
 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT – KLIMAPARK NEES HEDE 
   
 

  

 

 

 

 

 

 

Miljøkonsekvensrapport 
Indeholdende miljøvurdering af det 
konkrete projekt 
 
Belysning af de miljømæssige 
konsekvenser ved etablering af  
Klimapark Nees Hede, Lemvig 
Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 2022 

 



 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT – KLIMAPARK NEES HEDE 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøkonsekvensrapport 
Indeholdende miljøvurdering af det konkrete projekt 
Belysning af de miljømæssige konsekvenser ved etablering af Klimapark Nees Hede,  
Lemvig Kommune   

 

 

Udarbejdet af: 
Planplus.dk 

Udarbejdet for: 
Skovgaard Energy 

 

 

August 2022 

  



 

MILJØKONSEKVENSRAPPORT – KLIMAPARK NEES HEDE 
   
 

Indhold 

  

 
1 Indledning ............................................................................................................................................................. 4 
1.1 Baggrund ................................................................................................................................................................................................................ 4 
1.2 Læsevejledning ................................................................................................................................................................................................... 4 
2 Ikke teknisk resume ............................................................................................................................................... 6 
2.1 Projektbeskrivelse ............................................................................................................................................................................................. 6 
2.2 Alternativer ........................................................................................................................................................................................................... 8 
2.3 Afgrænsning af miljøvurderingen .............................................................................................................................................................. 9 
2.4 Vurderingsmetode ............................................................................................................................................................................................ 9 
2.5 Oversigt med miljøvurderingerne .......................................................................................................................................................... 10 
3 Miljøvurderingens afgrænsning, indhold og metode ............................................................................................ 18 
3.1 Miljøbegrebet ................................................................................................................................................................................................... 18 
3.2 Proces ................................................................................................................................................................................................................... 18 
3.3 Afgrænsning af miljøredegørelsen ......................................................................................................................................................... 19 
3.4 Vurderingsmetode ......................................................................................................................................................................................... 20 
3.5 Alternativer og referencescenariet ........................................................................................................................................................ 21 
4 Projektbeskrivelse ............................................................................................................................................... 23 
4.1 Solcelleanlægget ............................................................................................................................................................................................. 25 
4.2 Skovrejsning ...................................................................................................................................................................................................... 31 
4.3 Kabelanlæg ........................................................................................................................................................................................................ 31 
4.4 Aktiviteter i anlægsfasen ............................................................................................................................................................................. 32 
4.5 Aktiviteter i driftsfasen ................................................................................................................................................................................ 36 
4.6 Aktiviteter i demonteringsfasen og reetablering efter endt drift ........................................................................................... 38 
4.7 Sårbarhed over for større ulykker og/eller katastrofer ............................................................................................................... 38 
4.8 Referencer .......................................................................................................................................................................................................... 39 
5 Natur ................................................................................................................................................................... 40 
5.1 Metode ................................................................................................................................................................................................................. 40 
5.2 Miljømål og eksisterende forhold ........................................................................................................................................................... 40 
5.3 Vurdering af solcelleanlæggets påvirkning ........................................................................................................................................ 49 
5.4 Kumulative effekter ....................................................................................................................................................................................... 56 
5.5 Afværgeforanstaltninger ............................................................................................................................................................................ 56 
5.6 Overvågning ...................................................................................................................................................................................................... 56 
5.7 Samlet vurdering ............................................................................................................................................................................................. 56 
5.8 Referencer .......................................................................................................................................................................................................... 59 
6 Landskab og visuel påvirkning ............................................................................................................................. 61 
6.1 Metode ................................................................................................................................................................................................................. 61 
6.2 Miljømål og eksisterende forhold ........................................................................................................................................................... 62 
6.3 Anlæggets synlighed og vurdering af visuel påvirkning ............................................................................................................... 76 
6.4 Afværgende foranstaltninger og overvågning .................................................................................................................................. 84 
6.5 Vurdering landskab og visuel påvirkning ............................................................................................................................................. 84 
6.6 Referencer .......................................................................................................................................................................................................... 88 
7 Trafikale forhold .................................................................................................................................................. 89 
7.1 Metode ................................................................................................................................................................................................................. 89 
7.2 Eksisterende forhold ..................................................................................................................................................................................... 89 
7.3 Vurdering ............................................................................................................................................................................................................ 89 
7.4 Afværgende foranstaltninger og overvågning .................................................................................................................................. 90 
7.5 Samlet vurdering for trafikale forhold .................................................................................................................................................. 90 
8 Grundvand .......................................................................................................................................................... 92 
8.1 Metode ................................................................................................................................................................................................................. 92 
8.2 Eksisterende forhold ..................................................................................................................................................................................... 92 
8.3 Vurdering ............................................................................................................................................................................................................ 93 
8.4 Afværgende foranstaltninger og overvågning .................................................................................................................................. 94 



 

 

 

 

 

 
 
MILJØKONSEKVENSRAPPORT – KLIMAPARK NEES HEDE                                                                       3 

 

 

8.5 Samlet vurdering – grundvand ................................................................................................................................................................. 94 
8.6 Referencer .......................................................................................................................................................................................................... 95 
9 Sammenfatning kumulative effekter ................................................................................................................... 96 
9.1 Anlægsfase ......................................................................................................................................................................................................... 96 
9.2 Driftsfase ............................................................................................................................................................................................................ 96 
9.3 Demonteringsfase .......................................................................................................................................................................................... 96 
10 Sammenfatning afværgeforanstaltninger ............................................................................................................ 97 
10.1 Anlægsfase ......................................................................................................................................................................................................... 97 
10.2 Driftsfase ............................................................................................................................................................................................................ 97 
10.3 Demonteringsfase .......................................................................................................................................................................................... 97 
 
 

Bilag 

Appendiks I Visualiseringer 
Appendiks II Udpegningsgrundlag for nærtliggende Natura2000 områder 
Appendiks III Afgrænsningsnotat, Lemvig Kommunes udtalelse om afgrænsning af 
miljøkonsekvensrapporten 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
MILJØKONSEKVENSRAPPORT – KLIMAPARK NEES HEDE                                                                       4 

 

 

1 Indledning 

1.1 Baggrund 

Skovgaard Energy har ansøgt Lemvig Kommune om tilladelse til at opføre Klimapark Nees Hede, på 
Nees Hede i åbent landskab sydøst for Nees by. 

Projektforslaget omfatter etablering af en klimapark på ca. 409 ha, som omfatter etablering af 
solcelleanlæg, skovrejsning og ekstensiv dræning. 

Ansøger har anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering, hvorfor der er udarbejdet en 
miljøvurdering af projektet, ved nærværende miljøkonsekvensrapport.  

Miljøkonsekvensrapporten behandler de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved det konkrete 
projekt. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.  

Rapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på 
miljøet, som projektets gennemførelse vurderes at medføre. Rapporten er dermed grundlaget for 
udkastet til en §25-tilladelse, som kommer i høring sammen nærværende miljøkonsekvensrapport. 

Derudover skal der udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og en miljøvurdering af 
planforslagene, inden der eventuelt kan gives tilladelse til det ansøgte projekt. 

Ansøger leverer miljøkonsekvensvurderingen af selve projektet. Lemvig Kommune er ansvarlig for 
udstedelse af §25-tilladelse til projektet og for udarbejdelsen af lokalplan, kommuneplantillæg og 
miljøvurderingen af planforslagene. 

1.2 Læsevejledning 

Rapportens opbygning og indhold er fastlagt ud fra kriterierne i miljøvurderingsloven, og opfylder 
kravene efter lovens § 20, stk. 1, samt bilag 7. 

Kapitel 1 Indledning, indeholder en indledning med beskrivelse af baggrunden for projektet samt 
læsevejledning. 

Kapitel 2 Indeholder et ikke teknisk resumé af miljøkonsekvensvurderingen. Resuméet giver i korte 
træk en gennemgang af miljøvurderingen og kan således læses adskilt, men det medtager ikke alle 
detaljer. 

Kapitel 3 Miljøvurderingens afgrænsning, indhold og metode, beskriver 
miljøkonsekvensrapportens afgrænsning, indhold, og metode, samt relevante alternativer, 
herunder referencescenariet. 

Kapitel 4 Projektbeskrivelse, hvor det ansøgte anlæg beskrives, herunder formål og placering, 
areal- og materialebehov, aktiviteter samt emissioner i anlægs- og driftsfase. 

Selve miljøkonsekvensvurderingen fremgår af kapitel 5-8. Under hvert miljøtema er relevant 
lovgivning og regulering introduceret sammen med en beskrivelse af de eksisterende forhold, 
hvorefter der er foretaget en vurdering af projektets miljøpåvirkning, og eventuelle kumulative 
forhold, i forhold til referencescenariet.  
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Som opsamling på vurderingen af miljøpåvirkningerne er der under de enkelte miljøtemaer 
udarbejdet en samlet vurdering, hvoraf vurderingerne af miljøpåvirkningerne fremgår skematisk 
gengivet i forhold til påvirkningens omfang. Herefter er for miljøtemaet oplistet eventuelle behov 
for afværgeforanstaltninger og overvågning, samt referencer. 

Appendiks I Visualiseringer, indeholder visualiseringer af klimaparken set fra det omgivende 
landskab.  

Appendiks II Udpegningsgrundlag for nærtliggende Natura2000 områder. 

Appendiks III Afgrænsningsnotat, indeholder Lemvig Kommunes udtalelse om afgrænsning af 
miljøkonsekvensrapporten for etablering af Klimapark Nees Hede, Lemvig Kommune 
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2 Ikke teknisk resume 
Skovgaard Energy har ansøgt Lemvig Kommune om tilladelse til at opføre Klimapark Nees Hede, på 
Nees Hede i åbent landskab sydøst for Nees by. 

Projektforslaget omfatter etablering af en klimapark på ca. 409 ha, som omfatter etablering af 
solcelleanlæg, skovrejsning og ekstensiv dræning. 

Ansøger har anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering, hvorfor der er udarbejdet en 
miljøvurdering af projektet, ved nærværende miljøkonsekvensrapport.  

Miljøkonsekvensrapporten behandler de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved det konkrete 
projekt. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.  

2.1 Projektbeskrivelse 

Projektet omfatter et jordbaseret solcelleanlæg, skovrejsning samt kabelanlæg til nettilslutning af 
solcelleanlægget til transmissionsnettet. 

Solcelleanlægget udgør ca. 269 ha. Det forventes at anlægget kan producere ca. 200.000 MWh 
årligt, svarende til elforbruget for ca. 50.000 husstande. 

Solcelleanlægget består af solcellemoduler, el-kabler, invertere og transformere. Panelernes højde 
er maks. 3,5 m over terræn. Der kan blive tale om paneler på faste stativer eller paneler monteret 
på stativer, som kan vippe efter solen – de såkaldte trackere.  

Alle paneler antirefleksbehandles. 

Ud over solcellemodulerne består anlægget af el-kabler, invertere og transformere. Invertere og 
transformere placeres minimum 10 meter fra afgrænsningen af de enkelte af solcelleanlæggets 
byggefelter, med en maksimal højde på 3,5 meter og opføres i ensartede materialer og diskrete 
farver. 

Der etableres en stepup-transformer med en højde på ca. 7,5 m. Stepup-transformeren placeres 
minimum 50 meter fra projekts afgrænsning. Dog kan lynafledere, vejrstationer, udkigstårn, mv. 
etableres med en højde på op til 20 meter. 

Solcelleanlægget skal forventeligt nettilsluttes ved transformerstationen ved Volder Mark, ved 
etablering af en ny 220 kV højspændingsforbindelse mellem den eksisterende station og 
solcelleanlægget. Forbindelsen vil være ca. 15,7 km lang. Det nye kabelanlæg udføres som et 
nedgravet kabel. Tilkoblingen sker i samarbejde med lokalt netselskab samt Energinet. 

Solcellemodulerne placeres i lige, parallelle rækker med en indbyrdes afstand således, at der 
mellem modulerne vil kunne foretages service. Arealet tages ud af traditionel landbrugsdrift og 
drives uden brug af pesticider og gødning. Arealerne under og mellem paneler vil henligge som 
grønne arealer med vedvarende vegetation i form af kløverarter, urte- og blomsterblanding og 
græs, alle med en flerårig vækst, som plejes ved enten afgræsning med dyr eller mekanisk slåning. 

Ved afgræsning af området vil ikke blive etableret permanent husdyrindhegninger, der vil alene 
blive brugt midlertidige hegnløsninger som fjernes sammen med dyreholdet efter endt afgræsning. 
Der etableres ikke faste trådhegn omkring solcelleanlægget. 
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Ved valg af den vedvarende vegetation anvendes en mangeartet plantesammensætning med 
genetisk hjemmehørende og lokalt tilpassede arter af hensyn til at sikre høj biodiversitet. 

Der etableres beplantningsbælter med en bredde på 5 m rundt om anlægget i kanten af hele 
projektområdet, på strækninger der ikke afskærmes af eksisterende eller ny skov. Beplantningen 
udgøres af en blanding af egnskarakteristiske, hjemmehørende løvfældende og stedsegrønne 
træer og buske, som i udvokset tilstand vil være tæt og minimum 4 m højt. 

Interne veje anlægges som grusveje eller som græsklædte arealer i ca. 5 m bredde. 

Skovrejsning udgør ca. 113 ha. Skovrejsning etableres som en integreret del af det samlede projekt, 
med formålet at fremme skovrejsning i Lemvig Kommune samt at bidrage til reduktion af CO2-
effekten, idet træerne kan binde CO2. 

Ny skov bliver etableret som løvskov primært med bøg, eg og lind og sekundært som nåletræer. 
Skovbeplantningen vil sammen med beplantning i tilknytning til solcelleanlægget, med tiden udgøre 
et sammenhængende grønt naturområde. Over en årrække etableres en ny skov, som producerer 
træ m.m. Ved træernes vækst bindes CO2 i vedmasse. Der bindes i størrelsesordenen ca. 10 tons 
CO2/ha/år. Skoven etableres med skovbryn og hovedskov og vil ske uden anvendelse af pesticider 
og kemiske vildtafværgningsmidler. 

I forbindelse med realiseringen af klimaparken vil der ske en ændring af afvandingen i 
projektområdet, hvor en række eksisterende dræn i projektområdets østlige del vil blive sløjfet, og i 
stedet vil afvanding ske på overfladen i grøblerender og videre over i grøfter.  

Ændringen i afvandingen sker dels for at reducere udledningen af okker og næringsstoffer til 
Gønsmøllebæk og Bynsø, dels for at forbedre afledning af vand i projektområdet, og derved undgå 
opstuvning af vand under solcellemodulerne og øvrigt teknisk udstyr. 

Den ændrede afvanding inde for projektområdet vil ske med hensyn til afstande, størrelse af 
nedsivningstragten set i forhold til den jordtype der er kortlagt ud fra geotekniske 
forundersøgelser. 

Der er lavet en beregning i analyseværktøjet SCALGO på en 100-års hændelse, hvor der er gravet 
grøfter i den østlige del af området. Beregningen viser, at området stort set kan holdes tørt, og at 
lokale lavninger kan udjævnes med overskudsjord fra udgravning. 

Etableringen af grøblerender og grøfter vil ske uden negative konsekvenser for naboarealer og 
omkringliggende matrikler. 

. 
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 Figur 1.1: Afgrænsning af projektområdet der udgør selve solcelleanlægget og skovrejsningen er vist med 
hvide prikker. Arealer der kan anvendes til solceller, er vist med lys grå flade. Arealer der kan anvendes til 
skovrejsning, er vist med lys grøn flade Afgrænsningen af projektområdet indeholdende kabelanlægget med 
tilslutning ved Volder Mark er vist hvid stiplet streg. 

2.2 Alternativer  

Der er ikke reelle alternative projektforslag ud over 0-alternativet, også kaldt referencescenariet. 
Dette vurderes på baggrund af, at der ikke findes alternative nærliggende matrikler, der er 
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hensigtsmæssige at inddrage i projektområdet, enten på grund af bindinger og udpegninger på 
arealerne, grundet arealernes udformning eller fordi bygherre ikke har råderet over disse arealer. 

Referencescenariet 

Referencescenariet kaldes også 0-alternativet, og beskriver det scenarie, at projektforslaget ikke 
realiseres, så eksisterende forhold videreføres.  

Ved referencescenariet fortsætter de eksisterende forhold uden solcelleanlæg og ny skovrejsning i 
området. Det må forventes, at projektområdet fortsat anvendes til landbrugsmæssig drift. 

2.3 Afgrænsning af miljøvurderingen  

Afgrænsningen af vurderingstemaer er baseret på høring af berørte myndigheder og 
offentligheden, samt en gennemgang og vurdering af planlægningens og projektets mulige 
påvirkning af miljøet, defineret ud fra miljøvurderingslovens brede miljøbegreb. I afgrænsningen er 
de miljøfaktorer, der potentielt kan blive påvirket af planlægningen og det konkrete projekt, 
identificeret og fastlagt.  

De udpegede miljøtemaer i afgrænsningen af miljøvurderings indhold er: 

• Befolkningen (herunder rekreative forhold, sociale interaktioner, beskæftigelse, trafikal 
trængsel, kulturelle forhold, kontrol, overvågning og socio-økonomiske effekter af de øvrige 
miljøeffekter). 

• Biodiversiteten (herunder flora og fauna, Natura 2000 om råder og bilag IV-arter). 
• Landskabet 

Temaerne vil i denne rapport blive behandlet under følgende emne afsnit: 

• Natur og biodiversitet 
• Landskab og visuelle forhold  
• Trafik 

Grundvand (Temaet Grundvand fremgår ikke af afgrænsningsrapporten, men emnet er medtaget i 
rapporten på baggrund af efterfølgende bemærkninger fra Lemvig Kommune). 

2.4 Vurderingsmetode 

I denne miljøvurdering anvendes fem grader af påvirkning: 

1. Positiv påvirkning: realiseringen af planlægningen vil indebære en påvirkning, som vurderes at 
få positive konsekvenser for det omgivende miljø. 

2. Ingen/neutral påvirkning: realiseringen af planlægningen vil indebære ingen påvirkning i 
forhold til udgangspunktet, eller positive og negative effekter ophæver hinanden. 

3. Mindre negativ påvirkning: Realiseringen af planlægningen vil indebære en mindre påvirkning, 
der dog ikke vil have væsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. Der vil ikke være brug 
for afværgetiltag. 

4. Moderat negativ påvirkning: realiseringen af planlægningen vil indebære en moderat 
påvirkning, som kan få ikke uvæsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. Påvirkningen 
har et omfang, hvor afværgeforanstaltninger kan være påkrævede. 

5. Væsentligt negativ påvirkning: Realiseringen af planlægningen vil indebære en væsentlig 
påvirkning, som vurderes at få betydelige konsekvenser for det omgivende miljø. Påvirkningen 
er så alvorlig, at ændringer af planlægningen bør overvejes. Hvis dette ikke er muligt, vil 
afværgeforanstaltninger være påkrævede. 
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Den overordnede påvirkning vurderes ud fra en samlet afvejning af graden af påvirkning og 
påvirkningens omfang samt varighed. 

2.5 Oversigt med miljøvurderingerne 

Emne Påvirkning Bemærkning 

P
ositiv 

Ingen /m
eget lille 

M
ind

re negativ 

M
od

erat negativ 

V
æ

sentligt negativ 

 

INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSE  

Natura 2000 
Anlægs- og 
demonterings
-fase 

 X
 

   
Arbejdet i anlægs- og demonteringsfasen vil ikke 
påvirke naturtyperne på udpegningsgrundlaget for 
de nærmeste Natura 2000-områder, da ingen af 
naturtyperne findes i projektområdet, og arbejdet 
medfører ikke grundvandssænkning eller andre 
store miljøpåvirkninger, som kan påvirke 
naturtyper uden for projektområdet. Anlægs- og 
demonteringsfasen vurderes heller ikke at få 
væsentlige negative effekter for arterne på 
udpegningsgrundlagene for Natura 2000-
områderne N64, N65, N72, N74, N220 og N224.  

Natura 2000 
Driftsfase  

 X
 

   

I driftsfasen vil solcelleanlægget ikke påvirke 
naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-områderne N64, N65, N72, N74, N220 og 
N224, da ingen af naturtyperne findes i 
projektområdet, og driftsfasen vil ikke påvirke 
naturtyper uden for projektområdet. Heller ingen 
af arterne på udpegningsgrundlaget for habitat- og 
fuglebeskyttelsesområderne i de seks Natura 
2000-områder vil blive påvirket væsentligt af 
driften af solcelleanlægget. 

