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Kirker i landskabet omkring Thyborøn Sydhavn
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Thyborøn Sydhavn
Vindmøllen ved Thyborøn Sydhavn placers i et landskab, hvor der er mange 
større og mindre vindmøller, både nord og syd for Nissum Bredning. Også 
området omkring Thyborøn Sydhavn er præget af flere store vindmøller. Des-
uden findes der på og omkring havneområdet andre store og høje tekniske 
elementer, der kan opleves fra det omkringliggende landskab. 

På kortet er vist kirker inden for 6 og 13 kilometers zoner. Desuden er kirker 
med nærhed til 13 kilometer zonen medtaget. 

På de følgende sider 3-5 er de enkelte kirker inden for 13 km og det omkring-
liggende landskab vist på luftfoto. På kortet er der med pil angivet i hvilken 
retning den nye vindmølle er placeret. Desuden er der en beskrivende tekst 
angående vindmøllens synlighed samt visuelle påvirkning.

Visualiseringer
På siderne 6-9 er vist relevante visualiseringer fra miljøkonsekvensrapporten. 
Fotopunkterne er markeret på kortet på denne side. 
Visualisering 6 viser oplevelsen af Thyborøn Kirke i bybilledet og med de 
tekniske elementer set fra diget vest for byen. Visualiseringen viser ikke en 
væsentlig forandring af oplevelsen af kirken. 
Visualisering 10 viser de mange vindmøller oplevet fra kystlandskabet 
omkring Harboøre. Den nye vindmølle ændrer ikke det samlede billede af 
oplevelsen af vindmøller i landskabet.
Visualisering 12 viser oplevelsen af vindmøller fra kysten på den modsatte 
side af Nissum Bredning. Den nye vindmølle ændrer ikke oplevelsen af ky-
sten.
Visualisering 13 viser, at de mange vindmøller opleves fra store afstande i 
det flade åbne kystlandskab. Den nye mølle medfører ikke en forandring af 
oplevelsen af vindmøllerne i landskabet.
  
Konklusion
Landskabet omkring Thyborøn sydhavn er præget af vindmøller og desuden 
opleves også andre store tekniske elementer i forbindelse med havneområ-
det. Kirkerne i det omkringliggende landskab ligger i dag som en del af disse 
landskaber uden at oplevelsen af dem i landskabet forstyrres eller forhindres. 
For de fleste kirker er der stor afstand til vindmøllen. Hvor vindmøllen vil 
blive oplevet i landskabet sammen med kirkerne eller hvor den vil blive ople-
vet fra kirkerne, vil det være i samspil med de øvrige eksisterende vindmøller 
og tekniske elementer. 

Der vil være en mindre øgning af vindmøller i landskabet men det samlede 
billede af vindmøller og tekniske anlæg vil ikke være væsentligt forandret. 
Det er dermed vurderet, at der ikke vil være en væsentligt visuel påvirkning 
af de omkringliggende kirker ved opstilling af vindmøllen i Thyborøn Sydhavn.
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Thyborøn Kirke
Afstand til vindmøllen: Ca. 3 km.

Kirken ligge i den sydvestlige del af 
byen. Kirkegården ligger ca. 150 m 
syd for kirken.

Fra området omkring kirken samt fra 
kirkegården opleves de eksisterende 
vindmøller samt kraner, master og 
andre tekniske elementer langs hav-
nen over og mellem byens huse.

Visualisering 6 viser kirkens placering 
i byen og de tekniske elementer langs 
havnen. Hverken udsynet fra kirke og 
kirkegård eller samspillet med tekni-
ske elementer er væsentligt forandret 
fra eksisterende forhold.

Harboøre Kirke
Afstand til vindmøllen: Ca. 6 km.

Kirken ligge i den nordøstlige del af 
byen. 

Nord og øst for kirken ligger en større 
samlet bevoksning, der skærmer for 
udsyn over landskabet fra kirke og 
kirkegård. 

De tekniske elementer på Thyborøn 
Havn er skærmet af bevoksningen. 

Agger Kirke
Afstand til vindmøllen: Ca. 12 km.

Kirken ligge i den sydlige del af byen. 
Udsyn over landskabet mod syd er 
skærmet af boliger syd for kirken.

Vindmøllen vil ikke være synlig fra 
kirke og kirkegård.

Vestervig Kirke
Afstand til vindmøllen: Ca. 12,5 km.

Kirken ligger sammen med et par 
gårde ca. 800 m nord for Vestervig.

Fra indgangen til kirkegården og fra 
dele af kirkegården er der vidtstrakt 
udsigt overlandskabet mod vest, men 
på grund af gårde og bevoksning er 
der ikke udsigt til Thyborøn.

Vindmøllen vil ikke være synlig fra 
kirke og kirkegård.
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Gettrup Kirke
Afstand til vindmøllen: Ca. 10 km.

Kirken ligge i den nordvestlige del af 
Gettrup. 

Udsyn over landskabet mod sydvest 
er skærmet af boliger syd og vest for 
kirken. 
Vindmøllen vil ikke være synlig fra 
kirke og kirkegård.

