor risiko for ”birdstrikes” for bl.a. skestork og hjejle, som er nævnt i 

udpegningsgrundlaget for N2000 området. 
 
De eksisterende møller, der nedtages, er 70 m høje. De erstattes med 150 m høje møller, og med 
den meget større rotordiameter bliver vingernes bestrøgne areal mere end tidoblet. 
 
Vores helt store betænkelighed går på de planlagte møllers størrelse og på deres placering. 
I dag passerer fuglene de eksisterende vindmøller både mellem og over møllerne, uden større 
problemer. Med de planlagte møller frygter vi mange fuglekollisioner, et forhold som også Orbicon 
påpeger i konsekvensanalysen (side 53). 
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Et væsentligt klagepunkt for DN Jammerbugt er planlægning af vindmøller tværs gennem en yderst 
vigtig trækkorridor for mange tusinde fugle, som fouragerer/overnatter i Vejlerne og Løgstør 
Bredning året rundt. Ved at opstille møller gennem denne korridor vil man uden tvivl påvirke 
N2000-området, et forhold som DN Jammerbugt mener strider mod EU direktivet, der tilsiger, at 
der ikke må ske forringelser af naturforholdene i området. 
 
Orbicon skriver følgende i deres analyse: (konsekvensvurdering VVM side 46 – fokusarter 7.2) 
”På baggrund af eksisterende viden om både yngle- og trækfugle i området, herunder 
projektområdets beskaffenhed og arternes foretrukne levesteder og de foretagne observationer af 
forekommende fugle og flagermus i området, er det vurderet, at vindmølleprojektet, foruden 
damflagermus, kan påvirke tre arter af ynglefugle og ni arter af trækfugle, der indgår i 
udpegningsgrundlaget for et eller flere af EF-fuglebeskyttelsesområderne. Det drejer sig om 
udpegningsarterne skestork, pibesvane, sangsvane, knopsvane, kortnæbbet gås, grågås, sædgås, 
lysbuget knortegås, blå kærhøg, hedehøg, hjejle og trane.” 
 
Som det fremgår af Orbicons konsekvensvurdering og gennemgang af rastende og flyvende gæs, 
svaner, vadefugle m.fl., så er Natura 2000 området stærkt trafikeret (se konsekvensvurdering VVM 
side 36, 38 og 40). Her fremgår trækmønsteret for kortnæbbet gås, for hjejle og for sangsvane. 
Flere af arterne er på udpegningsgrundlaget med ugunstig status. 
 
DN Jammerbugt vurderer, at opstilling af store vindmøller i området vil have væsentlige negative 
effekter i forhold til habitatområdets udpegningsgrundlag og med stor risiko for fuglekollisioner, 
idet møllerne ønskes placeret umiddelbart uden for Natura 2000-afgrænsningen til Løgstør 
Brednings habitatområde og strandenge. På strandengene fouragerer og raster bl.a. skestork, 
trane, andefugle, gæs og mange vadefuglearter, her i blandt hjejle. 
 
DN Jammerbugt er bekymret for at bestanden af skestork og eksempelvis trane lider store tab. 
Skestork er i fremgang i Danmark, og en betydelig del af de ca. 300 ynglepar i landet findes i 
Limfjordsområdet. Især Vejlerne, Nibe Bredning og Løgstør Bredning er tilholdssteder for skestork. 
Der er en reel risiko for, at en betydelig del af den danske bestand kolliderer med møllerne, fordi 
de store fugle ikke opnår de nødvendige flyvehøjde og rammes af de lange og hurtige vinger 
(vingespidsfart 300 km i timen). 
 
Observationerne af fuglelivet, 60 i alt, er sket i dagtimerne i 2015-2016, og vi vil her tilføje, at 
mange trækfugle flyver om natten og generelt flyver lavt i tåge, blæst og diset vejr. Der er altså en 
betydelig risiko for at fuglene ikke opdager møllerne før det er for sent. Vores skøn er, at antallet af 
kollisioner kan vise sig at blive betydeligt større end estimeret af Orbicon. 
 
Vi vil også stille spørgsmål ved om det i en konsekvensanalyse er rimeligt at henvise til alternative 
arealer, hvis et projekt vil betyde et tab af en vigtig habitat. Som udgangspunkt må det være 
myndighedens (kommunens) ansvar at leve op til habitatdirektivets krav og sikre gunstig 
bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget – ikke kun inden for habitatgrænsen, men også hvis 
projektet ligger på grænsen af området eller længere uden for habitatområdet, som vil kunne 
påvirkes. Det fremgår af Naturbeskyttelsesloven § 19 e. 
 

4.  Vindmøller som kræver dispensation i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 
Opsætning af vindmøller i § 3 areal eller anlæg af vej eller lign, som kræver dispensation fra 
Naturbeskyttelseslovens § 3, er imod DN's vindmøllepolitik. DN Jammerbugt kan derfor ikke 
acceptere forringelser eller dispensation på § 3 arealer til opsætning af vindmøller. Det er i øvrigt 
også i overensstemmelse med energinet.dk retningslinjer for opførelse af vindmøller. 
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DN Jammerbugts afsluttende kommentar: 
DN Jammerbugt samt Danmarks Naturfredningsforenings Sekretariat, vil på  baggrund af det 
eksisterende videns grundlag, konkludere betydelige negative konsekvenser for det 
omkringliggende N2000 områder, herunder naturtyper og arter som er nævnt på 
udpegningsgrundlaget. 
 
Derfor kan DN Jammerbugt ikke acceptere det fremlagte lokalplanforslag om ni store vindmøller i 
Jammerbugt Kommune ud mod Løgstør Bredning. 
 Vindmøller som placeres i en af fuglenes mest benyttede trækruter bør derfor opgives. 
I forhold til det samlede vindmølleprojekt Thorup Sletten, som består af i alt 20 vindmøller, 
beliggende både i Vesthimmerland og Jammerbugt Kommune, vil udtagelse af de 9 nordligste 
vindmøller, skabe en bredere korridor nord for området, som fuglene kan benytte sig af, uden at 
komme i kollisions risiko med Gøttrup Vindmøllepark og/eller danne barriereeffekt. 
 
DN ser udbygningen af møller både på land og på havet som en del af løsningen på klimaudfor-
dringen. Det er dog samtidig vigtigt, at vi friholder værdifuld natur og udpegede landskaber fra 
vindmøller, og undgår at placere møller, hvor der er store koncentrationer af sårbare dyrearter.  
Vi mener således, at vindmøller ikke skal placeres i højrisikoområder med stort fugletræk, i nær-
heden af vigtige yngleområder for fugle samt i områder, som af forskellige grunde rummer specielt 
mange flagermus.  
 
Jammerbugt Kommunes politikere gav i 2011, i øvrigt udtryk for samme holdning, da man afviste 
at området egnede sig til store prototype-vindmøller, blandt andet på grund af nærheden til 
Natura 2000 området og Vejlernes rige fugleliv. 
 
Det kan oplyses, at Vejlerne årligt besøges af mindst 150.000 fugleinteresserede og andre gæster, 
der sætter pris på de store naturoplevelser i området. En tiltrækningskraft, der er vigtig ikke at 
sætte over styr. 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Rosenberg, 
formand for DN Jammerbugt 
 
 
 
 
 
 
 