Bilag IV-arter 
Anlægs- og 
demonterings-
fase 

 X
 

   

De eneste bilag IV-arter, som potentielt 
forekommer i eller nær projektområdet, er 
flagermus, birkemus, bæver, odder, ulv, markfirben 
og spidssnudet frø, og ingen af disse arter vurderes 
at blive påvirket væsentligt negativt under anlægs- 
og demonteringsarbejdet.  

Bilag IV-arter 
Driftsfase  

 X
 

   

I driftsfasen vil de plantede træer i de nye levende 
hegn og skove vokse til, hvilket vil sikre 
fourageringsmulighederne for flagermus i 
projektområdet, og det tekniske anlæg vil ikke 
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udgøre nogen kollisionsrisiko for flagermus. 
Strejfende bæver, odder og ulv vil kunne krydse 
gennem solcelleanlægget, da det ikke omgives af 
trådhegn, og driften af anlægget vil ikke forringe 
levestederne for bilag IV-padder i området. Alt 
efter plejeplanerne for solcellearealerne, kan 
projektområdet potentielt blive et egnet levested 
for birkemus og andre bilag IV-arter i løbet af 
driftsfasen. 

NATIONAL NATURBESKYTTELSE  

§3-natur 
Anlægs- og 
demonterings-
fase 

X
 

    

Der friholdes en bebyggelsesfri og beplantningsfri 
bræmme på 10 meter til §3-naturtyper og 8 m til 
beskyttede vandløb, og anlæggelsen og 
demonteringen af solcelleanlægget kræver ikke 
grundvandssænkning eller andre store 
miljøpåvirkninger, som kan påvirke beskyttede 
naturtyper i eller uden for projektområdet. 
Anlægs- og demonteringsfasen vurderes derfor 
ikke at få væsentlige negative påvirkninger af de 
beskyttede naturtyper og vandløb i og nær 
projektområdet. Anlægsfasen forventes at få en 
positiv effekt på §3-naturtyper i projektområdet, 
da der fældes træer omkring en tilgroet sø, som 
dermed bliver lysåben, og der etableres et nyt 
hedeområde i tilknytning til en eksisterende §3-
hede. 

§ 3-natur 
Driftsfase  

X
 

    

I driftsfasen vil der ikke længere være intensivt 
landbrug på arealerne, hvor solcelleanlægget 
opføres, men i stedet være græs- og/eller 
urtevegetation, som slås mekanisk eller afgræsses 
med får. Landbrugsarealerne vil derfor ikke 
længere tilføres sprøjtegifte, og kun i tilfælde af 
fårehold på arealerne, vil der blive tilført naturligt 
gødning i området i form af dyrenes ekskrementer. 
Alt efter valg af plejemetode, kan driften af 
arealerne derfor potentielt få en positiv effekt på 
§3-naturtyper i og nær projektområdet, når der 
ikke længere tilføres sprøjte- og/eller 
gødningsmidler til området. 

ØVRIGE ARTER OG UDPEGNINGER 

Fugle 
Anlægs- og 
demonterings-
fase 

 X
 

   

Der er ingen sjældne ynglefugle i projektområdet, 
og området er ikke et betydeligt raste- eller 
fourageringsområde for svaner, gæs eller 
vadefugle. Forstyrrelser fra anlægs- og 
demonteringsarbejdet vil være relativt kortvarig, 
og de almindelige fuglearter, som vil miste 
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fourageringsområder i forbindelse med fældningen 
af levende hegn i projektområdet, forventes at 
kunne finde alternative fourageringsområder i det 
omkringliggende landskab. Anlægs- og 
demonteringsfasen vurderes derfor ikke at få 
væsentlige negative effekter for områdets 
fuglearter.  

Fugle Driftsfase  

 X
 

   

I driftsfasen vurderes solcelleanlægget ikke at få 
negative effekter for almindelige ynglefugles 
reproduktion og overlevelse i projektområdet, da 
driften af anlægget ikke vil forstyrre fuglene 
væsentligt. Alt efter hvordan solcellearealerne 
drives og plejes kan fødeudvalget for områdets 
fuglefauna potentielt forbedres i forhold til den 
nuværende intensive landbrugsdrift på 
solcellearealerne. Markerne i projektområdet er 
ikke vigtige rastepladser for svaner, gæs eller 
vadefugle, og rastende ande- og vadefugle vil 
derfor ikke blive påvirket af projektet.     

Pattedyr 
Anlægs- og 
demonterings-
fase 

  X
 

   

I løbet af anlægs- og demonteringsfase vil projektet 
potentielt kunne forstyrre forekomsten af 
almindelige pattedyr i området, som følge af støj og 
øget menneskelig aktivitet. Hjorte og andre 
pattedyrarter forventes at kunne søge fred og skjul 
i de nærliggende skove og det omkringliggende 
landskab, hvis de forstyrres af arbejdet i anlægs- og 
demonteringsfasen. Både anlægs- og 
demonteringsfasen vil desuden være forholdsvis 
kortvarige, og vurderes derfor ikke at få væsentlige 
negative populationseffekter for områdets 
pattedyr.  

Pattedyr 
Driftsfase 

 X
 

    

Driften og plejen af solcellearealerne vil sammen 
med etableringen af levende hegn og nye 
skovområder give gode yngle- og 
fourageringsmuligheder for de fleste pattedyrarter 
i området. Alle pattedyrarter, selv rådyr og andre 
hjortearter, vil kunne passere igennem 
projektområdet i driftsfasen, da solcelleanlægget 
ikke vil blive omgivet af trådhegn. 

Øvrige 
udpegninger 
Anlægs- og 
demonterings-
fase 

  X
 

   

Der er ikke udpeget økologiske forbindelser i eller 
nær projektområdet. 
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Øvrige 
udpegninger 
Driftsfase 

 X
 

    

Der er ikke udpeget økologiske forbindelser i eller 
nær projektområdet.   

VISUEL PÅVIRKNING AF OPLEVELSEN AF LANDSKABET - PROJEKTOMRÅDE  

Landskab 

  X
 

  

Oplevelsen af landskabet inden for 
projektområdet vil være forandret, idet der vil stå 
rækker af solceller samt tilhørende tekniske 
anlæg. Det vil særligt være i den østlige del, at 
man kan færdes imellem områderne med 
solceller. Landskabet består primært af marker 
opdelt af nålehegn og har derfor ikke en særlig 
landskabelig værdi. Den visuelle påvirkning 
består dermed af en forandring af oplevelsen af 
landskabet, men det er vurderet, at der ikke vil 
være en væsentlig forstyrrende oplevelse af 
landskabet og landskabskarakteren. Når de 
afskærmende læbælter er vokset til, vil den 
visuelle påvirkning reduceres væsentligt, og 
læbælterne kan fint indpasses i landskabets 
øvrige karakter 

De nye skovområder vil tilføre landskabet værdi 
og kan indpasses i den nuværende 
landskabskarakter med flere skovområder. Der 
vil være mulighed for at færdes i skovene. 

Beplantning 

X
 

    

De mange nord-sydgående nåletræshegn inde i 
området fjernes og der etableres læbælter 
omkring områderne til sol i stedet. Generelt set 
opleves hegnsstrukturen i projektområdet 
primært inde fra området og ikke fra det 
omkringliggende landskab. 

Områderne til skov etableres i forlængelse af 
eller i sammenhæng med de eksisterende 
skovområder.  

De mange nye hegn og skovområder, der 
etableres i forbindelse med projektet, kan fint 
indpasses i den overordnede karakter og struktur, 
som de levende hegn og eksisterende skov 
danner i landskabet. 

De flerrækkede levende hegn erstatter ofte 
enkeltrækkede granhegn. 
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Rekreative 
forhold 

     

De eksisterende veje og markveje der findes i 
området, vil fortsat være tilgængelige for 
områdets beboere. Skovområderne hænger fint 
sammen med de eksisterende skovområder, og 
det vil være muligt at færdes i dem, og dermed få 
forbundet området mere end det er i dag. Når 
læbælterne er vokset til, vil de skærme godt for 
indkig til anlægget, men det vil dog fortsat være 
muligt, at få indkig til og fornemme anlægget ved 
bevægelse rundt i landskabet. Produktionen af 
Solcelle vil være en del af oplevelsen ved at 
færdes i landskabet, ligesom områderne med skov 
og beplantningsbælter. Det store område med 
udyrkede marker kan give en anderledes 
oplevelse af at færdes i naturen på trods af de 
tekniske anlæg. 

Kystnærhedszo
nen 

     
Den lille flig af området til solceller der ligger 
inden for kystnærhedszonen er visuelt og 
landskabskaraktermæssigt sammenhængende 
med landbrugslandskabet. Der er ingen visuel 
sammenhæng med kystlandskabet omkring 
Nissum Fjord. 

VISUEL PÅVIRKNING AF OPLEVELSEN AF LANDSKABET - NÆRZONE 

Nord 

   X
 

 

Nord for området er der ofte åbent, og fra veje og 
ejendomme kan der være indkig til 
solcelleanlægget, og landskabet kan være 
forandret indtil den afskærmende beplantning er 
vokset til. Herefter vil den visuelle påvirkning 
være begrænset beplantningsbælterne vil passe 
til den øvrige beplantningsstruktur i landskabet.   

Syd  

X
 

X
 

   

Fra vejene syd for projektet vil der sjældent være 
indkig til solcelleanlægget på grund af den 
eksisterende beplantning, både skov og mange 
levende hegn. 

En del af de nye skovområder ligger mod syd, og 
dette vil medføre, at landskabet yderligere lukkes 
i form af skovbevoksninger. Skovområder vil 
tilføre landskabet en positiv oplevelsesværdi. 

Øst  

X
 

 X
 

  

Her er en del bevoksning og landskabet fremstår 
lukket. Fra vejen gennem det nordlige 
skovområde vil der være indkig til 
solcelleanlægget indtil den afskærmende 
beplantning er vokset til, som det fremgår af 
visualisering 3. 
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Når skovområderne er vokset til, vil en endnu 
større del af landskabet opleves lukket med indkig 
til skov. Skovområder vil tilføre landskabet en 
positiv oplevelsesværdi. 

Vest 

X
 

X
 

   

Der er beplantning og et tæt levende hegn langs 
vej gennem den vestlige del af nærzonen og der 
vil ikke være indkig til solcelleanlægget.  

Desuden er der områder med skov omkring en 
stor del af områder med solceller. Når område 
med skov vokser til, vil landskabet blive yderligere 
lukket. 

Landskabet 
generelt – 
landskabets 
karakter 

 X
 

   

Det vurderes, at anlægget kan indpasses i 
landskabets rumlige og visuelle forhold, idet 
nyplantning af læhegn og skovområder er 
tilpasset området på en sådan måde, at 
landskabet overordnet set bevarer den bærende 
karakter. Dog vil det mindre opleves som et 
landbrugslandskab og mere som et 
energilandskab med meget beplantning.   

Beboelser 
X

 

 X
 

X
 

 

Boliger langs veje inde i projektområdet vil ligge 
med nærhed til solcellerne og have delvist indkig. 
Der kan være en moderat visuel påvirkning. 

Der kan være boliger mod nord hvorfra 
solcelleanlægget vil blive oplevet i landskabet. 
Der kan være en mindre visuel påvirkning. 

En del boliger vil blive omkranset af skov eller 
ligge med nærhed til skov. Ofte vil det være en 
positiv påvirkning.  

Samspil med 
øvrige tekniske 
elementer 

 X
 

   

Solcelleanlægget vil blive oplevet i et landskab, 
hvor der i forvejen opleves en del vindmøller. 
Solcelleanlægget vil forstærke oplevelsen af 
energilandskaber.  

Skovområderne vil dog virke modsat og tilføre 
landskabet mere natur end landbrugslandskabet.  

Ved fuld 
etableret 
beplantning 

 X
 

   

Anlægget vil være mere afskærmet og 
synligheden væsentligt mindre når den 
afskærmende beplantning er vokset til. Når 
skovområderne efter en årrække er vokset op, vil 
landskabet fremstå med endnu mere høj og tæt 
bevoksning, hvilket vil øge oplevelsesværdien i 
landskabet.  
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VISUEL PÅVIRKNING AF OPLEVELSEN AF LANDSKABET – MELLEM- OG FJERNZONE 

Nord 

  X
 

  

Landskabet er fortsat mere åbent og anlægget 
kan opleves punktvis i landskabet. Dog vil 
eksisterende læhegn ofte skærme for indkig.  

Fra fjernzonen vil der ikke være en visuel 
påvirkning.  

Syd 

 X
 

   

Meget få punktvise indkig til en lille del af 
anlægget. Hvor anlægget er synligt, vil det ikke 
påvirke landskabsoplevelsen. 

Fra fjernzonen vil der ikke være en visuel 
påvirkning. 

Øst  

 X
 

   

Stort set ikke indkig til anlægget på grund af 
eksisterende beplantning. Hvor anlægget er 
synligt, vil det ikke påvirke landskabsoplevelsen. 

Fra fjernzonen vil der ikke være en visuel 
påvirkning. 

Vest 

 X
 

   

Eksisterende beplantning og solcelleanlæg vil 
medføre at der ikke vil være indkig til 
solcelleanlægget. 

Fra fjernzonen vil der ikke være en visuel 
påvirkning. 

Ved fuld 
etableret 
beplantning 

     

Når afskærmende beplantning og skovområder er 
vokset til, vil anlægget være godt skærmet. 
Beplantningen vil ikke påvirke landskabets 
karaktertræk.  

TRAFIKALE FORHOLD 
Trafik – Anlægs-
/demonteringsfa
se 

  X
 

  

I anlægs-/demonteringsfasen vil der ske en 
midlertidig øgning af trafikmængden i forbindelse 
med transport af materialer, hvilket samlet set 
vurderes at medføre en mindre negativ 
påvirkning for primære omgivelser.  
For beboelse langs adgangsvejene, der i anlægs- 
og demonteringsfasen er udsat for øget 
trafikmængde, med deraf følgende støj- og 
støvgene, vurderes påvirkningen af være mindre 
negativ.  
For at minimere risiko for støv skal adgangsvejen 
vandes eller dækkes med køreplader i tørre 
perioder for derved at minimere risikoen for 
støvdannelse. 

Trafik – 
Driftsfase  

 X
 

   

I driftsfasen vil der ske en reduktion af tung trafik 
i området, sammenlignet med referencescenariet 
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GRUNDVAND 

Grundvand – 
Anlægs-
/demonteringsfa
se 

 X
 

   

I anlægs-/afmonteringsfasen vil der forventeligt 
ikke være behov for en midlertidig 
grundvandssænkning i forbindelse med 
etablering af fundament til step-up 
transformeren. 

Opstilling og nedtagning af solenergianlægget 
med tilhørende step-up transformer vurderes 
ikke at medføre en påvirkning af 
grundvandsforhold. 

Grundvand – 
Driftsfase  

X
 

    

I driftsfasen af solcelleanlægget vil gødskning 
og sprøjtning af landbrugsarealerne ophøre. På 
arealer der anvendes til skovrejsning blive 
dannet rent grundvand. 
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3 Miljøvurderingens afgrænsning, indhold og metode  

3.1 Miljøbegrebet  

Det er miljøvurderingsloven, der fastsætter kravene til proces og indhold af miljøvurderingen.  

I henhold til lovens formål skal miljøvurderingen baseres på den forventede væsentlige indvirkning 
inden for et bredt miljøbegreb, der omfatter biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers 
sundhed og sikkerhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, 
landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og 
det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

3.2 Proces  

Projektet  

Skovgaard Energy har anmeldt projektet i henhold til Miljøvurderingslovens afsnit III – 
miljøvurdering af projekter (VVM). I ansøgningen er anmodet om, at projektet skal undergå en 
miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens § 19, stk. 4. Hvilket betyder, at der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering af projektet. I henhold til miljøvurderingsloven er det bygherres ansvar 
at få udarbejdet og fremlægge en miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt.  

Tilsvarende skal Lemvig Kommune skriftligt meddele §25-tilladelse til projektet, iht. 
miljøvurderingslovens §15, inden projektet må påbegyndes. I §25-tilladelse kan kommunen stille 
vilkår til projektet.  

Miljøkonsekvensrapporten skal som minimum indeholde de oplysninger, der er listet i 
miljøvurderingslovens §20, stk. 2, men omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger og 
beskrivelser, som bygherren skal fremlægge i rapporten, fastsættes af miljømyndigheden i en 
afgrænsningsudtalelse, jf. miljøvurderingslovens §23, som fremsendes til bygherre. Afgrænsningen 
skal foretages på baggrund af offentlig høring og høring af berørte myndigheder. 
Afgrænsningsudtalelsen er vedlagt i appendiks III.  

Planer  

Plangrundlaget for klimaparken er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. §8, stk. 1 i 
Miljøvurderingsloven. Lemvig Kommune har igangsat tilvejebringelse af det nødvendige 
plangrundlag og gennemfører den tilhørende miljøvurderingsproces for plangrundlag. Det betyder, 
at der skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 218 og forslag til 10 til 
Kommuneplan 2021-2033 for Lemvig Kommune, ved udarbejdelsen af en miljørapport.  

Myndigheden skal forud for udarbejdelsen af miljørapporten for planer omfattet af §8, stk. 1, 
foretage en afgrænsning af miljørapportens indhold jf. miljøvurderingslovens §11. Afgrænsningen 
skal foretages på baggrund af høring af berørte myndigheder.  

Det er Lemvig Kommune, der står for udarbejdelsen af miljørapporten.  
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Offentlig høring og offentliggørelser 

Planforslag, miljøvurderingen samt udkast til §25-tilladelse skal efter udarbejdelsen politisk 
godkendes i Byrådet, hvorefter dette sendes i offentlig høring iht. miljøvurderingslovens §32 nr. 3, 
§35, stk. 1, nr. 3 og §38. 

Således fremlægges følgende dokumenter i en samlet offentlig høring:  

- Forslag til Lokalplan nr. 218,  

- Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 for Lemvig Kommune,  

- Miljørapport for planlægningen, 

- Miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt, 

- Bygherres projektansøgning, og  

- Lemvig Kommunes udkast til §25-tilladelse til projektet.    

Formålet med den offentlige høring, er at offentligheden og berørte myndigheder får mulighed for 
at udtale sig om planlægningen og projektet. 

På baggrund af den offentlige høring, udarbejder myndigheden en sammenfattende redegørelse 
for planlægningen iht. miljøvurderingslovens §13, stk. 2.  

Planlægning og sammenfattende redegørelse skal politisk behandles, hvorved det besluttes om 
planerne skal endeligt vedtages. Samtidig tages stilling til eventuelle krav om overvågning af 
planlægningens og det konkrete projekts miljømæssige konsekvenser, et såkaldt 
overvågningsprogram. Den endeligt vedtagne plan, miljørapporten, miljøkonsekvensrapporten, den 
sammenfattende redegørelse samt klageregler og frist herfor, offentliggøres dernæst af Lemvig 
Kommune, og fremsendes til de berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens §34.  

På baggrund af bygherrens ansøgning, miljøvurdering af projektet, eventuelle supplerende 
oplysninger og resultatet af de høringer, der er foretaget træffer Lemvig Kommune afgørelse om 
tilladelse til projektet kan imødekommes iht. miljøvurderingslovens §25. Når der er truffet 
afgørelse, offentliggøres indholdet af afgørelsen samt eventuelle betingelser der er knyttet hertil 
iht. miljøvurderingslovens §37 stk. 1.  

Hvis en afgørelse om §25-tilladelse ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke er 
udnyttet i 3 på hinanden efterfølgende år, bortfalder denne jf. miljøvurderingslovens §39. 

3.3 Afgrænsning af miljøredegørelsen  

Høring af berørte myndigheder og offentligheden  

Forud for afgrænsningen af miljøvurderingens indhold i forbindelse med Klimapark Nees Hede har 
Lemvig Kommune gennemført en høring af berørte myndigheder og offentligheden jf. 
miljøvurderingslovens §32, stk. 1, punkt 2 og §35, stk. 1, punkt 2.  

Idet det er nødvendigt at udarbejde tillæg til kommuneplanen, er der ligeledes gennemført høring 
af offentligheden jf. planlovens §23c. 

I løbet af forhøringen havde privatpersoner, virksomheder, foreninger, organisationer og 
myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til det fremtidige plangrundlag 
for det ansøgte projekt. Relevante myndigheder er desuden blevet hørt som en del af 
foroffentlighedsfasen. 



