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Ang. forudgående offentlighed vedrørende vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby. 

 

 

Dette vindmølleprojekt er i forudgående offentlighed samtidig med to tilsvarende projekter ved 

henholdsvis Høgsted og Gårestrup. 

 

For alle tre projekter gælder, at de påtænkte møller vil komme til at fremstå som store 

fremmedelementer i landskabet, og at de vil kunne virke belastende på naboer med støj, 

skyggekastning og lysreflektion.  

 

Med en højde på 150 m vil møllerne komme til at påvirke landskabet visuelt i et ganske stort 

område omkring opstillingsstedet, hvilket ikke er ønskværdigt. FBL-Hjørrings principielle holdning 

er, at så store møller burde placeres til havs.   

 

Med hensyn til risikoen for sundhedsbelastning mener FBL-Hjørring, at det videre arbejde med 

disse tre planer bør afvente færdiggørelsen af Kræftens Bekæmpelses undersøgelse af mulig 

sammenhæng mellem sundhed og vindmøllestøj. 

 

Hvis det er uundgåeligt, at der opstilles 12 vindmøller af den størrelse forholdsvis tæt på Hjørring, 

bør det overvejes, om de skal have lov at forurene visuelt hele tre steder. Private entreprenørers 

snævre interesser bør, når det gælder installationer af den størrelse, underordnes det brede 

fællesskabs interesser. 

 

FBL-Hjørring mener desuden, at møller, der placeres på land hellere skal opstilles som erstatning 

for gamle møller end på nye arealer. Desuden skal de placeres i et klart opfatteligt geometrisk 

mønster – bedst på én række. Møllerækken bør spille sammen med landskabets træk, fx retning af 

læhegn/dalstrøg/større infrastruktur, og hvis en anden vindmøllepark kan ses fra stedet, så skal de 

begge have samme retning. Møllehuset bør på alle møller placeres i samme kote, og det bør 
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tilstræbes, at placeringen i landskabet bliver således, at det undgås, at man kan opleve en udsigt, 

hvor møllevingerne tilsyneladende hakker landskabet i stykker. 

 

I den konkrete sag finder FBL-Hjørring det problematisk, at møllerne tænkes placeret i et område, 

vi normalt betragter som karakteristisk landskab i denne del af Vendsyssel: Et forholdsvis roligt 

landskab med gårde jævnt spredt og med markante udsigtspunkter, fra hvilke man kan betragte 

landskabet og tage bestik af de øvrige høje punkter. Det er en del af den lokale kultur at tage det 

store landskab, man bor i, i øjesyn fra punkter som Vennebjerg Bakke, Rubjerg Knude og Børglum 

Bakke.   

 

Rent bortset fra, at møllerne set fra disse punkter ved deres størrelse vil forvrænge oplevelsen af det 

mere stilfærdige landskab mellem udsigtspunkterne, forstyrrer de muligvis også nogle af 

sigtelinjerne mellem disse punkter, som alle ligger i områder, der er udpeget som enten værdifulde 

kulturmiljøer eller særlig bevaringsværdigt landskab. Børglum Kloster, Rubjerg Knude og 

Vennebjerg Bakke erkendes også ofte langvejs fra, når man færdes i landskabet mellem dem. Disse 

indkik risikerer møllerne at forstyrre. FBL-Hjørring frygter således, at møllerne i en menneskealder 

eller mere vil forringe den karakteristiske landskabsoplevelse bl.a. af værdifulde kulturmiljøer og 

særligt bevaringsværdige landskaber.  

 

Der bør laves visualiseringer, der viser, i hvilket omfang de planlagte møller ud fra de ovennævnte 

betragtninger påvirker landskabsoplevelsen.  

 

    

 

Venlig hilsen 

Søren Thirup 
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