Helligsø Kirke
Afstand til vindmøllen: Ca. 8,5 km.

Kirken ligger i det åbne land mellem 
en samling af større og mindre gårde.

Fra vejen vest for kirken er der på en 
kort strækning udsigt over landskabet 
og vindmøllerne omkring Thyborøn 
sydhavn kan ses over terrænet. Kir-
kegården er mod vest omkranset af 
et højt stengærde og en del bevoks-
ning, og her er ikke direkte vidtstrakt 
udsigt over landskabet. 

Vindmøllen kan være synlig fra dele 
af kirkegården, men der vil ikke være 
en forandring af oplevelsen i forhold 
til eksisterende forhold. 

Ydby Kirke
Afstand til vindmøllen: Ca. 12,5 km.

Kirken ligge i den sydvestlige del af 
Ydby. 

Der er en del beplantning langs 
kirkegårdens vestlige afgrænsning. 
Kirken ligger højt og der er vidtstrakt 
udsigt over landskabet fra vejene 
omkring den og fra den sydlige del af 
kirkegården. 

De eksisterende vindmøller ved 
Thyborøn er synlige fra den sydvestlig 
del af kirkegården. Herfra vil den nye 
mølle formentlig også være synlig i 
sammenhæng med de øvrige. Der vil 
ikke være en væsentlig forandring af 
oplevelsen af landskabet. 

Tørring Kirke
Afstand til vindmøllen: Ca. 12 km.

Kirken ligge i det åbne land sammen 
med en mindre samling gårde.

Kirkegården af afskærmet mod vest 
og nord af beplantning. Fra vejen syd 
for kirken er der udsigt over Nissum 
Bredning til Thyborøn, hvor også de 
eksisterende vindmøller kan ses. Fra 
selv kirkegården er dog ikke direkte 
udsigt over landskabet på grund af 
beplantningen. 

Vindmøllen kan være synlig gennem 
bevoksningen fra kirkegården, men 
det vil ikke påvirke oplevelsen af 
kirken og kirkegårdens fred. 
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Hove Kirke
Afstand til vindmøllen: Ca. 13 km.

Kirken ligge i den sydligste del af 
byen. 

Nord for kirken er en del beplantning 
omkring Hove Å samt boliger. Der 
er dermed ikke udsigt til landskabet 
nord for kirken.

Vindmøllen vil ikke være synlig fra 
kirke og kirkegård.

Hygum Kirke
Afstand til vindmøllen: Ca. 9 km.

Kirken ligge i den alene i det åbne 
landskab.

Kirkegården er omgivet af tæt 
beplantning, men fra den nordlige 
indgang vil der være udsigt over land-
skabet mod nord og herfra kan de 
eksisterende vindmøller opleves. Syd 
for kirken kan kirketårnet til tider op-
leves i udsigten over Nissum Bredning 
hvor også de eksisterende vindmøller 
kan ses. Den ene vindmølle ekstra 
på den anden side af Bredningen  vil 
ikke forandre oplevelsen af kirken i 
landskabet.

Der vil ikke være en væsentlig for-
andring af oplevelsen fra kirke eller 
kirkegård eller på oplvelsen af kirken i 
landskabet.

Engbjerg Kirke
Afstand til vindmøllen: Ca. 10 km.

Kirken ligger i det åbne land sammen 
med et par enkelte gårde. 

Der er beokvning omkring kirkegår-
den, men ellers er der åbent i det 
omkringliggende landskab. Kirken kan 
opleves fra en del af det omkringlig-
gende landskab, hvor også de eksiste-
rende vindmøller opleves.

Vindmøllen vil kunne opleves fra 
kirken og kirken vil formentlig også 
kunne opleves i landskabet sammen 
med vindmøllen.

Der vil dog ikke være en væsentlig 
forandring af oplevelsen af kirken i 
landskabet og fra kirke og kirkegård. 
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Eksisterende vindmølle på Thyborøn Sydhavn

Visualisering

Afstanden til vindmøllen på Thyborøn Sydhavn: 3,2 km

Fotopunkt 6

Fra det vestlige dige nord for Thyborøn Kirke

ny vindmølle

Nissum Bredning vindmøller Rønland vindmøller
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Eksisterende vindmølle på Thyborøn Sydhavn

Visualisering

Afstanden til vindmøllen på Thyborøn Sydhavn: 5,9 km

Fotopunkt 10

Fra Vandværksvej nord for Harboøre

ny vindmølle

Nissum Bredning vindmøllerRønland vindmøller
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Eksisterende vindmølle på Thyborøn Sydhavn
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Visualisering

Afstanden til vindmøllen på Thyborøn Sydhavn: 11,4 km

Fotopunkt 12

Fra kysten i øst på Hovedvejen

ny vindmølle

Nissum Bredning vindmøllerRønland vindmøller
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Eksisterende vindmølle på Thyborøn Sydhavn
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Visualisering

Afstanden til vindmøllen på Thyborøn Sydhavn: 17,2 km

Fotopunkt 13
Nær Nissum Kirke, hvor man står højt i landskabet.

ny vindmølle

Nissum Bredning vindmøllerRønland vindmøller
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