 

 

 

 

 

 
 
MILJØKONSEKVENSRAPPORT – KLIMAPARK NEES HEDE                                                                       20 

 

 

Miljøvurderingens indhold 

Lemvig Kommune har, forud for udarbejdelsen af miljøvurderingen, foretaget en afgrænsning af 
miljøvurderingens indhold. Afgrænsningen er vedlagt i Appendiks III.  

I afgrænsningen er de miljøfaktorer, der potentielt kan blive påvirket af planlægningen og det 
konkrete projekt, identificeret og fastlagt.  

De udpegede miljøtemaer i afgrænsningen af miljøvurderings indhold er: 

• Befolkningen (herunder rekreative forhold, sociale interaktioner, beskæftigelse, trafikal 
trængsel, kulturelle forhold, kontrol, overvågning og socio-økonomiske effekter af de øvrige 
miljøeffekter). 

• Biodiversiteten (herunder flora og fauna, Natura 2000 om råder og bilag IV-arter). 
• Landskabet 

Temaerne vil i denne rapport blive behandlet under følgende emne afsnit: 

• Natur og biodiversitet 

• Landskab og visuelle forhold  

• Trafik 

• Grundvand (Temaet Grundvand fremgår ikke af afgrænsningsrapporten, men emnet er 

medtaget i rapporten på baggrund af efterfølgende bemærkninger fra Lemvig Kommune). 

Kumulative forhold 

Som en del af miljøvurderingen af projektet skal redegøres for eventuelle kumulative effekter af 
projektets virkninger med andre eksisterende og/eller godkendte projekter jf. 
miljøvurderingslovens bilag 7, idet der tages hensyn til eventuelle eksisterende miljøproblemer i 
forbindelse med områder af særlig miljømæssig betydning, som kan forventes at blive berørt, eller 
anvendelsen af naturressourcer. Hermed undersøges om, der vil være en samlet indvirkning på 
miljøet, som følge af samspillet mellem projektet og allerede eksisterende forhold eller planlagte 
projekter.   

En del af projektområdet er i kommuneplanen udlagt til vindmølleområde. Vindmøllerne er ikke en 
del af solcelleprojektet. Eventuelle kumulative effekter mellem solcelleprojektet og de eksisterende 
vindmøller, belyses i miljøredegørelsens relevante afsnit. 

Udover nærværende projektområde, pågår etableringen af blandt andet solcelleanlægget ved 
Ramme, det vurderes ikke at der vil være en væsentlig kumulativ effekt, solcelleprojekterne i 
mellem.  

De mulige kumulative effekter af at realisere alle planer og projekter vil indgå i miljøredegørelsens 
enkelte kapitler.  

Der er ikke herudover kendskab til andre projekter, der sammen med solcelleprojektet vil kunne 
medføre relevante kumulative virkninger at inddrage i miljøvurderingen.  

3.4 Vurderingsmetode 

I nærværende miljøvurdering er en påvirkning af miljøet defineret, som betydningen af 
påvirkninger på miljøet som følge af projektet, som beskrevet i afsnit 4, før gennemførelse af 
eventuelle afværgeforanstaltninger. 
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Vurdering af miljøpåvirkninger i miljøredegørelsen omfatter mennesker, flora og fauna, jordbund, 
vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv. 

I denne miljøvurdering anvendes fem grader af påvirkning: 

6. Positiv påvirkning: projektet vil indebære en påvirkning, som vurderes at få positive 

konsekvenser for det omgivende miljø. 

7. Ingen/neutral påvirkning: projektet vil indebære ingen påvirkning i forhold til 
udgangspunktet, eller positive og negative effekter ophæver hinanden. 

8. Mindre negativ påvirkning: Projektet vil indebære en mindre påvirkning, der dog ikke vil have 

væsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. Der vil ikke være brug for afværgetiltag. 
9. Moderat negativ påvirkning: projektet vil indebære en moderat påvirkning, som kan få ikke 

uvæsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. Påvirkningen har et omfang, hvor 
afværgeforanstaltninger kan være påkrævede. 

10. Væsentligt negativ påvirkning: Projektet vil indebære en væsentlig påvirkning, som vurderes 

at få betydelige konsekvenser for det omgivende miljø. Påvirkningen er så alvorlig, at 
ændringer af projektet bør overvejes. Hvis dette ikke er muligt, vil afværgeforanstaltninger 

være påkrævede. 

Den overordnede påvirkning vurderes ud fra en samlet afvejning af graden af påvirkning og 
påvirkningens omfang samt varighed. 

Vurderingen af den overordnede betydning af en påvirkning er nært knyttet til vurderingen af 
behovet for afværgeforanstaltninger. Ved moderate eller væsentlige påvirkninger kan det være 
nødvendigt at gennemføre foranstaltninger for at undgå, nedbringe eller neutralisere de skadelige 
påvirkninger på miljøet. 

3.5 Alternativer og referencescenariet  

Dette afsnit indeholder begrundelser for at fravælge eller tilvælge alternative projektmuligheder, 
jf. bilag 7, pkt. 2 i miljøvurderingsloven, samt en beskrivelse af referencescenariet med den 
nuværende miljøstatus og den potentielle udvikling, hvis projektet ikke gennemføres (lovens bilag 
7, pkt. 3). 

Alternativer  

Området til etablering af klimapark Nees Hede er valgt ud fra flere parametre, der spiller ind, når 
der fra bygherres side søges efter gode områder til opstilling af solceller samt skovrejsning. Der er 
flere faktorer der tages med i ansøgningen af potentielle gode områder til solceller. Herunder er 
oplistet en del af de faktorer, der har betydning, og som har medført, at området ved Nees er valgt: 

• Størst mulig produktion opnås ved at placere solcelleparkerne i områder med høj 

solindstråling. 
• Områder uden landskabelig og kulturelle udpegninger 

• Område der i forvejen er påvirket af tekniske anlæg (vindmøller og solceller)  

• Områder uden beskyttet natur (nærhed til beskyttet natur vurderes ikke at medføre 

væsentlig påvirkning) 
• Områderne skal være placeret, så anlægget bedst muligt kan tilpasses landskabet 

• Færrest mulige naboer med indkig til projektet 

• Mulighed for aftaler med jordejer 
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Ud fra ovenstående paramenter er det vurderet, at der ikke er reelle alternative projektforslag ud 
over referencescenariet. Dette vurderes på baggrund af, at der ikke findes alternative nærliggende 
matrikler, der er hensigtsmæssige at inddrage på grund af bindinger og udpegninger i områderne 
samt arealernes udformning. Desuden har bygherre ikke råderet over disse arealer. 

Referencescenariet 

Lovens krav til alternativer er først og fremmest et krav om at beskrive referencescenariet, det 
såkaldte 0-alternativ.  

Referencescenariet beskriver det scenarie, at planforslaget ikke vedtages, så eksisterende forhold 
videreføres.  

Ved referencescenariet fortsætter de eksisterende forhold uden solcelleanlæg i området. Det må 
forventes, at plan- og projektområdet fortsat anvendes til landbrugsmæssig drift samt 
vindmølleanlæg. 

Under hvert emne i miljøredegørelsen beskrives den nuværende miljøstatus i plan- og 
projektområdet. Denne miljøstatus udgør en beskrivelse af miljøtilstanden ved referencescenariet, 
og udgør dermed en referenceramme for beskrivelsen af de potentielle konsekvenser ved 
gennemførelse af planerne og projektet.  
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4 Projektbeskrivelse 
Projektet omfatter etablering af en klimapark på ca. 409 ha og er beliggende på Nees Hede i åbent 
landskab sydøst for Nees by.  

Projektområdet består overvejende af dyrkede landbrugsarealer og ligger i tilknytning til de 
eksisterende skovområder Nees skov mod nordvest og Skalstrup skov mod syd.  

Projektet er beliggende i et område med få boliger. Hele arealet er beliggende på landbrugsjord, 
hvor en del af dette er udpeget som ønsket skovrejsningsområde.  

Solcelleanlægget med opstilling af solceller samt tilhørende tekniske anlæg udgør ca. 269 ha. 
Solcelleanlægget forventes at skulle nettilsluttes ved transformerstationen ved Volder Mark mod 
nord, ved etablering af en ny 220 kV højspændingsforbindelse mellem den eksisterende station og 
solcelleanlægget. Forbindelsen vil være ca. 15,7 km lang. Det nye kabelanlæg udføres som et 
nedgravet kabel. 

Solcelleanlægget består af piloterede stativer, der forankres i jorden. Enhedernes samlede højde er 
op til 3,5 m over terræn. 

Solcelleanlægget forventes at kunne producere 200.000 MWh årligt, hvilket svarer til forbruget i 
ca. 50.000 husstande. Solcelleanlæg har en forventet levetid på minimum ca. 30 år. 

Skovrejsningsområdet udgør ca. 113 ha. Skovrejsningen bidrager til reduktion af CO2-effekten, 
idet træerne kan binde CO2. 

Ny skov bliver etableret som løvskov primært med bøg, eg og lind og sekundært som nåletræer. 

Skovbeplantningen vil sammen med beplantning i tilknytning til solcelleanlægget med tiden udgøre 
et sammenhængende grønt naturområde. Over en årrække etableres en ny skov, som producerer 
træ m.m. 

Tillige vil skovrejsningen over tid medvirke til at camouflere solcelleanlægget og understøtte 
rekreative muligheder, biodiversitet og klima. 

Ved træernes vækst bindes CO2 i vedmasse. Der bindes i størrelsesordenen ca. 10 tons CO2/ha/år. 

Parallelt med etablering af solcelleanlægget og skovrejsningen, tilstræbes en omlægning fra en 
intensiv dræning af området til ekstensiv dræning. Eksempelvis ved brug af en række mindre 
render, som grøblerender, der leder overfladevandet væk og over i kanaler i stedet for at dræne 
det væk. 
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 Figur 4.1: Afgrænsning af projektområdet der udgør selve solcelleanlægget og skovrejsningen er vist med 
hvide prikker. Arealer der kan anvendes til solceller, er vist med lys grå flade. Arealer der kan anvendes til 
skovrejsning, er vist med lys grøn flade Afgrænsningen af projektområdet indeholdende kabelanlægget med 
tilslutning ved Volder Mark er vist hvid stiplet streg.  
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Figur 4.2: Visualisering af den samlede klimapark set fra luften, øst for klimaparken.  

4.1 Solcelleanlægget 

Solcellepaneler 

Anlægget består af solcellepaneler, der opstilles på stativer i lige, parallelle rækker med samme 
indbyrdes afstand. Solcellepanelerne er bygget op i tynde lag af halvledere, glas og en 
aluminiumsramme. 

Solcellepanelerne placeres på piloterede stålstativer, der forankres i jorden uden fundering i en 
dybde af ca. 1 meter under terræn. Enhedernes samlede højde er maks. 3,5 meter over terræn. 
Højden afhænger af eksisterende terræn, idet mindre terrænspring og ujævnheder søges optaget i 
profilerne, så modulerne i videst muligt omfang danner en ensartet flade. Der foretages ikke 
terrænregulering ud over et mindre omfang omkring transformere og skure. 

Solcellepanelerne er anti-refleksbehandlet og optimeret til ikke at reflektere solens stråler.  

Der kan blive tale om paneler på faste stativer eller paneler monteret på stativer, som kan vippe 
efter solen – de såkaldte trackere.  
 



 

 

 

 

 

 
 
MILJØKONSEKVENSRAPPORT – KLIMAPARK NEES HEDE                                                                       26 

 

 

 
Figur 4.3: Illustration der viser hhv. solpaneler monteret på faste stativer og stativer der kan vippe efter 
solens bevægelse fra øst til vest. Systemet med trackere opstilles i rækker som løber i en nord-sydlig retning, 
mens rækkerne ved faste stativer er orienteret i en øst-vestlig retning, med panelerne pegende mod syd. 

Tekniske bygninger 

Ud over solcellerne etableres det for driften nødvendige antal tekniske småbygninger i form af for 
eksempel transformer-kioske med højder på maksimalt 3,5 meter. Transformer-kioskene etableres 
med en afdæmpet jordfarve, som f.eks. mørk grøn, grå, brun eller sort, så de falder naturligt ind i 
omgivelserne. 

Step-up transformer og opkobling til el-nettet 

Step-up transformer 

I den centrale del af projektområdet etableres der en såkaldt step-up transformator, som skal 
samle strømmen fra de mindre transformer-kioske rundt i området inden strømmen sendes videre 
til transmissionsnettet. Step-up transformeren placeres inden for et af to mulige byggefelter og bag 
ved afskærmende beplantning. Se figur 4.4.  

Step-up transformatoren består af et transformatorhus på ca. 50 m2, med en maksimal højde på 7,5 
meter og tilhørende udendørs tekniske konstruktioner med master og lynafleder på maksimalt 20 
meter.  

Step-up transformatoren udføres i farve- og materialevalg identisk med de øvrige transformer-
kioske i området. I tilknytning til transformatorhuset etableres der en udendørs højspændingsdel. 
Hele transformeranlægget udgør et areal på ca. 300 m2. 

Step-up transformeranlægget placeres på sikringskar, et støbt kar af beton, som vil opsamle evt. 
oliespild som indgår som kølervæske i transformerenheden. Opsamlingskaret er dimensioneret, så 
de vil kunne rumme al olien. I hvert opsamlingskar findes et udløb, hvorfra overfladevand bortledes. 
Overfladevand fra transformernes opsamlingskar ledes som en sikkerhedsforanstaltning gennem 
en olieudskiller inden der udledes til nedsivning. 

Opsamlingskar og olieudskiller er udelukkende en sikkerhedsforanstaltning, såfremt der opstår en 
lækage i transformerne. Ved normal drift vil der derfor ikke være olie i opsamlingskar og 
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olieudskiller. Transformerne vil i tilfælde af lækage af olie ophøre med at forsyne solcelleanlægget 
og der vil derfor gå en alarm, så eventuelle lokale udslip omgående kan konstateres og stoppes.  

. 

 

Figur 4.4: Oversigtskort der den samlede klimapark. Arealer der kan anvendes til solceller, er vist med lys 
grå flade. Arealer der kan anvendes til skovrejsning, er vist med lys grøn flade. Pink skravering viser hvor 
step-up transformeren kan placeres inden for projektområdet. 

Step-up transformeranlægget vil blive særskilt indhegnet med trådhegn efter gældende 
sikkerhedsregler, og ydermere afskærmet af levende hegn, som kan medvirke til at sløre eller helt 
skjule anlægget. 
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Figur 4.5: Eksempel på step-up transformer med tilhørende 20 meter høj lynafleder omkranset af 
trådhegn, inden afskærmende beplantning er etableret. 

Vejanlæg og tilslutning til offentlig vej 

Projektområdet vejbetjenes fra Ballesigvej, Grønsmøllevej og Nørtoftvej. 

De eksisterende veje indenfor projektområdet vil blive anvendt som adgang til den samlede 
Klimapark i forbindelse med anlæg, drift og vedligeholdelse af solcelleanlæg og skovarealer. 

Ubebyggede arealer 

Solcellemodulerne placeres i lige, parallelle rækker med en indbyrdes afstand således, at der 
mellem modulerne vil kunne foretages service. Arealet tages ud af traditionel landbrugsdrift. Der 
etableres ekstensiv vegetation i hele solcelleområdet, som afstemmes efter de konkrete forhold for 
jordtype og vandindhold. Arealerne under og mellem paneler vil således henligge som grønne 
arealer med vedvarende vegetation i form af kløverarter, urte- og blomsterblanding og græs, alle 
med en flerårig vækst. Arealerne plejes ved enten afgræsning med dyr eller mekanisk slåning. 

Ved afgræsning af området vil ikke blive etableret permanent husdyrindhegninger, der vil alene 
blive brugt midlertidige hegnløsninger som fjernes sammen med dyreholdet efter endt afgræsning  

Ved valg af den vedvarende vegetation anvendes en mangeartet plantesammensætning med 
genetisk hjemmehørende og lokalt tilpassede arter af hensyn til at sikre høj biodiversitet. 

Afskærmende beplantning 

Der etableres afskærmende beplantning rundt om anlægget i kanten af hele projektområdet.  
Beplantningen har to funktioner, dels afskærmning af anlægget mod omgivelserne for at reducere 
anlæggets synlighed, dels danne føde- og rasteområde for dyr og fugle. 
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Beplantningen etableres som et 5 meter bredt levende hegn, og holdes i en højde på 4 meter i 
udvokset tilstand, så det dækker for anlægget samtidigt med, at det ikke skygger for 
solcellepanelerne.  

Beplantningen vil bestå af træer og buske, som skal sammensættes af hjemmehørende arter, der 
over tid skaber en afvekslende og frodig grøn væg mod parken. Det endelige valg sker i samarbejde 
med plantningskonsulent og Lemvig Kommune.  

Mod sekundære arealer, så som markskel eller markvej findes oftest eksisterende beplantning, som 
vil blive suppleret så de lever op til de krav der er til de levende hegn i lokalplanen, se figur 4.6. Det 
forventes at beplantningen vil have opnået en højde på ca. 4 meter efter ca. 5-6 år. 

 

Figur 4.6: Med grøn linje vises princippet for etablering af beplantningsbælter omkring arealer med 
solceller. Med stiplet grøn linje vises princippet for supplering og bevaring beplantningsbælte. Med lys grøn 
flade vises arealer til skovrejsning, 
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Figur 4.7: Princip for afskærmende beplantning. 
De nye beplantningsbælter der etableres som afgrænsning af arealer med solceller, samt den ekstensive 
drift af området vil potentielt kunne forbedre arternes spredningsmuligheder i området sammenlignet med 
i dag. Der etableres ikke faste trådhegn omkring solcelleanlægget, Der kan dog etableres midlertidige 80 
cm høje dyrehegn til afgrænsning af dyrehold indenfor mindre dele af arealerne til solcelleanlæg. 

Dræn, kanaler og grøblerender 

Projektområdet ligger i et område der er udnyttet til landbrug med et underliggende eksisterende 
drænsystem. 

I forbindelse med realiseringen af klimaparken vil der ske en ændring af afvandingen i 
projektområdet, hvor en række eksisterende dræn i projektområdets østlige del vil blive sløjfet, og i 
stedet vil afvanding ske på overfladen i grøblerender og videre over i grøfter.  

Ændringen i afvandingen sker dels for at reducere udledningen af okker og næringsstoffer til 
Gønsmøllebæk og Bynsø, dels for at forbedre afledning af vand i projektområdet, og derved undgå 
opstuvning af vand under solcellemodulerne og øvrigt teknisk udstyr. 

Den ændrede afvanding inde for projektområdet vil ske med hensyn til afstande, størrelse af 
nedsivningstragten set i forhold til den jordtype der er kortlagt ud fra geotekniske 
forundersøgelser. 

Der er lavet en beregning i analyseværktøjet SCALGO på en 100-års hændelse, hvor der er gravet 
grøfter i den østlige del af området. Beregningen viser, at området stort set kan holdes tørt, og at 
lokale lavninger kan udjævnes med overskudsjord fra udgravning. 

Etableringen af grøblerender og grøfter vil ske uden negative konsekvenser for naboarealer og 
omkringliggende matrikler. 
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4.2 Skovrejsning 

Skovbeplantning 

Skovrejsningsområderne vil primært bestå af løvskov med bøg, eg og lind og kan sekundært 
suppleres med nåletræer. Skoven etableres på flere forskellige lokaliteter inden for 
projektområdet, som vist på figur 4.6. 

Skoven etableres med skovbryn og hovedskov og vil ske uden anvendelse af pesticider og kemiske 
vildtafværgningsmidler, 

Til skovrejsning plantes der mellem 4.000-4.500 planter/ha. afhængig af om det er skovbrynet 
omkring skoven eller hovedskoven. 

Hegning 

Der vil blive etableret faste vildthegn omkring nyplantede skovarealer igennem vækstperioden for 
at sikre træerne. Hegnet vil have en maksimal højde på 1,6 meter. Vildthegnet skal nedtages efter 6 
år afhængig af tilvæksten af skoven i forhold til risikoen for vildtskader. 

4.3 Kabelanlæg 

Solcelleanlægget forbindes til det overordnede transmissionsnet ved en større 
transformatorstation udpeget af Energinet. Opkoblingspunktet forventes at være 
transformatorstationen ved Volder Mark, nordvest for solcelleanlægget som vist på figur 4.8. 
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Figur 4.8: Kabelanlægget med tilslutning ved Volder Mark er vist hvid stiplet streg.  

Opkoblingen sker via nyt 220 kV kabel, som i praksis består af tre kabler, der nedgraves i en tæt 
trekantformation i ca. 1 meters dybde.  

4.4 Aktiviteter i anlægsfasen 

For naboer og andre, som færdes i området, vil de første synlige aktiviteter være geoteknikerne, 
der færdes i området og herefter vil landmålerne opmåle arealerne og afsætte afgrænsningen af 
solcelleanlægget og arealer til skovrejsning. 
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Hele anlægsfasen vil formodentlig strække sig over 65 uger, før alle aktiviteter er tilendebragt. Det 
vil sige, til solcelleanlægget er stillet op, tilsluttet elnettet, sat i drift og beplantningsbæltet samt 
skovbeplantning er gennemført. Anlægsaktiviteterne omfatter nedenstående aktiviteter. 

Nedrivning af eksisterende bygningsmasse 

I forbindelse med realisering af projektet nedlægges 8 beboelser. Det drejer sig om beboelserne 
Ballesigvej 11, Nørtoftvej 14, Nørtoftvej 15, Nørtoftvej 16, Nørtoftvej 17, Nørtoftvej 18, 
Nørtoftvej 19 og Hedevej 21. Se kort 4.9. 

 

 

Kort 4.9: Nærmeste naboejendomme til projektet: Kortet viser alle adresser med beboelse i nærheden af 
projektet, i hhv. afstande fra 0-200 meter samt fra 200-600 meter . Med lys grå farve vises arealer med 
solceller. Med lys grøn flade vises arealer til skovrejsning.I forbindelse med realisering af projektet vil 8 
beboelser blive nedlagt, vist med sort markør og tekstfarve. Beboelse på Nørtoftvej 21, med rød tekst farve 
og markør, er nedlagt forud for projektet og planlægningen. Arealer hvor step-up transformer kan placeres 
er vist med skraveret pink flade. 

Bygningsmasse, herunder driftsbygninger mv. der ikke skal anvendes til placering af step-up 
transformer eller opbevaringsfaciliteter vil blive nedrevet. Nedrivningen er omfattet af 
bekendtgørelse om regulering af visse midlertidige aktiviteter. Nedrivningen foretages helt 
overvejende i dagtimerne. Nedrivningsarbejdet vil medføre støjgener i en kortvarig periode, men 
dette vurderes ligeledes heller ikke at ville indebære væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.  
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Etablering af skovrejsning og beplantning 

Til den afskærmende beplantning i forbindelse med solcelleområder vil der være behov for 
leverance af ca. 40.000 barrodsplanter. Planterne pakkes i paller med 250 planter i hver i hver 
palle, hvilket vil medføre 8 lastbilstransporter. 

Til skovrejsningen på de 113 ha vil i alt være behov for leverance af ca. 500.000 planter. Planterne 
leveres tilsvarende planterne til de levnede hegn, på paller med 250 planter i hver i hver palle, 
hvilket vil medføre 110 lastbilstransporter. 

Til etablering af trådhegnet omkring skovrejsningen, skal der leveres ca. 17.000 meter trådhegn, 
som leveres i 170 ruller af 100 meter og ca. 3.500 løse hegnspæle, hvilket til sammen vil kræve 4 
lastbiltransporter.  

Opstilling af solcellepaneler og step-up transformer 

Opstilling af solcelleanlægget omfatter levering af solcellepaneler og stativer svarende til ca. 1.250 
lastvogntransporter til området og 1.250 lastbiler tilbage igen. Fordelt på ca. 940 transporter med 
paneler, 300 transporter med stativer og ca. 10 transporter med step-up transformer samt øvrige 
teknikbygninger. Træemballage fra solcellerne fjernes fra projektområdet med returtransport.  

Alle varer og emballager overholder ISPM 15 standarten og er derved sikret mod at indeholde 
plantesygdomme og skadedyr. 

Samlet transportarbejde 

Det samlede transportarbejde til solcelleanlægget og skovrejsningen i anlægsfasen udgør ca. 1.400 
transporter. Med en forventet anlægsperiode på 65 uger forventes dermed trafik til og fra området 
svarende til 4-5 transporter om dagen i anlægsperioden. 

Hvis transportbehovet periodevis er to-tre gange så højt, vil dette give anledning til 8-15 
transporter pr. hverdag. Dette vil ske, når der er perioder med mange leverancer og efterfølgende 
perioder med opsætningsarbejde uden leverancer.  

I forbindelse med anlægsarbejdet er det tilstræbt af hensyn til fremdriften i montagearbejdet at 
have en jævn fordeling af transporter til og fra området igennem hele anlægsperioden, for derved 
at undgå behov for store opmagasineringsarealer til komponenter der afventer montage. 

Trafikken til og fra området vil alt overvejende forgå i perioden fra 07-18 i hverdage. 

Den almindelige trafik af teknikere og håndværkere vil ikke udgøre nogen mærkbar forøgelse af 
trafikmængden samlet set.  

Alt transport i forbindelse med anlægsfasen foregår fra hhv. Nørtoftvej, Ballesigvej og 
Grønsmøllevej via eksisterende veje. 

Etablering af fundament til step-up transformer 

I forbindelse med udgravning til fundamentet og sikringskar vil der blive funderet i frostfri dybde 
under fremtidigt terræn, hvilket svarer til 1,2 meter.  

I juni 2022 er der indledningsvist foretaget prøveboringer for at undersøge jord- og 
grundvandsforhold på de to lokaliteter, hvor transformeranlægget i henhold til lokalplanen kan 
placeres. I boringerne er der øverst truffet fyld (sandmuld) til 0,2 meter under terræn, hvorefter 
der er truffet aflejringer af senglacialt/glacialt sand til den borede dybde af 5,0 meter under terræn. 
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Der er pejlet i de nedsatte pejlerør umiddelbart efter borearbejdets afslutning, hvor 
grundvandsspejlet blev registreret 1,3-1,6 meter under terræn. 

Med de konstaterede jordbunds- og vandspejlsforhold vurderes fundamentet efter metode 
beskrivelse for geoteknisk kategori 2 og funderingsformen vurderes at være en direkte fundering i 
aflejringerne under overside bæredygtige lag. Der forventes ingen væsentlige 
grundvandsproblemer, eller behov midlertidig grundvandssænkning. Idet der ikke forventes udført 
grundvandssænkning skal der ikke påregnes oppumpede vandmængder i forbindelse med 
anlægsanlægsarbejdet. 

Støj under anlægsfasen 

Støjen i anlægsfasen vil primært stamme fra lastbiltrafikken, i forbindelse med leverance af delene 
til solcelleanlægget. Her vil nabobeboelser langs adgangsvejene via hhv. Nørtoftvej, Ballesigvej og 
Grønsmøllevej periodisk blive påvirket af støj fra transporter fra anlægstrafikken. For øvrig 
nabobeboelse forventes minimal støj i forbindelse med nedramning af solcellernes stativer på 
stedet, hvor stativernes stolper bankes i jorden. Endvidere vil en del af støjen stamme fra 
nedramning af hegnspæle ved etablering af trådhegn langs afgrænsning af områder med 
skovrejsning. 

Med de forholdsvis store afstande inden for det samlede projektområde og mellem nabobeboelser, 
samt det forhold at de støjende arbejder i forbindelse med nedramning af montagepæle til 
solcelleanlægget og hegnspæle til trådhegn, foregår i afgrænsede perioder, og vil blive gennemført 
på hverdage i tidsrummet 7-18, vurderes generne samlet set at være minimale og kortvarige for de 
nærmeste omkringboende for nærmeste nabobeboelse. 

Nabobeboelser ved adgangsvejene vil blive periodisk påvirket af den øgede lastbiltrafik til området, 
som udgangspunkt vil blive gennemført på hverdage i tidsrummet 7-18. 

Støjende bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes iht. § 2 i Bekendtgørelse om miljøregulering af 
visse aktiviteter. Kommunalbestyrelsen vil i denne sammenhæng fastsætte vilkår for de støjende 
aktiviteter. 

Nettilslutning 

Solcelleanlægget bliver sandsynligvis nettilsluttet ved transformerstationen ved Volder Mark via et 
nedgravet 220 kV kabelanlæg. 

Kabelanlægget nedgraves og i den forbindelse skal der bruges et 15 meter bredt arbejdsbælte. På 
den ene side af kabelrenden lægges den opgravede jord, opdelt i råjord og muldjord, og på den 
anden side bruges arealet til kørespor for maskiner og personale, der udfører arbejdet. 

Når kabelanlægget er lagt, reetableres arealet, og sporet efter anlægsarbejdet vil i løbet af kort tid 
være væk. 

Der tages ved fastlæggelse af kabeltracéet blive taget hensyn til levende hegn. Det vil ofte være 
muligt at undgå, at berøre de levende hegn. Hvis det alligevel bliver nødvendigt at berøre de 
eksisterende læhegn med fældning, vil en reetablering tage en årrække. 

Tracéet placeres desuden ved siden af eksisterende elforsyningskabler, og der vil blive koordineret 
med ledningsejerne for at undgå skade på eksisterende kabler.  

Hvor nedgravning af kabelanlægget ikke er mulig, for eksempel ved krydsning af åer, veje samt 
andre kabelsystemer, etableres kablet ved styret underboring. Der anvendes en vand- eller 
lufthøjtryksdyse monteret på en robotarm, som borer sig gennem jordlaget, samtidig med at et rør 
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bliver ført frem lige efter. Efter fremføringen trækkes kablet igennem og røret fyldes med bentonit, 
for at forbedre systemets varmeafledning og hindre, at røret fungerer som drænkanal. 

Ved krydsning af veje, jernbane, eksisterende ledningsanlæg, samt beskyttet natur og beskyttet 
vandløb, vil der blive foretaget styret underboring, således at de eksisterende infrastrukturanlæg 
og natur forhold ikke påvirkes. 

Ved underboringernes start- og slutpunkt graves typisk to huller med en dybde på ca. 2 meter. 
Under selve underboringen fungerer hullerne som henholdsvis start- og modtagepladser for 
underboringerne, samt til opsamling af boremudder. På startsiden af underboringen stilles en 
maskine med boret og en lastbil med apparatur til at blande boremudder. Efter etableringen af 
boringen trækkes de nødvendige rør gennem samme boring. Dette sker i forbindelse med 
tilbagetrækning af boret.  

I forbindelse med underboringer er der en mindre risiko for såkaldte ”blow up” eller ”blasting”, hvor 
boremudder skyder op i det terræn underboringen føres under. ”Blow-up” og ”blasting” forebygges 
ved at der tages prøver af tilbageflowet af boremudderet. Det tjekkes om vægtfylden er korrekt, og 
om der er materiale med ud. Er vægtfylden for høj får man ”blow-up” og ”blasting”. Skulle der mod 
forventning alligevel opstå ”blow-up” og ”blasting” er følgende tiltag mulige: 

• Boremudderet bliver suget op med en slamsuger. 
• ”Blow-up” stedet kan stoppes med en bentonit-prop (bentonit er en slags ler). 
• Der kan ændres på blandingen af boremudder. 
• Trykket i boringen kan mindskes. 
• Underboringen kan flyttes til større dybde. 
• Afstanden mellem parallelle underboringer kan øges for at undgå at der sker ”blow up” i samme 

jordlag. 

Hvis der opstår et ”blow-up” stoppes underboringen og Lemvig Kommune vil blive informeret med 
det samme. 

Underboring af kabelstrækninger vil ske efter nærmere projektering i samarbejde med de 
respektive myndigheder. Nedgravning og underboring vil ske indenfor normal arbejdstid og 
ufortyndet boremudder og opboret materiale bliver efter afslutning af borearbejdet bortkørt til en 
godkendt modtager. 

Se afsnit 5.3, for vurdering af anlægsarbejdet ved krydsning af §3-naturtyper og beskyttede 
vandløb. 

4.5 Aktiviteter i driftsfasen 

Det daglige tilsyn på Solcelleanlægget bliver udført via fjernovervågning. Aktiviteterne i 
driftsperioden med fysisk besigtigelse af solcellerne er kun nødvendige, når der på 
overvågningssystemet vises uregelmæssigheder. Derudover kan det i ekstraordinære tilfælde 
være nødvendigt at foretage justeringer, målinger eller test på solcelleanlæggene. Der vil derimod 
være tilsyn med dyreholdet dagligt. 

Det er vurderet, at ovenstående aktiviteter i driftsfasen er så få, at de kun i meget begrænset 
omfang vil påvirke miljøet. Sammenlignet med almindelig markdrift, vurderes drift af et 
solcelleanlæg at medføre mindre trafik på områdets veje og mindre aktivitet på markarealerne. 
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Solcellepanelerne opstilles med en fast hældning, eller med en varierende hældning ved brug af 
trackere, hvorfor rengøring som udgangspunkt ikke er nødvendig. Såfremt der alligevel skulle være 
behov for rengøring, vaskes modulerne kun med rent vand, uden brug af sæbe mv. 

For kabelanlægget, vil der ved placering i nærheden af beboelsesejendomme være sikret 
nødvendig respektafstand af hensyn til påvirkning fra magnetfelt, så anbefalede grænseværdier 
overholdes i løbet af hele driftsfasen. 

Støj under driftfasen 

Støjen i driftfasen vil primært stamme fra step-up transformeren og i mindre grad fra de mindre 
transformer-kioske. Modelberegninger fra tilsvarende solcelleanlæg viser, at hvis der sikres en 
respektafstand på minimum 50 meter mellem naboboliger og den nærmeste transformer-kiosk 
og/eller step-up transformer vil de vejledende støjgrænser og krav for støj, lavfrekvent støj, 
infralyd og vibrationer kunne overholdes ved alle naboboliger, med udgangspunkt i anvendelse af 
de for områdetype 3 gældende vejledende grænseværdier for støjen ved den nærmest liggende 
enkeltbolig. /3/-/4/ 

Af kort 4.9 fremgår det at de nærmest liggende enkeltbolig, målt i forhold til mulig placering af step-
up transformeren, vil være Ballesigvej 14 og Nørtoftvej 22 der ligger minimum hhv. 450 m og 480 
m fra en mulig placering af en step-up transformer. 

 

Reduktion af klimagasser 

I driftsfasen vil det samlede projekt have en positiv effekt på indvirkning på luftkvaliteten, da der 
ikke vil forekomme emissioner fra anlægget, og da el-produktionen fra solcelleanlægget vil bidrage 
til en reduktion i udledningen af CO2 og luftforurenende stoffer som SO2 samt NOX. Produktion af 
elektricitet fra solceller er fri for sådanne udledninger og kan derfor spare miljø og mennesker for 
en række negative påvirkninger ved erstatning af fossile energikilder.  

Produktionen af el foregår i dag gennem en række forskelligartede produktionsmetoder både fra 
vedvarende og ikke-vedvarende energikilder, hvoraf nogle udleder skadelige partikler. Det fremgår 
af Energinets Miljødeklarering af 1 kWh el; leveringen af 1 kWh el til forbrug i 2020 baseret på det 
danske energimix medførte udledning af 120 g CO2, 0,04 g SO2 og 0,16 g NOX.  

Med baggrund i disse tal og projektets forventede produktion gennem en 30-årig levetid kan det 
beregnes, hvor store udledninger projektet potentielt vil kunne spare miljøet for, se tabel 4.1. 
Blandt andet på grund af usikkerheden forbundet med fremskrivningen af projektets levetid, skal 
mængderne ses som størrelsesordener snarere end eksakte tal. 

 

Sparede emissioner  Pr. år  Levetid (30 år) 
CO

2  24.000 t 720.000 t 

SO
2 

 8 t 240 t 

NO
X 

 32 t 960 t 

Tabel 4.1: Sparede emissioner 

Klimaparken vil således via solcelleanlægget kunne medføre en reduceret emission af CO2 på 
24.000 ton pr. år, hvilket svarer til 7 % af Lemvig Kommunes samlede CO2-udledning på samlet 
328.694 ton CO2 . /1/ 
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Den gennemsnitlige årlige udledning af CO2 pr. indbygger i Lemvig Kommune var i 2019 16,44 ton 
pr. borger som følge af det direkte energiforbrug. Målt i forhold til det direkte energiforbrug 
kompenserer projektet dermed for emissionen fra ca. 1.450 borger i Lemvig Kommune. 

Energibalance  

Nettilsluttede solcelleanlæg har typisk en energitilbagebetalingstid på 1-2,5 år afhængig af 
konfiguration og lokalitet /2/. Det betyder, at det samlede anlæg kan producere den mængde 
energi, der er medgået til fremstilling af anlægget på få år set i relation til en forventet levetid på 
30-40 år.  

Til sammenligning er den energimæssige tilbagebetalingstid for en moderne stor vindmølle 3-6 
måneder hvilket betyder, at den vil have produceret den mængde energi, der forbruges ved dens 
fremstilling, opstilling, drift og bortskaffelse. 

4.6 Aktiviteter i demonteringsfasen og reetablering efter endt drift  

Ved indstilling af driften er det i første omgang ejeren af solcelleanlægget, men ultimativt ejeren af 
jorden på afviklingstidspunktet, forpligtet til at fjerne alle anlæg og tekniske installationer. Dette 
skal ske senest et år efter at driften er ophørt, dvs. når anlægget ikke længere leverer strøm til 
nettet, og uden udgift for Lemvig Kommune. 

Det er i dag teknisk muligt at genanvende op mod 100 procent af solcelleanlæggets dele. Rent 
økonomisk begrænser genanvendelsen sig til ca. 80 procent af anlægget, hvis den allerede kendte 
teknologi anvendes, men det vurderes, at der vil ske udvikling af genbrugsteknologier i de 
kommende år, således at stort set hele anlæggets dele kan genanvendes, herunder og panelerne, 
når det skal nedtages. For solcelleanlægget udgør glas og stål langt størsteparten af anlægget. 

Demonteringen og reetablering vil strække sig en periode med ca. samme varighed som 
anlægsarbejdet. Selve reetableringen af arealerne til landbrugsformål, der omfatter bl.a. 
gennempløjning af området, vurderes ikke at være mere omfattende end det forarbejde med 
fjernelse af eksisterende hegn, der forgår i forbindelse med anlægsarbejdet. Samlet set vurderes 
demonteringen og reetableringen derfor at have nogenlunde samme påvirkning på miljøet som 
anlægsfasen. 

4.7 Sårbarhed over for større ulykker og/eller katastrofer 

Et solcelleanlæg anses ikke at være sårbart over for større ulykker og/eller katastrofer. 

Effekttransformeren, der er en del af den udendørskonstruktion ved step-up transformeren, 
indeholder olie. Effekttransformeren opstilles på olieopsamlingskar med mindst samme størrelse 
som mængden af olien til evt. lækage, hvorfor risikoen for olieudslip er minimal. Opsamlingskarrene 
er ikke fuldstændig tætte, idet overfladevand skal kunne bortledes, hvorfor der i hvert 
opsamlingskar findes et udløb. Overfladevand fra transformernes opsamlingskar ledes som en 
sikkerhedsforanstaltning gennem en olieudskiller inden der udledes til nedsivning. Opsamlingskar 
og olieudskiller en sikkerhedsforanstaltning, såfremt der opstår en lækage i transformerne og der 
vil derfor ved normal drift ikke være olie i opsamlingskar og olieudskiller. Transformerne vil i 
tilfælde af lækage af olie ophøre med at forsyne solcelleanlægget og der vil derfor gå en alarm, så 
eventuelle lokale udslip hurtigt kan konstateres og stoppes. Desuden er step-up transformeren 
udstyret med niveauføler og temperaturmåler, som er tilkoblet et alarmsystem. Olien skal ikke 
udskiftes. 
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Klimaparken vurderes derfor ikke at medføre væsentlige påvirkninger, som er til fare for 
menneskers sundhed, kulturarven eller miljøet i forbindelse med større ulykker og/eller 
katastrofer.  

4.8 Referencer 

/1/ Energiregnskab, Lemvig Kommune 2019, https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktoejer/energi-
og-co2-regnskab/lemvig 

/2/ Solceller – Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration, Del 1 – Baggrundsnotat, 
2016 

/3/ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder", afsnit 2.2.2 i vejledning  

/4/ Miljøstyrelsen, Orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt 
miljø" 
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5 Natur 
I det følgende redegøres for de naturværdier, som kendes i og omkring projektområdet og 
projektets mulige effekter på internationale og nationale naturværdier vurderes. 

5.1 Metode  

Vurderingsgrundlaget baserer sig på data fra Danmarks Miljøportal, Dansk Ornitologisk Forenings 
artsdatabase (Dofbasen) og Naturbasen i de seneste ti år. Den tilgængelige viden om udbredelsen 
af truede og beskyttede arter i Danmark er desuden gennemgået. Herunder det generelle 
kendskab til bilag IV-arternes udbredelse i Danmark /1-5/ samt relevante resultater fra det 
Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA).  

Derudover er disse informationer suppleret med en feltundersøgelse af naturen i projektområdet 
den 18. maj 2022. Undersøgelsens primære formål var at eftersøge bilag IV-arter og potentielle 
levesteder for disse, samt at besigtige områdets §3-naturtyper. I forbindelse med undersøgelsen 
blev træer i de levende hegn, som planlægges fældet i projektområdet, eftersøgt for huller, 
sprækker og andre mulige levesteder for flagermus. 

Manglende viden  

Det vurderes, at foreliggende viden og data er tilstrækkeligt til vurdering af projektets 
konsekvenser for naturtyper og arter, da solcelleanlægget placeres på dyrkede arealer uden 
væsentlige naturværdier, og da der i øvrigt tages hensyn til arealer med § 3-beskyttet natur og 
beskyttede vandløb.  

5.2 Miljømål og eksisterende forhold 

I dette afsnit redegøres først for de eksisterende internationale naturbeskyttelsesinteresser 
(Natura 2000 og bilag IV-arter) og efterfølgende beskrives de nationale    
naturbeskyttelsesinteresser (§3-naturtyper og beskyttede vandløb) i området, samt økologiske 
forbindelser og relevante forekomster af øvrige dyre- og plantearter.   

Natura 2000 

Natura 2000-områderne er udpeget efter henholdsvis Habitatdirektivet (92/43/EF) og 
Fuglebeskyttelsesdirektivet (2009/147/EF, tidligere 79/409/EF). Habitat- og 
fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder i 
hele EU, som skal bevare og beskytte sjældne naturtyper og vilde dyr- og plantearter, som er 
sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. I Danmark administreres Habitat- og 
Fuglebeskyttelsesdirektiverne bl.a. gennem Habitatbekendtgørelsen.  

Gennem EU er Danmark forpligtiget til at opretholde en ”gunstig bevaringsstatus” for de arter og 
naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte.  

I henhold til /6/ anses en arts bevaringsstatus for “gunstig”, når: 

- Data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt sigt 
vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder. 

- Artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed 
for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket. 

- Der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på langt sigt at 
bevare dens bestande. 
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En naturtypes bevaringsstatus anses for “gunstig”, når: 

- Det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er 
stabile eller i udbredelse. 

- Den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens opretholdelse 
på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid. 

- Bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er 
gunstig jf. bevaringsstatus for arter (herover). 

Projekter eller planer må ikke medføre en væsentlig negativ påvirkning af bevaringsstatus for arter 
og naturtyper på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. 

De nærmest beliggende Natura 2000-områder er N65 ”Nissum Fjord” 0,5 km nordvest for 
projektområdet, N224 ”Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage” 7,5 km nordøst for, N220 
”Sandbanker ud for Thorsminde” ca. 9 km vest for, N74 ”Husby Klit” 9 km sydvest for, N64 ”Heder 
og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede” ca. 11 km østsydøst for og N72 ”Husby 
Sø og Nørresø” ca. 12 km syd for projektområdet (Figur 5.1). 

 

Figur 5.1. Placeringen af Klimapark Nees Hede (rødt areal) i forhold til nærliggende Natura 2000-områder 
(grøn skravering): N64 ”Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede”, N65 ”Nissum 
Fjord”, N72 ”Husby Sø og Nørresø”, N74 ”Husby Klit”, N220 ”Sandbanker ud for Thorsminde”, og N224 
”Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage”. 

N64 udgøres af EU-habitatområderne H57 ”Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø” og H225 ”Idom 
Å og Ormstrup Hede”. N65 udgøres af EU-habitatområde H58 ”Nissum Fjord” og EU-
fuglebeskyttelsesområde F38 ”Nissum Fjord”. N72 udgøres af EU-habitatområde ”Husby Sø og 
Nørresø”. N74 udgøres af EU-habitatområde H197 ”Husby Klit”. N220 udgøres af EU-
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habitatområde H254 ”Sandbanker ud for Thorsminde”, N224 udgøres af EU-habitatområde H224 
”Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage”. Udpegningsgrundlagene for habitatområderne og 
fuglebeskyttelsesområdet i disse seks Natura 2000-områder fremgår af Tabel 1-8 i Appendiks II. 

Bilag IV-arter 

Af Habitatdirektivet fremgår, at EU-medlemslandene skal indføre en streng beskyttelse af en 
række dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets artikel 12 og bilag IV, uanset om disse 
forekommer inden for eller uden for et Natura 2000-område /1/. 

Habitatdirektivets artsbeskyttelse omfatter derfor en generel beskyttelse af yngle- og 
rasteområder for alle arter opført på direktivets bilag IV overalt, hvor de pågældende arter lever 
naturligt. Beskyttelsen indebærer, at planer og projekter ikke må føre til ødelæggelse eller 
beskadigelse af bilag IV-arters yngle- og rasteområder, som medfører negative effekter på 
områdets økologiske funktionalitet. 

Der blev ikke fundet bilag IV-arter i projektområdet under feltundersøgelserne den 18. maj 2022, 
men dette udelukker ikke, at der kan forekomme bilag IV-arter i området. Derfor er alle danske 
bilag IV-arters kendte forekomster i og nær projektområdet gennemgået i Tabel 5.1.  

Tabel 5.1. EU-Habitatdirektivets bilag IV-arter og deres kendte og mulige forekomster i projektområdet 
ved Nees Hede. Relevante arter er markeret med gråt. 

Bilag IV-art Kendt forekomst 

Pattedyr  

Alle arter af flagermus Følgende arter kendes fra lokalområdet /2/: Dam-, vand-, trold-, 
dværg-, brun-, syd- og langøret flagermus  

Hasselmus Arten kendes ikke fra lokalområdet /7/ 

Birkemus Arten kendes fra lokalområdet ved Nees Hede /8/ 

Bæver Arten kendes fra lokalområdet /9/ og er på udpegningsgrundlaget 
for H58 og H224 

Odder Odder kendes fra lokalområdet /10/ og er på 
udpegningsgrundlaget for H57, H58, H188, H224 og H225  

Ulv Arten er registreret i lokalområdet ved Nees Hede 
/https://www.ulveatlas.dk/ 

Alle arter af hvaler Ingen 

Fisk  

Snæbel Snæbel findes ikke i området ved Nees Hede /11/  

Krybdyr  

Markfirben Markfirben kendes fra lokalområdet ved Nees Hede /12/ 

Padder  

Stor vandsalamander Arten er ikke registreret nær projektområdet /1, Danmarks 
Naturdata/  



 

 

 

 

 

 
 
MILJØKONSEKVENSRAPPORT – KLIMAPARK NEES HEDE                                                                       43 

 

 

Klokkefrø Arten kendes ikke fra landsdelen /1/ 

Løgfrø Arten forekommer ikke i lokalområdet /1/ 

Løvfrø Arten forekommer ikke i landsdelen /1/ 

Spidssnudet frø Arten er registreret i projektområdet /Danmarks Naturdata/ 

Springfrø Arten kendes ikke fra landsdelen /1/ 

Strandtudse Arten forekommer i landsdelen /3/ 

Grønbroget tudse Arten kendes ikke fra landsdelen /1/ 

Hvirvelløse dyr  

Bred vandkalv Arten kendes ikke fra landsdelen /1/ 

Lys skivevandkalv Arten kendes ikke fra landsdelen /1/ 

Eremit Arten kendes ikke fra landsdelen /1/ 

Sortplettet blåfugl Arten kendes ikke fra landsdelen /1/ 

Grøn mosaikguldsmed Grøn mosaikguldsmed lever ikke i landsdelen /13/ 

Stor kærguldsmed Arten kendes ikke fra landsdelen /1/ 

Grøn kølleguldsmed Arten forekommer i lokalområdet /1/ 

Stor ildfugl Arten kendes ikke fra landsdelen /4/ 

Natlyssværmer Arten kendes ikke fra landsdelen /14/ 

Mnemosyne Arten kendes ikke fra landsdelen /4/ 

Herorandøje Arten kendes ikke fra landsdelen /4/ 

Tykskallet malermusling Arten kendes ikke fra landsdelen /1/ 

Planter  

Enkelt månerude Arten kendes ikke fra landsdelen /5/ 

Vandranke Arten kendes fra lokalområdet /5/, og er på udpegningsgrundlaget 
for H58 og H188 

Liden najade Arten kendes ikke fra landsdelen /5/ 

Fruesko Arten kendes ikke fra landsdelen /5/ 

Mygblomst Arten kendes ikke fra landsdelen /5/ 

Gul stenbræk Arten kendes ikke fra landsdelen /5/ 

 

Alle danske flagermusarter er på bilag IV, og syv arter kendes fra lokalområdet omkring Nees Hede, 
hvor solcelleanlægget ønskes opstillet. De levende hegn og skovene i og omkring projektområdet 
forventes at være gode fourageringsområder for flagermus. 
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Udover flagermus, kan de fire bilag IV-pattedyr birkemus, bæver, odder og ulv forekomme i 
området omkring Nees Hede. Birkemus lever i kornmarker, på enge, strandenge, hede, overdrev, 
moseområder og i fugtige, åbne skovområder /8/. Arten kan derfor potentielt forekomme i eller 
nær projektområdet.  I det dyrkede landbrugsområde ved Nees Hede er der ingen gode habitater 
for bæver og odder, som begge lever i tilknytning til større vandløb og søer. Begge arter kan dog 
potentielt opholde sig kortvarigt i området under deres spredning i landskabet. Ulv er registreret 
flere gange i området omkring Nees Hede i perioden 2018-2022 i følge ”Atlas over Danmarks ulve” 
(https://www.ulveatlas.dk). Arten må derfor forventes at kunne strejfe gennem projektområdet 
under dens vandringer i lokalområdet. 

Markfirben foretrækker artsrig urte- og græsvegetation på soleksponerede skråninger og 
skrænter gerne med spredt opvækst af lave buske såsom hedelyng, tjørn og lignende /12/. 
Anlægsområdet på de aktuelle marker, hvor solcelleanlægget planlægges opstillet, vurderes ikke at 
have egnede levesteder for markfirben. Arten kan dog muligvis forekomme sporadisk under dens 
vandring i landskabet. 

Den eneste §3-beskyttede sø på arealerne, hvor der planlægges opstillet solceller, var helt 
tilvokset, og således ikke et egnet ynglested for padder (se afsnittet om §3-naturtyper). Der er 
derfor ingen egnede ynglepladser for spidssnudet frø i solcelleområdet. Hvis arten skulle yngle 
uden for projektområdet, kan det ikke udelukkes, at spidssnudet kan forekomme fåtalligt i 
projektområdet i de perioder, hvor arten vandre. Strandtudsen foretrækker lavvandede og helt 
lysåbne vandsamlinger, som yngleområde, hvor ynglen kan udvikles meget hurtigt i det varme vand 
/3/. Denne habitattype findes ikke i projektområdet, og arten forventes derfor ikke at yngle i 
området.  

Grøn kølleguldsmed forekommer i Danmark udelukkende i Jylland, hvor den yngler i hurtigt 
strømmende rene og iltrige større vandløb. Arten forekommer derfor ikke i projektområdet, da 
dens levested ikke findes i området. 

Vandranke findes kun i Vestjylland omkring Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord og er på 
udpegningsgrundlaget for H58 ”Nissum Fjord” og H188 ” Husby Sø og Nørresø” (se Tabel 2 og 4 i 
Appendiks II). Arten vokser i vandløb med langsomt flydende vand, i småsøer med stillestående 
vand og på bunden af klitsøer. Der er ingen kendte forekomster af arten i eller nær projektområdet. 

Ud af bilag IV-arterne, som forekommer i lokalområdet ved Nees Hede, er det således kun 
flagermus, birkemus, bæver, odder, ulv, markfirben og spidssnudet frø, som er relevante for 
projektet.  

§3-naturtyper og beskyttede vandløb 

I 1972 besluttede Folketinget at beskytte en række naturtyper, som de seneste 50 år var gået 
kraftigt tilbage i antal og areal i det danske landskab. I 1992 blev disse bestemmelser udvidet til den 
såkaldte Naturbeskyttelseslov, som blandt andet indeholder bestemmelser om beskyttelse af 
forskellige naturtyper. Følgende naturtyper er således beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3: 
Søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb. Disse naturtyper er beskyttede 
overalt, hvor de forekommer i Danmark, såfremt de opfylder kravene om størrelse og naturindhold 
i henhold til Naturbeskyttelsesloven. 

Projektområdet består af tre delområder: Området hvor der opstilles solceller, området der 
tilplantes med skov og området der udlægges som uopdyrket hede (Figur 5.2). Alle registrerede §3-
naturtyper og beskyttede vandløb i og omkring projektområdet er vist i Figur 5.2. I området, hvor 
der planlægges solceller, findes en §3-beskyttet sø, en mose og en eng. Søen er helt tilvokset med 
blandt andet rødel, engriflet hvidtjørn, gråpil, poppel og vortebirk (Foto 5.1), og er derfor ikke et 
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velegnet ynglested for padder. Inden for projektområdet ligger der desuden to §3-søer og tre §3-
moser i den del af området som planlægges tilplantet med skov (se Figur 5.2). I områderne der 
ønskes tilplantet med skov, findes også ét beskyttede vandløb i henholdsvis den vestlige og den 
nordøstlige del af projektområdet. 

Ledningstraceet for solcelleanlæggets nettilslutning er omkring 16 km langt, og krydser fem §3-
beskyttede enge/moser og ni beskyttede vandløb (Figur 5.3). 

 

Figur 5.2. Projektområdet for solcelleanlægget (lys grå flade) og forekomsten af §3-beskyttede søer (blå), 
ferske enge (grøn), moser (orange) og heder (gul) i og omkring området. Derudover er beskyttede vandløb 
(blå linjer) vist. Inden for projektområdet plantes der skov i de grønt skraverede områder. Registreringer af 
viber den 18. maj 2022 er vist med hvide cirklesymboler og det observerede antal individer. 
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Foto 5.1. Den §3-beskyttede sø, som ligger på de marker, hvor solcellerne planlægges opstillet. 
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Figur 5.3. Projektområdet for solcelleanlægget (lys grå flade) og ledningstraceet for anlæggets 
nettilslutning (hvid stiplet linje) i forhold til forekomsten af §3-beskyttede søer (blå), ferske enge (grøn), 
moser (orange), heder (gul), overdrev (rød) og strandeng (lilla), samt beskyttede vandløb (blå linjer). 

Fugle og øvrige fauna  

I projektområdet blev der under feltbesøget den 18. maj 2022 registreret almindelige skov- og 
agerlandsfugle, som ringdue, sanglærke, krage, tornsanger, gærdesanger, solsort, tornirisk, 
bogfinke og bomlærke. Derudover blev der registreret to viber i den nordøstlige del af 
projektområdet, og én vibe umiddelbart nord for den vestlige del af området (se Figur 5.2). 
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I DOFbasen er der ingen registreringer af svaner, gæs og vadefugle i og omkring projektområdet i 
perioden 2012-2022. Markerne i området forventes derfor ikke at være vigtige rastepladser for 
svaner, gæs eller vadefugle.  

Der er ingen kendte forekomster af sjældne ynglefugle i projektområdet i henhold til DOFbasen, og 
ingen af fuglearterne på udpegningsgrundlaget for EU-Fuglebeskyttelsesområde F38 ”Nissum 
Fjord” (se Tabel 8 i Appendiks II) er registreret i området.   

Tolv af fuglearterne på udpegningsgrundlaget for F38 er udpeget som ynglefugle, og disse arters 
foretrukne ynglehabitat fremgår af i Tabel 5.2. Ingen af de 12 arters foretrukne ynglehabitater 
findes i projektområdet, og arterne forventes derfor ikke som ynglefugle i området, hvor 
solcellerne planlægges opstillet. 

Tabel 5.2. Det foretrukne ynglehabitat for ynglefuglene på udpegningsgrundlaget for EU-
Fuglebeskyttelsesområde F38 ”Nissum Fjord” i henhold til /15/. 

Art Ynglehabitat 

Rørdrum Udbredte tagrørskove ved sø- og fjordbredder og i store 
sumpområder. 

Rørhøg Alle typer af vådområder med veludviklet rørsump af tagrør på våd 
bund. 

Plettet rørvagtel Store og middelstore sumpområder og våde ferske enge. 

Klyde Lavvandede fjord- og havkyster med sandvade og åbne 
strandenge. 

Hvidbrystet præstekrave Uforstyrrede sandstrande. 

Almindelig ryle Fugtige og kortgræssede brak- og strandenge. 

Brushane Kortgræssede brakvandsenge med svag saltpåvirkning. 

Dværgterne Åbne, vegetationsløse sandstrande. 

Fjordterne Yngler i kolonier på øer og holme ved kysten eller i fjorde. 

Havterne Yngler i kolonier på øer og holme ved kysten eller i fjorde. 

Splitterne Yngler i kolonier på øer og holme ved kysten eller i fjorde. 

Blåhals Vandfyldte grøfter og åer, i udkanten af moseområder og i 
overgangszonen mellem enge og dyrkede marker. 

 

Hare var det eneste pattedyr, som blev registreret i løbet af feltundersøgelsen den 18. maj 2022. 
Der forventes dog at være regelmæssige forekomster af almindelige pattedyrarter som rådyr, 
husmår, ræv, grævling og diverse musearter i området.  

Øvrige udpegninger og beskyttelser  

Lemvig Kommune har ikke vedtaget eller forslået økologiske forbindelser i eller omkring 
projektområdet ved Nees Hede. 
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5.3 Vurdering af solcelleanlæggets påvirkning  

I de nedenstående underafsnit vurderes solcelleanlæggets påvirkninger på naturen i området i 
anlægs-, drifts- og demonteringsfasen, ved realiseringen af projektet.  

Pleje og drift af solcellearealerne vil enten foregå ved afgræsning ved hjælp af dyr eller slåning af 
græs- og urtevegetation. Der vil således ikke længere foregå konventionelt landbrug med brug af 
kunstgødning og sprøjtemidler på arealerne inden for projektområdet. Der vil ikke blive etableret 
et fast trådhegn rundt om solcelleanlægget. 

Natura 2000-væsentlighedsvurdering 

Solcelleanlægget planlægges, som nævnt, opstillet under en kilometer fra Natura 2000-område 
N65 og 7-12 km fra N64, N72, N74, N220 og N224. Projektet må derfor ikke forhindre 
opretholdelse af ”gunstig bevaringsstatus” for de arter og naturtyper, som disse områder er 
udpeget for at beskytte (se Tabel 1-8 i Appendiks II). Udpegningsgrundlagene for de nærliggende 
Natura 2000-områder udgøres for EU-habitatområdernes vedkommende af både naturtyper og 
arter, mens udpegningsgrundlagene for EU-fuglebeskyttelsesområderne udelukkende udgøres af 
fugle. 

Fugle 
Ingen af de 12 fuglearter, som er udpeget som ynglefugle for F38 ”Nissum Fjord”, yngler i 
projektområdet. De 13 fuglearter, som er udpeget som trækfugle for F38, er alle ande- eller 
vadefugle, og der er ingen kendte registreringer af disse 13 arter i eller nær projektområdet. 
Solcelleprojektet vurderes derfor ikke at påvirke den gunstige bevaringsstatus for fuglearterne på 
udpegningsgrundlaget for F38 ”Nissum Fjord”. 

Naturtyper 
Ingen af naturtyperne på udpegningsgrundlagene for EU-habitatområderne i de nærliggende 
Natura 2000-områder (se Tabel 1-7 i Appendiks II) findes i projektområdet, hvor solcellerne 
planlægges opstillet. Anlæggelsen af solcelleanlægget kræver ikke grundvandssænkning eller 
andre store miljøpåvirkninger, som vil kunne påvirke naturtyper uden for projektområdet. 
Naturtyperne på udpegningsgrundlagene for Natur2000-områderne N64, N65, N72, N74, N220 
og N224 vil derfor ikke blive påvirket af projektets anlægs-, drifts- og demonteringsfase. 

Arter 
Udover naturtyperne er følgende arter på udpegningsgrundlagene for habitatområderne i N64, 
N65, N72, N74, N220 og N224: Bæklampret (H57, H58, H224, H225), havlampret (H58), 
flodlampret (H58), stavsild (H58), laks (H57), stor vandsalamander (H57), bæver (H58, H224), 
odder (H57, H58, H188, H224, H225), vandranke (H58, H188),   

Hav- og flodlampret er såkaldte anadrome vandrefisk, der yngler i vandløb og vokser op i havet, 
mens bæklampret gennemfører hele sin livscyklus i ferskvand. Ingen af de tre lampretarter er 
registreret i eller nær projektområdet (DTU Aquas Fiskepleje.dk, Danmarks Naturdata, 
Naturbasen). Derudover vil de to vandløb, som løber i projektområdet (se Figur 5.2), ikke blive 
påvirket af anlæggelsen og demonteringen af solcelleanlægget, da der vil blive holdt en afstand på 8 
m til vandløbene, og anlægsfasen vil ikke medføre okkerudledning eller andre miljøpåvirkninger af 
nærliggende vandløb. Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke de tre lampretarter på 
udpegningsgrundlagene for H57, H58, H224, H225. 

Stavsild er en anadrom stimefisk i kystnære havområder, og de kønsmodne stavsild vandrer i maj-
juni op i større brakke estuarier og vandløb, hvor de gyder /16/. Der er ikke kendskab til specifikke 
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danske gydepladser /16/, men de små vandløb og kanaler i og nær projektområdet vurderes ikke at 
være egnede for ynglende stavsild. 

Laksen gyder i ferskvand i november-januar, og gydebestande findes i Storå, Skjern å, Varde å, 
Sneum å, Kongeå, Ribe å, Brede å og Vidå, og tilløbene hertil. Arten forekommer således ikke i 
vandløb i projektområdet. 

Stor vandsalamander og vandranke findes, som nævnt ovenfor, ikke i eller nær projektområdet, og 
vil derfor ikke kunne påvirkes af projektet. Bæver og odder er således de eneste to arter på 
udpegningsgrundlagene for Natur2000-områderne N64, N65, N72, N74, N220 og N224, som 
muligvis kan påvirkes af projektet.  

Anlægs- og demonteringsfasen 

Der er ingen større vandsystemer inden for projektområdet, som kan huse en fast bestand af 
bæver og odder, og arterne følger primært vandsystemer under deres spredning i landskabet. 
Sandsynligheden for at der vandrer enkelte individer af bæver og odder igennem projektområdet 
under anlægs- og demonteringsfasen, vurderes derfor at være meget lille. Desuden er arterne 
hovedsagelig nataktive, og anlægs- og demonteringsarbejdet forventes overvejende at blive udført 
i dagtimerne, og arbejdet vil være relativt kortvarigt.  Anlægs- og demonteringsfasen vurderes 
derfor ikke at få væsentlige negative effekter for bæver og odder.  

Driftsfasen 

I driftsfasen vil solcelleanlægget ikke forhindre bæver og odder i at vandre gennem 
projektområdet, da anlægget ikke vil blive omgivet af trådhegn. Derudover forventes der, som 
nævnt, ikke at være en betydelig vandring af de to arter gennem projektområdet. Driftsfasen vil 
således heller ikke få væsentlige negative konsekvenser for bæver og odder. 

Projektet medfører derfor ikke en væsentlig negativ påvirkning af bevaringsstatus for arter og 
naturtyper på de nærliggende Natura 2000-områders udpegningsgrundlag. 

Bilag IV-arter 

Ud over flagermus kan bilag IV-arterne birkemus, bæver, odder, ulv, markfirben og spidssnudet frø, 
som nævnt, potentielt optræde i eller nær projektområdet.   

Anlægs- og demonteringsfasen 

Under anlæggelsen eller demonteringen af solcelleanlægget fjernes der ikke gamle bygninger eller 
store træer, som vurderes at kunne være raste- eller yngleplads for flagermus.  

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der blive fjernet ca. 13 km levende hegn samt bygninger fra 
otte adresser for at gøre plads for solcelleanlægget i planområdet.  

De fleste af de levende hegn består af ældre, sitkagraner uden huller, sprækker eller andre 
hulheder egnede som levesteder for flagermus (Foto 5.2). Derudover fjernes der også nogle få 
levende hegn bestående af løvtræer (spidsløn, rødel, gråpil, engriflet hvidtjørn, poppel, mirabel, ask, 
navr m.m.), og i disse levende hegn blev der heller ikke fundet egnede hulheder til rastende eller 
ynglende flagermus i løbet af feltundersøgelsen den 18. maj 2022.  Træerne i de levende hegn er 
ved feltundersøgelsen generelt observeret som livskraftige og uden store udgåede grene eller 
stammer.  

Bygningerne der skal nedrives vurderes samlet ikke at være væsentlige levesteder for flagermus, 
men ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at tagkonstruktioner nedtages skånsomt, således 
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at eventuelle flagermus kan søge væk uden at tage skade. Dette skal være i samme tidsperiode som 
forvaltningsplan for flagermus angiver, at man kan fælde flagermusegnede træer (sidst i august til 
midt oktober eller slut april til start juni). 

Anlæggelsen af solcelleanlægget medfører derfor ikke fjernelse eller beskadigelse af vigtige raste- 
eller ynglepladser for flagermus. 

 
Foto 5.2. Levende hegn bestående af sitkagraner, som planlægges fjernet i forbindelse med anlæggelsen af 
solcelleanlægget. 

Samtidigt med at der fjernes ca. 13 km levende hegn, vil der blive etableret ca. 13 km ny 
beplantning i form af levende hegn af hjemmehørende træarter rundt om solcelleanlægget. 
Derudover bliver der plantet ca. 113 ha skov i tilknytning til solcellearealerne (se Figur 5.2). Der 
plantes således betydeligt flere træer end der fældes i anlægsfasen. Dette kan på sigt have en 
positiv effekt på flagermusenes fourageringsmuligheder i området, da mange flagermusarter ofte 
fouragerer langs levende hegn og skovbryn /17/. Etableringen af de mange nye levende hegn og 
skovområder i anlægsfasen forventes derfor at få en positiv effekt for flagermusenes 
fourageringsmuligheder i området, når de plantede træer med tiden vokser til. Hvis 
solcellearealerne drives med henblik på øget biodiversitet (se afsnit om biodiversitet herunder), 
kan det også give flere insekter, som potentielt kan forbedre flagermusenes 
fourageringsmuligheder i området. Indtil de nyplantede levende hegn og skove vokser til, vil der 
være alternative fourageringsmuligheder langs de eksisterende levende hegn og skove rundt om 
projektområdet Påvirkningen ved at fjerne de ca. 13 km levende hegn på flagermusenes 
fourageringsmuligheder vurderes derfor ikke at få væsentlige populationskonsekvenser for 
områdets flagermus. Fjernelsen af de levende hegn i projektområdet kan påvirke flagermusenes 
spredning igennem projektområdet, da de ofte følger levende hegn under deres spredning i 
landskabet. Effekten heraf forventes ikke at få væsentlige negative effekter for flagermusenes 
spredningsmuligheder i landskabet, da der fortsat vil være levende hegn og andre ledelinjer i 
landskabet rundt om projektområdet.  

Birkemus er ikke registreret i projektområdet ved Nees Hede i henhold til Danmarks Naturdata, og 
der virker ikke til at være egnede levesteder for arten på de marker, hvor solcellerne planlægges 
opstillet. Sandsynligheden for at der lever birkemus i projektområdet vurderes derfor at være 
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meget lav. Anlægsarbejdet vurderes derfor ikke at ødelægge egnede levesteder for birkemus eller 
på andre måder påvirke arten negativt.   

Påvirkning af bæver og odder i anlægs- og demonteringsfasen er behandlet ovenfor under 
påvirkninger af Natura 2000-udpegningsarter. 

Anlægs- og demonteringsarbejdet vil være relativt kortvarigt, og sandsynligheden for at der vil 
forekomme vandrende ulve i projektområdet under anlægs- og/eller demonteringsfasen forventes 
at være lav. Anlægs- og demonteringsarbejdet vurderes derfor ikke at ville påvirke ulves 
muligheder for at vandre gennem eller udenom området. 

Anlægsområdet på de aktuelle marker, hvor solcelleanlægget planlægges opstillet, vurderes, som 
nævnt, ikke at være egnede levesteder for markfirben. Etableringen af solcelleanlægget med 
tilhørende veje og arbejdsarealer vil derfor ikke direkte påvirke levesteder for markfirben. 
Trafikmængden i forbindelse med arbejdskørslen under anlægsfasen vil være forholdsvis lav. På 
grund af den lave trafikmængde og markernes manglende levesteder for markfirben, vurderes 
anlægsarbejdet ikke at kunne medføre væsentlige påvirkninger af markfirben. 

Ingen potentielle ynglesteder for spidssnudet frø vil blive påvirket af anlægs- og 
demonteringsarbejdet, da der holdes en minimumsafstand på 10 meter til alle §3-beskyttede 
naturtyper. Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme vandrende individer af spidssnudet frø i 
projektområdet under anlægs- og demonteringsfasen, men muligheden herfor er meget lille, fordi 
1) sandsynligheden for at arten forekommer i solcelleområdet er lille, 2) der vil kun være en 
begrænset arbejdskørsel i døgnets mørke timer, hvor spidssnudet frø primært vandrer og 3.  både 
anlægs- og demonteringsfasen vil være relativt kortvarige. Anlæggelsen og demonteringen af 
solcelleanlægget vurderes derfor ikke at påvirke spidssnudet frø eller områdets økologiske 
funktionalitet for arten negativt. Derimod kan området på sigt blive levested for spidssnudet frø, 
når træerne omkring §3-søen i solcelleområdet fældes og søen bliver lysåben (se afsnit om §3-
naturtyper herunder). Hvis solcellearealerne drives med høj biodiversitet for øje, vil dette også 
forbedre levevilkårene for spidssnudet frø og andre padder (se afsnit om biodiversitet herunder). 

Driftsfasen 

De levende hegn og skove, som plantes i anlægsfasen, vil vokse til i løbet af driftsfasen. Derudover 
kan vegetationen under og omkring solcellepanelerne, som nævnt, medfører et øget antal insekter i 
området, hvis arealerne drives med henblik på øget biodiversitet. Dermed forventes flagermusenes 
fourageringsmuligheder i projektområdet at blive forbedret i løbet af solcelleanlæggets driftsfase. 
Fouragerende og trækkende flagermus i området vil være i stand til at undgå kollisioner med 
solcelleanlæggets tekniske anlæg, inklusiv de op til 20 meter høje lynafledere i forbindelse med 
transformerstationen, da flagermus er gode til at undvige faste konstruktioner i landskabet. 
Driftsfasen vil derfor ikke påvirke projektområdets økologiske funktionalitet for flagermus 
negativt, men forventes at få en positiv effekt på fourageringsmulighederne for flagermus i 
området. 

Der er, som nævnt, ingen kendte forekomster af birkemus i projektområdet, men alt efter 
plejeplanerne for solcellearealerne, kan projektområdet potentielt blive et egnet levested for 
birkemus i løbet af driftsfasen. Hvis man for eksempel lader arealerne henligge til fri succession for 
områdets naturlige planteliv, vil der med tiden kunne skabes egnede levesteder for birkemus i 
området.   

Påvirkning af bæver og odder i driftsfasen er behandlet ovenfor under påvirkninger af Natura 
2000-udpegningsarterne. 
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Strejfende ulve vil let kunne passere gennem projektområdet i driftsfasen, da solcelleanlægget ikke 
bliver omkranset af sammenhængende trådhegn. I driftsfasen vil solcelleanlægget derfor ikke 
påvirke ulves muligheder for at vandre rundt i området.  

Hvis der skulle forekomme vandrende markfirben i projektområdet i løbet af driftsfasen, vil disse 
individer med lethed kunne passere gennem solcelleanlægget. Alt efter plejeplanerne for 
solcellearealerne, kan projektområdet potentielt blive et egnet levested for markfirben i løbet af 
driftsfasen. Markfirben foretrækker, som nævnt, artsrig urte- og græsvegetation på 
soleksponerede skråninger og gerne med spredt opvækst af lave buske. Dette er en habitattype, 
som med lethed kan etableres i projektområdet, og som samtidigt ikke vil påvirke driften af 
solcellerne. Med den rette plejeplan for solcellearealerne vil projektet derfor kunne få en positiv 
effekt på levesteder for markfirben.   

Den §3-beskyttede sø i solcelleområdet kan, som nævnt, blive et potentielt ynglevandhul for 
spidssnudet frø, når søen bliver lysåben efter at træerne rundt om søen er fældet. Vandrende 
individer af spidssnudet frø vil desuden med lethed kunne passere rundt i projektområdet i 
driftsfasen, især hvis der etableres urterig vegetation på solcellearealerne. I løbet af driftsfasen kan 
projektområdet derfor potentielt få en positiv effekt på spidssnudet frø.  

Solcelleanlæggets anlægs-, drifts- og demonteringsfase vil således ikke få væsentlige negative 
effekter internationalt beskyttede bilag IV-arter. Derimod kan projektet få en positiv effekt på flere 
bilag IV-arter, hvis solcellearealerne drives og plejes på en måde, som sikrer en høj artsdiversitet af 
planter og dyr. 

§3-naturtyper og beskyttede vandløb 

Anlægs- og demonteringsfasen 

I området, hvor der planlægges solceller, findes en sø, en mose og en eng, som alle er beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens §3 (se Figur 5.2). Der friholdes en bebyggelsesfri og beplantningsfri 
bræmme på 10 m til alle §3-naturtyper i projektområdet, og projektet vil derfor ikke medføre 
direkte påvirkning af naturtyperne, ej heller i form af ændrede lysforhold i form af skygge fra 
solpaneler /18/. Der vil heller ikke være en indirekte påvirkning af naturtyperne, da anlæggelsen af 
solcelleanlægget ikke kræver grundvandssænkning eller andre store miljøpåvirkninger, som kan 
påvirke naturtyper mere end 10 m fra anlægsarbejdet. Den §3-beskyttede sø i området, hvor der 
planlægges solceller, er helt omkranset af høje træer (se Foto 5.1). Disse træer planlægges fældet i 
løbet af anlægsfasen, hvilket vil gøre søen mere lysåben, og dermed bliver søen et bedre levested 
for planter og dyr. 

I den del af projektområdet, hvor der planlægges at plante skov, ligger der to §3-søer og tre §3-
moser (se Figur 5.2). Rundt om disse beskyttede naturtyper vil der blive friholdt en bræmme på 10 
m, hvor der ikke bliver plantet skov. Det østligste planlagte skovområde er omkranset af et §3-
hedeområde, og dette delområde udlægges til uopdyrket hede (markeret med A på Figur 5.2). 

Anlægs- og demonteringsarbejdet vil ikke påvirke de to beskyttede vandløb, som findes i 
projektområdet (se Figur 5.2), da der holdes en bebyggelsesfri og beplantningsfri bræmme på 8 m 
til vandløbene.  

Det ca. 16 km lange ledningstrace for solcelleanlæggets nettilslutning krydser fem §3-beskyttede 
enge/moser og ni beskyttede vandløb (se Figur 5.3). Ledningsføringens krydsning af §3-beskyttet 
natur og vandløb udføres ved retningsstyret underboring, så der ikke graves i den beskyttede natur 
eller i vandløbets bund og brinker. 
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Anlægs- og demonteringsfasen vurderes derfor ikke at få væsentlige negative påvirkninger af de 
beskyttede naturtyper og vandløb i og nær projektområdet. 

Driftsfasen  

I driftsfasen vil der ikke længere være intensivt landbrug på arealerne, hvor solcelleanlægget 
opføres, men i stedet være græs- og/eller urtevegetation, som slås mekanisk eller afgræsses af 
dyrehold. Landbrugsarealerne vil derfor ikke længere tilføres sprøjtegifte, og kun i tilfælde af 
dyrehold på arealerne, vil der blive tilført naturligt gødning i området i form af dyrenes 
ekskrementer. Alt efter valg af plejemetode, kan driften af arealerne derfor potentielt få en positiv 
effekt på §3-naturtyper i og nær projektområdet, når der ikke længere tilføres sprøjte- og/eller 
gødningsmidler til området. 

Samlet set vurderes projektet ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger for den beskyttede 
natur i projektområdet, men derimod potentielt en positiv påvirkning på grund af omlægningen af 
landbrugsarealerne, forbedring af lysforholdene omkring §3-søen i solcelleområdet, og gennem 
etablering af et nyt hedeområde i den østlige del af projektområdet. 

Fugle og pattedyr  

Anlægs- og demonteringsfasen 

I løbet af anlægs- og demonteringsfasen vil solcelleanlægget potentielt kunne forstyrre 
forekomsten af almindelige ynglefugle i området, hvis arbejdet finder sted i fuglenes yngletid. I 
henhold til artsfredningsbekendtgørelsens §6, må træer med fuglereder af rovfugle, ugler, spætter 
og kolonirugende fugle ikke fældes i arternes yngletid, og træer med reder af ørne, rød glente og 
sort stork må aldrig fældes. Ingen af disse arter blev fundet ynglede i de levende hegn, som 
planlægges fældet i anlægsfasen, da de levende hegn blev undersøgt for egnede levesteder for 
flagermus den 18. maj 2022. Fældningen af de levende hegn kan dog påvirke forekomsten af 
almindelige arter, som solsort, tornsanger, bogfinke og gulspurv, der kan yngle eller fouragere i 
forbindelse med de træer og buske der fældes. I løbet af eftersøgningen af raste- og ynglepladser 
for flagermus i de levende hegn, blev der heller ikke fundet reder af nogen almindelige fuglearter i 
træerne. Forstyrrelser fra anlægs- og demonteringsarbejdet vil være relativt kortvarig, og de 
almindelige fuglearter, som vil miste fourageringsområder i forbindelse med fældningen af de 
levende hegn, forventes at kunne finde alternative fourageringsområder i det omkringliggende 
landskab.  

Projektområdet er ikke et betydeligt raste- eller fourageringsområde for svaner, gæs eller 
vadefugle, og disse fuglegrupper vil således ikke blive påvirket væsentligt af projektets anlægs- og 
demonteringsfase. Anlægs- og demonteringsfasen vurderes derfor ikke at få væsentlige negative 
længerevarende effekter for områdets fuglearter.  

I løbet af anlægs- og demonteringsfase vil projektet potentielt kunne forstyrre forekomsten af 
almindelige pattedyr i området, som følge af støj og øget menneskelig aktivitet. Hjorte og andre 
pattedyrarter forventes at kunne søge fred og skjul i de nærliggende skove og det omkringliggende 
landskab, hvis de forstyrres af arbejdet i anlægs- og demonteringsfasen. Både anlægs- og 
demonteringsfasen vil desuden være forholdsvis kortvarige, og vurderes derfor ikke at få 
væsentlige negative populationseffekter for områdets pattedyr.  

Driftsfasen 

I driftsfasen vurderes solcelleanlægget ikke at få negative effekter for de almindelige ynglefugles 
reproduktion og overlevelse i projektområdet, da driften af anlægget ikke vil forstyrre fuglene 
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væsentligt. Alt efter hvordan solcellearealerne drives og plejes kan fødeudvalget for områdets 
fuglefauna potentielt forbedres i forhold til den nuværende intensive landbrugsdrift på 
solcellearealerne. Derudover vil de plantede levende hegn og de ca. 113 ha nye skovområder blive 
gode levesteder for områdets fuglearter. Driftsfasen vurderes derfor ikke at få væsentlige negative 
effekter for områdets fugle, men kan potentielt få en positiv effekt på fuglelivet. 

Driften og plejen af solcellearealerne vil sammen med etableringen af levende hegn og nye 
skovområder også give gode yngle- og fourageringsmuligheder for de fleste pattedyrarter i 
området. Alle pattedyrarter, selv rådyr og andre hjortearter, vil kunne passere igennem 
projektområdet i driftsfasen, da solcelleanlægget ikke vil blive omgivet af trådhegn. Driftsfasen 
vurderes derfor ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger af områdets pattedyr, men 
forventes at få en mere eller mindre positiv effekt på områdets dyreliv. Hvor stor en sådan positiv 
effekt vil være, vil afhænge af de valgte drifts- og plejemetoder for vegetationen i området med 
solceller (se næste afsnit).  

Biodiversitet 

Biodiversitet er et mål for antallet af arter i et givet område. Det vil sige, jo flere arter jo højere 
biodiversitet. Ud over de allerede nævnte arter findes der en lang række andre arter i 
projektområdet, som f.eks. encellede organismer, ledorme, insekter, svampe og adskillige 
plantearter. Især de mindre arter spiller en stor rolle for den samlede biodiversitet i området. 

Etableringen af solcelleanlægget vil medføre en ændring af landskabet i projektområdet fra 
intensivt drevet landbrugsland til arealer med græs og urter, som plejes ved enten afgræsning af 
dyrhold eller mekanisk slåning. Omlægningen af den nuværende landbrugsdrift medfører et ophør 
af brugen af sprøjtemidler på arealerne i solcelleanlæggets levetid, hvilket vil have en gavnlig effekt 
på biodiversiteten i området. Hvor stor denne effekt vil være afhænger af den valgte drift og pleje 
af solcellearealerne. 

Forskellige arter har forskellige krav til deres levested, og den bedste måde at skabe større 
biodiversitet er derfor ved at skabe flere forskellige levesteder for planter og dyr. Et komplekst 
landskab med mange forskellige store og små habitater vil derfor altid være at foretrække fremfor 
et homogent landskab.  

Når man planter solcellearealerne til, anbefales det at benytte en så mangeartet 
plantesammensætning som muligt, og planterne bør altid være genetisk hjemmehørende og lokalt 
tilpassede arter, hvis man ønsker høj biodiversitet. Det letteste, og ofte den bedste løsning, er at 
lade de lokale planter indvandre af sig selv. Det er altid bedre end at indføre fremmede arter, og de 
lokalt tilpassede arter vokser typisk også bedre i området. Der vil ske en ret hurtig indvandring af 
lokale pionerplanter, som kan tiltrække sommerfugle, biller og andre insekter. 

En mangeartet vegetation vil tiltrække mange forskellige dyrearter. Derudover kan man også 
skabe andre levesteder for store og mindre dyr på solcellearealerne. Det kan være i form af sten- 
og grenbunker, træstammer, vandhuller eller jordvolde, da sådanne småhabitater vil være 
fremragende til insekter og andre smådyr. 

Fokus på hvordan pleje af arealerne under og mellem solpanelerne udføres, kan bidrage til, at 
solcelleområderne kommer til at fungere bedre som spredningskorridorer og levesteder for 
planter og dyr. Naturvenlig drift af arealerne vil derfor, ud over at øge biodiversiteten i området, 
også forbedre spredningsmulighederne for dyr og planter. 

Alt efter den valgte plejemetode af solcellearealerne, kan solcelleanlægget således få en positiv 
effekt på den samlede biodiversitet i projektområdet, når den nuværende intensive landbrugsdrift 
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afvikles på arealerne. Etableringen af nye skov- og hedeområder rundt om solcellearealerne vil 
også få en positiv effekt på områdets biodiversitet. 

Øvrige udpegninger og beskyttelser  

Der er ikke udpeget økologiske forbindelser i eller nær projektområdet.   

5.4 Kumulative effekter  

Vest for projektområdet, som kommer til at indeholde et solcelleanlæg på 269 ha, findes et 
eksisterende solcelleanlæg på 63 ha, og mod øst findes et eksisterende solcelleanlæg på 27 ha. Der 
er således allerede to mindre solcelleanlæg i området. De to største kumulative effekter 
solcelleanlæg vil have på naturen er habitattab og barriereeffekter. Habitattabet vil være størst i 
solcelleanlæg, hvor et landskab med mange og forskelligartede habitater omlægges til store 
sammenhængende græsarealer med få arter. Dette undgås ved Nees Hede, når man planter skov 
og laver hedeområde, og hvis man driver og plejer solcellearealerne med øget biodiversitet for øje. 
Solcelleanlægs barriereeffekt opstår, fordi de fleste solcelleanlæg omgives af trådhegn, som rådyr 
og andre store pattedyr ikke kan passere. Solcelleanlægget ved Nees Hede bliver ikke omgivet af 
trådhegn, og vil derfor ikke forhindre store pattedyrs spredning i landskabet. Projektet vurderes 
derfor ikke at få væsentlige kumulative effekter på naturen i området. 

5.5 Afværgeforanstaltninger  

Der vil ikke være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til af sikre projektområdets 
beskyttede natur. 

5.6 Overvågning  

Der vil ikke være behov for overvågning af naturforhold i forbindelse med opførelsen af 
solcelleanlægget. 

5.7 Samlet vurdering 

Emne Påvirkning Bemærkning 

P
ositiv 

Ingen /m
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re negativ 
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erat negativ 
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INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSE  

Natura 2000 
Anlægs- og 
demonterings
-fase 

 X
 

   

Arbejdet i anlægs- og demonteringsfasen vil ikke 
påvirke naturtyperne på udpegningsgrundlaget for 
de nærmeste Natura 2000-områder, da ingen af 
naturtyperne findes i projektområdet, og arbejdet 
medfører ikke grundvandssænkning eller andre 
store miljøpåvirkninger, som kan påvirke 
naturtyper uden for projektområdet. Anlægs- og 
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demonteringsfasen vurderes heller ikke at få 
væsentlige negative effekter for arterne på 
udpegningsgrundlagene for Natura 2000-
områderne N64, N65, N72, N74, N220 og N224.  

Natura 2000 
Driftsfase  

 X
 

   

I driftsfasen vil solcelleanlægget ikke påvirke 
naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-områderne N64, N65, N72, N74, N220 og 
N224, da ingen af naturtyperne findes i 
projektområdet, og driftsfasen vil ikke påvirke 
naturtyper uden for projektområdet. Heller ingen 
af arterne på udpegningsgrundlaget for habitat- og 
fuglebeskyttelsesområderne i de seks Natura 
2000-områder vil blive påvirket væsentligt af 
driften af solcelleanlægget. 

Bilag IV-arter 
Anlægs- og 
demonterings-
fase 

 X
 

   

De eneste bilag IV-arter, som potentielt 
forekommer i eller nær projektområdet, er 
flagermus, birkemus, bæver, odder, ulv, markfirben 
og spidssnudet frø, og ingen af disse arter vurderes 
at blive påvirket væsentligt negativt under anlægs- 
og demonteringsarbejdet.  

Bilag IV-arter 
Driftsfase  

 X
 

   

I driftsfasen vil de plantede træer i de nye levende 
hegn og skove vokse til, hvilket vil sikre 
fourageringsmulighederne for flagermus i 
projektområdet, og det tekniske anlæg vil ikke 
udgøre nogen kollisionsrisiko for flagermus. 
Strejfende bæver, odder og ulv vil kunne krydse 
gennem solcelleanlægget, da det ikke omgives af 
trådhegn, og driften af anlægget vil ikke forringe 
levestederne for bilag IV-padder i området. Alt 
efter plejeplanerne for solcellearealerne, kan 
projektområdet potentielt blive et egnet levested 
for birkemus og andre bilag IV-arter i løbet af 
driftsfasen. 

NATIONAL NATURBESKYTTELSE  

§3-natur 
Anlægs- og 
demonterings-
fase 

X
 

    

Der friholdes en bebyggelsesfri og beplantningsfri 
bræmme på 10 meter til §3-naturtyper og 8 m til 
beskyttede vandløb, og anlæggelsen og 
demonteringen af solcelleanlægget kræver ikke 
grundvandssænkning eller andre store 
miljøpåvirkninger, som kan påvirke beskyttede 
naturtyper i eller uden for projektområdet. 
Anlægs- og demonteringsfasen vurderes derfor 
ikke at få væsentlige negative påvirkninger af de 
beskyttede naturtyper og vandløb i og nær 
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projektområdet. Anlægsfasen forventes at få en 
positiv effekt på §3-naturtyper i projektområdet, 
da der fældes træer omkring en tilgroet sø, som 
dermed bliver lysåben, og der etableres et nyt 
hedeområde i tilknytning til en eksisterende §3-
hede. 

§ 3-natur 
Driftsfase  

X
 

    

I driftsfasen vil der ikke længere være intensivt 
landbrug på arealerne, hvor solcelleanlægget 
opføres, men i stedet være græs- og/eller 
urtevegetation, som slås mekanisk eller afgræsses 
med får. Landbrugsarealerne vil derfor ikke 
længere tilføres sprøjtegifte, og kun i tilfælde af 
fårehold på arealerne, vil der blive tilført naturligt 
gødning i området i form af dyrenes ekskrementer. 
Alt efter valg af plejemetode, kan driften af 
arealerne derfor potentielt få en positiv effekt på 
§3-naturtyper i og nær projektområdet, når der 
ikke længere tilføres sprøjte- og/eller 
gødningsmidler til området. 

ØVRIGE ARTER OG UDPEGNINGER 

Fugle 
Anlægs- og 
demonterings-
fase 

 X
 

   

Der er ingen sjældne ynglefugle i projektområdet, 
og området er ikke et betydeligt raste- eller 
fourageringsområde for svaner, gæs eller 
vadefugle. Forstyrrelser fra anlægs- og 
demonteringsarbejdet vil være relativt kortvarig, 
og de almindelige fuglearter, som vil miste 
fourageringsområder i forbindelse med fældningen 
af levende hegn i projektområdet, forventes at 
kunne finde alternative fourageringsområder i det 
omkringliggende landskab. Anlægs- og 
demonteringsfasen vurderes derfor ikke at få 
væsentlige negative effekter for områdets 
fuglearter.  

Fugle Driftsfase  

 X
 

   

I driftsfasen vurderes solcelleanlægget ikke at få 
negative effekter for almindelige ynglefugles 
reproduktion og overlevelse i projektområdet, da 
driften af anlægget ikke vil forstyrre fuglene 
væsentligt. Alt efter hvordan solcellearealerne 
drives og plejes kan fødeudvalget for områdets 
fuglefauna potentielt forbedres i forhold til den 
nuværende intensive landbrugsdrift på 
solcellearealerne. Markerne i projektområdet er 
ikke vigtige rastepladser for svaner, gæs eller 
vadefugle, og rastende ande- og vadefugle vil 
derfor ikke blive påvirket af projektet.     
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Pattedyr 
Anlægs- og 
demonterings-
fase 

  X
 

   

I løbet af anlægs- og demonteringsfase vil projektet 
potentielt kunne forstyrre forekomsten af 
almindelige pattedyr i området, som følge af støj og 
øget menneskelig aktivitet. Hjorte og andre 
pattedyrarter forventes at kunne søge fred og skjul 
i de nærliggende skove og det omkringliggende 
landskab, hvis de forstyrres af arbejdet i anlægs- og 
demonteringsfasen. Både anlægs- og 
demonteringsfasen vil desuden være forholdsvis 
kortvarige, og vurderes derfor ikke at få væsentlige 
negative populationseffekter for områdets 
pattedyr.  

Pattedyr 
Driftsfase 

 X
 

    

Driften og plejen af solcellearealerne vil sammen 
med etableringen af levende hegn og nye 
skovområder give gode yngle- og 
fourageringsmuligheder for de fleste pattedyrarter 
i området. Alle pattedyrarter, selv rådyr og andre 
hjortearter, vil kunne passere igennem 
projektområdet i driftsfasen, da solcelleanlægget 
ikke vil blive omgivet af trådhegn. 

Øvrige 
udpegninger 
Anlægs- og 
demonterings-
fase 

  X
 

   

Der er ikke udpeget økologiske forbindelser i eller 
nær projektområdet. 

Øvrige 
udpegninger 
Driftsfase 

 X
 

    

Der er ikke udpeget økologiske forbindelser i eller 
nær projektområdet.   
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6 Landskab og visuel påvirkning 
I dette afsnit beskrives landskabet i og omkring projektområdet ved gennemgang af de 
landskabelige elementer, der skaber landskabets karakter samt eventuelle landskabelige 
udpegninger. Herefter vurderes anlæggets synlighed og den visuelle påvirkning af landskabet i 
etablerings- og i driftsfasen. 

6.1 Metode  

Beskrivelsen af landskabet er udført på baggrund af kortmateriale, litteraturstudier, kommuneplan 
og besigtigelse og registrering af landskabet i og omkring projektområdet. På besigtigelsen er der 
lagt særlig vægt på registrering af landskabets karakter, eksisterende levende hegn, udsigtspunkter 
eller andre særlige landskabstræk samt udvælgelse af fotopunkter til visualisering. Beskrivelsen af 
eksisterende forhold indeholder en gennemgang af de registrerede elementer i landskabet, 
herunder landskabets terræn, bevoksning, bebyggelse, tekniske anlæg og rekreative interesser.  

Landskabsbeskrivelsen ligger til grund for analysen af solcelleanlæggets synlighed og sammen med 
visualiseringerne er anlæggets synlighed fra det omkringliggende landskab beskrevet.   

Landskabsbeskrivelsen ligger sammen med visualiseringerne til grund for beskrivelser af synlighed 
og vurderingen af projektets visuelle påvirkning af landskabet og landskabets karakter. 

Manglende viden  

Her er ingen manglende viden i forhold til at beskrive landskabet og vurdere den visuelle 
påvirkning. 

Afstandszoner 

For at kunne systematisere landskabsbeskrivelsen i forhold til solcelleanlæggets visuelle 
påvirkning, er omgivelserne til projektområdet inddelt i tre afstandszoner; en nærzone (inden for 
200 meter), en mellemzone (200-600 meter) og en fjernzone (over 600 meter). Zonernes 
udstrækning er fastlagt på baggrund af erfaringer og iagttagelser og lignende undersøgelser af 
større Solcelleanlæg. Zonerne dækker afstanden for hele det samlede projekt som omfatter både 
områder til skov og område til solceller. 

De to afstandszoner omkring projektområdet er vist på kort 6.1. 
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Kort 6.1: Kortet viser områdets beliggenhed samt afstandszoner på 200 meter og 600 meter. 
Afstandszonerne er vist med blå streg. 

6.2 Miljømål og eksisterende forhold  

I dette afsnit redegøres overordnet for den lovgivning, samt de bestemmelser og retningslinjer der 
regulerer landskabet, ligesom der redegøres for den eksisterende miljøtilstand i og evt. omkring 
projektområdet. 

Projektområdet ligger i den sydligste del af Lemvig Kommune, hvor der i forvejen findes en del 
vindmøller samt et eksisterende solcelleanlæg ved Nees. 

Landskabets dannelse 

Projektområdet ligger i det flade slettelandskab øst for Nissum Fjord. Det flade slettelandskab blev 
dannet af aflejring af smeltevand i sidste istid. Projektområdet ligger syd for Indfjorden, Tangsø 
samt Flynder Å. Landskabet herimellem gennemskæres af Grønkær Bæk. 
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Kort 6.2: Landskabets dannelse. Projektområdets omtrentlige placering er angivet med blå ring. Kilde: Per 
Smed /1/  

Terræn 

Landskabet i og omkring projektområdet er primært fladt men kan få steder opleves jævnt til svagt 
bølget, se kort 6.3. Det flade landskab medfører, at der er vidstrakt udsigt hvor landskabet er åbent. 
Beplantninger i form af levende hegn og skovområder skærmer dog ofte for udsigter, idet der ikke 
er højtliggende steder, hvorfra der er mulighed for at kigge ud over landskabet. 
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Kort 6.3: Terrænkurver i og omkring projektområdet.  

 

Bevoksning 

Projektområdet ligger omgivet af flere skove og plantager samt mange mindre bevoksninger, der 
nærmest skaber et stort landskabsrum. Landskabsrummet, der opstår mellem skove, plantager og 
mindre bevoksninger, er opdelt af utallige levende hegn i nord-sydgående retning. De mange hegn 
inddeler landskabet i mange større og mindre landskabsrum, der hovedsageligt består af dyrkede 
marker. Mange af de levende hegn består af enkeltrækkede ældre nåletræer og de er derfor ofte 
lettere transparente, se foto 6.4 og 6.5. 
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Kort 6.4: Eksisterende bevoksning i og omkring projektområdet.  

Projektområdet ligger omgivet af flere skove og plantager samt mange mindre bevoksninger, der 
nærmest skaber et stort landskabsrum. Landskabsrummet, der opstår mellem skove, plantager og 
mindre bevoksninger, er opdelt af utallige levende hegn i nord-sydgående retning. De mange hegn 
inddeler landskabet i mange større og mindre landskabsrum, der hovedsageligt består af dyrkede 
marker. Mange af de levende hegn består af enkeltrækkede ældre nåletræer og de er derfor ofte 
lettere transparente, se foto 6.4 og 6.5. 

Den megen beplantning skaber et lukket og meget rumligt opdelt landskab, se kort 6.4. Der er 
derfor ofte begrænset indkig til projektområdet fra det omkringliggende landskab. Dog er der nord 
for området lidt mere åbent med længere kig over landskabet og til projektområdet.  

Største delen af de eksisterende hegn inden for området ønskes fjernet i forbindelse med projektet. 
Dette fremgår af kort 6.10. 

Skovbyggelinje 
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Der er skovbyggelinje omkring skove og plantager i området. Skovbyggelinjen skal blandt andet 
sikre det frie udsyn til skov og skovbryn. Mod nordvest og sydøst vil der med projektet blive 
etableret ny skov mellem den eksisterende skov med skovbyggelinje og projektets byggefelter til 
solceller, og solceller i området vil dermed ikke påvirke indkigget til den eksisterende skov, se kort 
6.5. Mod nordøst ligger et mindre område til solceller inden for skovbyggelinjen. Her er en del 
beplantning omkring Grønkær Bæk, der ligger imellem eksisterende skov/plantage og området til 
solceller og der er derfor ikke indkig til skovbrynet. 

 

Kort 6.5: Skovbyggelinjer.  

Inden for skovbyggelinjen omkring Skalstrup Skov ligger en større del af ’områder til solceller’, se 
foto 6.2, 6.7 og 6.8.  
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Foto 6.1: Foto fra krydset ved Skalstrupvej og Sandbækvej, hvor tætte hegn langs vejen og i markskel 
medfører, at der ikke er indkig til projektområdet. Fotopunktets placering fremgår af kort 6.6. 

 

Foto 6.2: Foto fra den vestlige del af området mod syd. Landskabet er afgrænset af beplantning, der 
hindrer udsyn fra og indkig til landskabsrummet. Der ønskes solceller på marken langs skovbrynet til 
Skalstrup Skov, der her ses langs markens afgrænsning. Fotopunktets placering fremgår af kort 6.6. 
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Foto 6.3: Foto fra Øster Dalgårdvej syd for projektområdet. Typisk for dette landskab er de mange nord-
sydgående levende hegn, der inddeler landskabet rummeligt. Fotopunktets placering fremgår af kort 6.6. 

 

  

Foto 6.4: Foto fra den østlige del af området er et typisk billede af området med de transparente 
enkeltrækkede nåletræshegn, der opdeler markerne i mindre parceller, samt mindre bevoksninger af 
løvtræer. Fotopunktets placering fremgår af kort 6.6. 
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Foto 6.5: Foto fra Hedevej mod projektområdet viser et transparent nåletræshegn, der dog alligevel har en 
afskærmende effekt, og opdeler landskabet rumligt. Fotopunktets placering fremgår af kort 6.6. 

 

 

Foto 6.6: I området syd og øst for Nees Skov er der færre levende hegn og beplantninger og derfor et mere 
åbent landskab. Foto fra Koldsøvej mod projektområdet. Fotopunktets placering fremgår af kort 6.6. 
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Foto6.7: Foto fra Ballesigvej mod øst. Skovbrynet omkring Skalstrup Skov opleves langs marken hen til det 
tværgående nåletræshegn. Der ønskes ikke solceller på marken hen til nåletræshegnet. Fotopunktets 
placering fremgår af kort6.6. 

 

 

Foto 6.8: Foto fra Ballesigvej mod vest. Skovbrynet langs Skalstrup Skov opleves langs mølle/markvejen. 
Fotopunktets placering fremgår af kort 6.6. 
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Kort 6.6: Kortet viser hvorfra foto fra projektområdet og projektområdets omgivelser er optaget.  

Bebyggelse 

Der ligger flere beboelser inden for 200 meter fra projektet, se kort 6.7. En nabo ligger inden for 
områderne til solceller, mens der er flere der ligger inden for eller grænser op til områder med skov. 
Ejendomme med sort markør og sort tekstfarve på kort 6.7 viser ejendomme der nedlægges i 
forbindelse med projektet. Det drejer sig om beboelserne Ballesigvej 11, Nørtoftvej 14, Nørtoftvej 
15, Nørtoftvej 16, Nørtoftvej 17, Nørtoftvej 18, Nørtoftvej 19 og Hedevej 21. 

I mellemzone med afstande 200-600 meter findes i dag 14 beboelser. 
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Kort 6.7: Nærmeste naboejendomme til projektet: Kortet viser alle adresser med beboelse i nærheden af 
projektet, i hhv. afstande fra 0-200 meter samt fra 200-600 meter . Med lys grå farve vises arealer med 
solceller. Med lys grøn flade vises arealer til skovrejsning.I forbindelse med realisering af projektet vil 8 
beboelser blive nedlagt, vist med sort markør og tekstfarve. Beboelse på Nørtoftvej 21, med rød tekst farve 
og markør, er nedlagt forud for projektet og planlægningen. Arealer hvor step-up transformer kan placeres 
er vist med skraveret pink flade. 

Tekniske anlæg og infrastruktur 

Der står en del større og mindre vindmøller i landskabet i og omkring projektområdet. Ved færdsel i 
området opleves derfor ofte flere vindmøller i landskabet se kort 6.8 og foto 6.3, 6.6 og 6.8. 

I landskabet omkring Nees ligger i forvejen to øvrige solcelleanlæg, det største ligger syd for Nees, 
se kort 6.8. De eksisterende solcelleanlæg fremstår ikke markante i landskabet og er ofte 
afskærmet af bevoksninger, men det er muligt at opleve dem glimtvis i landskabet, se foto 6.9 og 
6.10. 
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Foto 6.9: Foto fra den sydlige del af det eksisterende solcelleanlæg ved Nees. Fotoet er taget omkring 200 
meter fra anlægget. Den afskærmende beplantning omkring anlægget er endnu ikke vokset til, men 
anlægget fremstår ikke markant i landskabet. Fotopunktets placering fremgår af kort 6.3. 

 

Foto 6.10: Foto fra krydset mellem Neesvej og Nøragervej nord for det eksisterende solcelleanlæg ved 
Nees. Afstanden til anlægget er omkring 600 meter. Den afskærmende beplantning omkring anlægget er 
endnu ikke vokset til. Anlægget fremstår ikke specielt synligt i landskabet. Fotopunktets placering fremgår 
af kort 6.3. 
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Kort 6.8: Projektområdet og de omkringliggende tekniske anlæg.  

Rekreative forhold 

Selve projektområdet udnyttes i dag primært som landbrugsjord og indeholder derfor ikke nogen 
væsentlige rekreative interesser. Området bruges dog af lokale beboere til jagt og gåture. 

Kulturarv, kulturmiljø og fortidsminder 

I kommuneplanen er der ikke udpeget kulturmiljøer inden for projektområdet, men der er et 
kulturmiljø med husmandssteder inde langs Nørtoftvej og Hedevej for Nees Hede. Nees Hede blev 
oprindeligt opdyrket efter 2. verdenskrig, og i den forbindelse blev jorden udstykket til syv 
husmandsbrug langs Nørtoftvej og fire langs Hedevej /5/. Husmandsstederne er oprindeligt opført 
som tolængede, vinkelbyggede gårde i rød tegl med sadeltag. Kulturmiljøet knytter sig til således til 
områdets husmandsudstykninger med markstruktur og bebyggelsesmønster. Der er dog allerede 
sket flere udvidelser af bygningsmassen og ændringer i markstrukturen, hvilket har svækket 
integritetsværdien af kulturmiljøet.  
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Etableringen af klimaparken vurderes ikke at påvirke kulturmiljøudpegningen. Der ligger ingen 
øvrige områder med værdifulde kulturmiljøer eller kulturhistorisk bevaringsværdig med nærhed til 
projektområdet. Der er heller ingen fredede fortidsminder eller beskyttede sten- og jorddiger i 
eller med nærhed til projektområdet. Emnet belyses derfor ikke yderligere. 

Kystnærhedszonen 

Et lille hjørne af projektområdets sydvestlig del til solceller ligger inde for kystnærhedszonen 
omkring Nissum Fjord, se kort 6.9. 

 

Kort 6.9: Kystnærhedszone. 

Det lille hjørne ligger som en del af en større mark, der er afgrænset af læbælter på alle sider. 
Dermed er det lille hjørne af marken visuelt sammenhængende med den øvrige del af det 
landskabsrum, der opstår. Landskabet opleves ikke som en del af kystlandskabet og der er ingen 
visuel kontakt til kysten, ligesom der ikke er visuel kontakt fra kysten til projektområdet.  

Projektet hindrer ikke offentlighedens adgang til kysten. 
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Landskabets karakter

Det flade til jævne landskab opleves i høj grad som et kulturlandskab, idet det primært består af 
landbrugsarealer opdelt af læbælter og skove og plantager. Læbælterne inden for og syd for 
projektområdet består ofte af enkeltrækkede nåletræer og er delvist transparente. Dette medfører 
et landskab, hvor man får en fornemmelse af en stor skala, selv om det kan være afgrænset uden 
frie vidtstrakte kig. Den primære oplevelse af landskabet er et rummeligt opdelt landskab, der dog 
også indeholder områder hvor der er mere åbent og punktvise langstrakte kig. De mange læbælter 
og sammenhængende beplantninger medfører, at landskabet lukker sig om sig selv, og derfor er 
indkig til projektområdet begrænset. 

6.3 Anlæggets synlighed og vurdering af visuel påvirkning
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Kort 6.10: Med grøn linje vises princippet for etablering af beplantningsbælter omkring solcelleområdet. 
Med stiplet grøn linje vises princippet for supplering og bevaring beplantningsbælte. Med lys grøn flade 
vises arealer til skovrejsning.  

viser det nyetablerede 
anlæg uden afskærmende beplantning samt visualiseringer, der viser de fremtidige forhold efter, at 
den afskærmende beplantning og områderne med skov er vokset til. Fotopunkterne fremgår af kort 
6.11  
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Kort 6.10: Visualiseringspunkter er vist med røde pile og nummer.  

De vejledende visualiseringerne er udarbejdet på baggrund af fotos af de eksisterende forhold. De 
anvendte fotos er optaget fra flere forskellige fotopunkter inden for projektområdet og nær- og 
mellemzonen samt fjernzonen. Visualiseringerne skal aflæses som skitser, der viser de 
overordnede dimensioner i anlægget og den visuelle påvirkning af landskabet.  

Visualiseringerne samt metodebeskrivelse kan ses i appendiks I. Desuden er der vist en enkelt 
visualisering i denne rapport. Udvælgelse af fotopunkter til visualisering er valgt ud fra hvor det er 
vurderet solcelleanlægget vil være synligt og hvor visualiseringerne bedst muligt viser den visuelle 
påvirkning på landskabet. Udvælgelse af fotostandpunkter er foretaget i samråd med Lemvig 
Kommune. 
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Figur 6.1:Vejledende visualisering af solceller fra fotopunkt 1 på Nørtoftvej. 

 

Figur 6.2: Vejledende visualisering af solceller og beplantning fra fotopunkt 1 på Nørtoftvej. 

Synlighed og visuel påvirkning i projektområdet og inden for nærzonen 

Anlægs- og demonteringsfasen 

For naboer og andre, som færdes i området, vil de første synlige aktiviteter være landmålerens 
opmåling af arealerne og fastlæggelse af de interne veje i anlægget. Desuden vil de beskrevne 
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levende hegn inden for området blive fjernet. Derefter vil området fremstå som en byggeplads 
indtil anlægget er færdigetableret, der er ryddet op og nye levende hegn er etableret. For 
uddybende beskrivelse af anlægsfasen se afsnit 4. Projektbeskrivelse.  

I demonteringsfasen vil arbejdet og maskiner være begrænset synligt, da den afskærmende 
beplantning vil afskærme for indsyn. Den afgrænsende beplantning og områderne med skov bliver 
ikke fjernet i forbindelse med afvikling af solcelleanlægget. 

Driftsfasen 

Ved færdsel på de gennemgående veje gennem anlægget, hvor der er solceller og senere lukkede 
levende hegn på begge sider, vil oplevelsen af landskabet være forandret, idet der er lukket af 
solceller eller beplantning, hvor der før var kig over markparcellerne. Ved færdsel langs 
afgrænsningerne til områder med solceller vil anlægget være synligt som på visualisering 1 og 2. 

Anlægget kan altså være synligt fra de helt nære veje og arealer omkring anlægget, men derudover 
vil det ofte være skjult eller delvist skjult på grund af de mange skove, plantager, øvrige 
bevoksninger samt læbælter der findes i landskabet. Dermed vil anlægget generelt ikke blive 
oplevet markant synligt i landskabet. Grundet anlæggets udstrækning i landskabet vil der dog være 
flere steder i det omkringliggende landskab, hvorfra der er korte punktvise kig til dele af anlægget, 
ligesom med det eksisterende solcelleanlæg ved Nees og som det kan ses på visualisering 3 og 4 
(mellemzone).  

Der fjernes mange af de nord-sydgående læbælter, der er strukturgivende for landskabet, se kort 
6.9. Flertallet af de læbælter der fjernes, er dog enkeltrækkede ældre nåletræer uden særlig 
landskabelig værdi. Det er vurderet, at de nye læbælter kan indpasses i landskabets strukturer og 
de mange læbælter der i forvejen opdeler landskabet. Samtidig vil de have en større værdi, idet de 
består af flerrækkede blandede arter. De nye skovområder kan fint indpasses i landskabets 
nuværende karakter, der i forvejen er præget af mange områder med skov. Desuden er 
skovområderne placeret i sammenhæng med eksisterende skovområder, og på den måde breder 
skovene sig yderligere og indtager landbrugslandskabet, og tilfører mere værdi til oplevelsen af 
landskabet. Når læbælter og skovområder er vokset til, vil de yderligere skærme for indsyn til 
solcelleanlægget.  

Landskabet tilføres et større teknisk element, og dette kan forandre oplevelsen af landskabet, som 
på visualisering 1, men da der samtidig også tilføres områder med skov, forstærkes den nuværende 
oplevelsen af, at færdes i et landskab, der ofte er lukket med begrænset udsigt. Hvor anlægget er 
synligt, kan det forandre oplevelsen landskabet, idet det får et mere teknisk præg, men der vil ikke 
være en væsentlig påvirkning af landskabets karaktertræk. 

Overordnet set kan det vurderes, at anlæggets synlighed ikke vil være markant, og når områderne 
med skov er vokset til, vil synligheden begrænses yderligere. På den baggrund kan det vurderes, at 
anlægget ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet i væsentlig grad. 

Synlighed og visuel påvirkning inden for mellem- og fjernzonen 

Anlægs- og demonteringsfasen 

Anlægsarbejdet vil ikke være specielt synligt i anlægs- og demonteringsfasen, men maskiner kan 
opleves i landskabet.  

Driftsfasen  
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Fra landskabet inden for mellemzonen vil solcelleanlægget være punktvis synligt. Det vil særligt 
være fra mellemzonen nord for projektområdet mellem Nees Skov, Grønkær Bæk og 
projektområdet, se kort 6.4, at anlægget vil være synligt i landskabet, indtil den afgrænsende 
beplantning er vokset til, som på visualisering 5. Som det fremgår af foto 6. 9 og 6.10 fremstår et 
solcelleanlæg ofte ikke markant i landskabet, og vil let være delvist skjult fra disse afstande. Fra den 
øvrige del af mellemzonen vil eksisterende skov, ny skov og andet bevoksning og læbælter 
medføre, at anlægget sjældent er synligt eller begrænset punktvis synligt som på visualisering 4. 
Hvor anlægget er synligt, kan det medføre, at landskabet får et mere teknisk præg, men der vil ikke 
være en væsentlig påvirkning af landskabets karaktertræk. 

Det flade terræn begrænser anlæggets synlighed yderligere, da der ikke er steder, hvorfra der er 
udsigt ud over anlægget eller anlægget er synligt fordi det ligger højt. Det vil derfor sjældent være 
muligt at fornemme anlæggets størrelse, da det vil blive oplevet punktvis ved færdsel rundt i 
landskabet.   

Fra mellemzonen vil skovområderne blive oplevet i sammenhæng med den eksisterende 
beplantning i landskabet og tilføre landskabet en større værdi. I Mellemzonen nord for projektet 
hvor landskabet, mellem Nees Skov, Grønkær Bæk og projektområdet, er mere åbent vil det fortsat 
fremstå åbent. På den baggrund er det vurderet, at de nye skovområder ikke vil forandre 
landskabets karakter, men vil betyde flere steder med indkig til skov. 

Bebyggelse 

Anlægs- og demonteringsfasen 

Beskrivelsen under ’ Synlighed og visuel påvirkning i projektområdet og inden for nærzonen’ svarer 
til påvirkningen for bebyggelser. 

Driftsfasen  

Anlæggets synlighed vil være varierende afhængig af de forskellige naboejendomme. For 
ejendomme der er placeret inde i områderne til solceller, vil solcellerne være placeret tæt på, og vil 
derfor også være mere synlige, specielt ved færdsel til og fra boliger. De fleste boliger har i forvejen 
tæt beplantning omkring deres haver. Foto 6.1 viser et eksempel på solceller bag levende hegn. 
Inden løvspring kan anlægget fornemmes men det fremstår ikke markant.  

Ejendomme nord for projektområdet ligger generelt i det mere åbne landskab, og her kan der være 
indkig til solcelleanlægget indtil den afskærmende beplantning er vokset til. De fleste ejendomme 
er omgivet af beplantning omkring haver.  

Nogle ejendomme ligger inden i eller med nærhed til områder med skov. For Beboelser, hvor der 
bliver plantet skov mellem områder til solceller og beboelser, vil der med tiden ikke være en visuel 
påvirkning fra solcellerne, men tværtimod nærhed til skov.  

Det er vurderet, at der fra flere boliger vil være et indkig til solcellerne, men der er ikke boliger, 
hvor solcellerne placeres i et direkte udsigtspunkt. Når den afskærmende beplantning er vokset til, 
vil indkig til solcellerne være meget begrænset.  
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Foto 6.11: Foto taget fra ydersiden af den afskærmende beplantning langs et solcelleanlæg i det tidlige 
forår, hvor kun bøgen har delvist løv.  

 

Foto 6.12: Foto taget fra ydersiden af den afskærmende beplantning langs et solcelleanlæg omkring 3 år 
efter etablering. 

Skovbyggelinje 

Anlægs- og demonteringsfasen 

Driftsfasen  

Foto 6.7 og 6.8 fra Ballesigvej viser udsyn til skovbryn inden for skovbyggelinjen, langs den nordlige 
del af Skalstrup Skov, se kort 6.5 og 6.6. Mod øst, foto 6.7, er solcellerne trukket væk fra vejen og er 
placeret bag læbæltet. Her vil der ikke være nogen påvirkning af oplevelsen af skovbrynet. Mod 
vest, foto 6.8, opleves skovbrynet langs med markvejen. Solceller og beplantning placeres på den 
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anden side af veje og det vil fortsat være muligt at opleve skovbrynet lang vejen og der vil ikke være 
nogen væsentlig påvirkning af indkig til skovbrynet. De øvrige skovbryn omkring Skalstrup skov kan 
opleves fra nærliggende marker og mod vest fra markvejen som på foto 6.2. Her vil indkigget til 
skovbrynet blive forhindret på grund af solelleanlægget. Markvejen er ikke et sted hvor mange 
mennesker færdes og der vil derfor generelt ikke være en påvirkning af indkig til skovbrynet. Det er 
på den baggrund vurderet at der ikke er steder hvor indkigget til skovbrynet vil blive væsentligt 
påvirket. 

Kystnærhedszonen 

Anlægs- og demonteringsfasen 

Der vil ikke være nogen særlig påvirkning i anlægsfasen. Den visuelle påvirkning er vurderet under 
‘Driftsfasen’. 

Driftsfasen  

Der ønskes opstillet solceller inden for en meget lille flig af kystnærhedszonen, se kort 6.9. 
Området ligger som en del af en mark, der er afgrænset af læbælter samt en bolig. Området 
opleves derfor på alle måder som en del af landbrugslandskabet og ikke som en del af 
kystlandskabet. Det vurderes, at projektet ikke vil medføre en visuel påvirkning af landskabet inden 
for kystnærhedszonen.  

Rekreative forhold  

Anlægs- og demonteringsfasen 

Ved færdsel i området vil byggepladsen og opførelsen/nedtagelsen af anlægget være synligt. 
Derudover vil der ikke være nogen påvirkning i disse faser. 

Driftsfasen  

Eksisterende veje og markveje, hvor det er muligt at færdes under eksisterende forhold, vil fortsat 
være tilgængelige mellem områderne med solceller. Områderne til skov ligger placeret, så det er 
muligt, at færdes mellem dem og også til de eksisterende områder med skov ad de eksisterende 
veje.   

Områderne med skov kan på sigt øge den rekreative brug af området. Fra vejene langs 
solcelleanlæggets afgrænsning samt fra de gennemgående veje kan solcelleanlægget være synligt. 
Dette vil betyde, at man kan bevæge sig rundt i et område med skov og natur og hvor der 
indimellem er områder med solceller. Når den afskærmende beplantning omkring områderne til 
solceller er vokset til, vil solcellerne blive oplevet langt mindre tydelige, men vil formentlig kunne 
fornemmes. I og med at områderne til solceller og skov i dag er landbrugsjord, og i stedet vil fremstå 
som områder med solceller og læbælter og områder med skov, vil naturindholdet formentlig øges. 
På den måde vil området blive transformeret til et område med et større naturindhold og dermed 
også til et område med større rekreativ værdi. Der vil dermed være steder, hvorfra solcellerne vil 
være synlige, men de vil ikke fremstå markante og forstyrre oplevelsen af landskabelige værdier. På 
den baggrund er det vurderet, at det samlede projekt vil påvirke den rekreative brug af landskabet i 
positiv grad og solcellerne vil indgå som en del af en oplevelse ved bevægelse rundt i området.  

Mulighederne for at gå på jagt på de nuværende landbrugsarealer der optages af byggefelter til 
solceller, vil blive delvist begrænset, når solcelleanlægget er etableret, da de enkelte delområder vil 
være optaget af solpaneler. 
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Jagt er en rekreativ aktivitet, som altid vil blive begrænset, når solcelleområder udbygges. 
Lodsejerene afstår frivilligt jagtområderne for at bygge solceller på deres matrikler, dermed sker 
der allerede en afvejning af arealanvendelsen. 

Jagt udenfor projektområdet vurderes ikke at blive væsentlig påvirket af det samlede projekt, da 
der ikke etableres trådhegn som afskærmning af områder hvor solcellerne opføres.  Dermed sikres 
optimale forhold for dyrelivets færden på tværs af projektområdet. 

Det vurderes derfor at områdets biologiske funktionalitet vil være intakt, hvilket har afgørende 
betydning for projektets påvirkning af mulighederne for jagt. 

Årstiderne 

Årstiderne og vejret har betydning for anlæggets synlighed. Løvfældende træer og buske har 
naturligvis størst afskærmende effekt i sommerhalvåret. De nøgne træer og buske er i 
vinterhalvåret langt mere transparente.  

Det samme vil gøre sig gældende for de afskærmende beplantningsbælter, der vil blive etableret 
omkring solcelleanlægget. Beplantningsbælterne vil skærme mest for indsyn i sommerhalvåret, 
specielt set fra nært hold.  

I gråt og diset vejr samt regnvejr vil solcelleanlægget fremstå mindre synligt i landskabet, da 
anlægget her vil falde mere i et med farvetonerne i landskabet. Dette gælder dog først og fremmest 
i mellem- og fjernzonen. I klart solskinsvejr vil anlægget generelt fremstå tydeligere i landskabet. 

6.4 Afværgende foranstaltninger og overvågning 

For at skærme for indsyn til solcelleanlægget etableres der beplantningsbælter omkring anlægget 
og langs veje som en del af projektet. Mens beplantningen er i tilvækst, vil der være frit indsyn til 
solcellerne, og her er det ikke muligt at etablere andre afværgende foranstaltninger.  

Når den afskærmende bevoksning er vokset op i fuld højde, vil den i langt de fleste tilfælde skærme 
for solcelleanlægget, så det oftest ikke er synligt i landskabet. 

Der vurderes ikke behov for overvågning i forbindelse med projektets visuelle påvirkning af 
landskabet. 

6.5 Vurdering landskab og visuel påvirkning 
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Landskab 

  X
 

  

Oplevelsen af landskabet inden for 
projektområdet vil være forandret, idet der vil stå 
rækker af solceller samt tilhørende tekniske 
anlæg. Det vil særligt være i den østlige del, at 
man kan færdes imellem områderne med 
solceller. Landskabet består primært af marker 
opdelt af nålehegn og har derfor ikke en særlig 
landskabelig værdi. Den visuelle påvirkning 
består dermed af en forandring af oplevelsen af 
landskabet, men det er vurderet, at der ikke vil 
være en væsentlig forstyrrende oplevelse af 
landskabet og landskabskarakteren. Når de 
afskærmende læbælter er vokset til, vil den 
visuelle påvirkning reduceres væsentligt, og 
læbælterne kan fint indpasses i landskabets 
øvrige karakter 

De nye skovområder vil tilføre landskabet værdi 
og kan indpasses i den nuværende 
landskabskarakter med flere skovområder. Der 
vil være mulighed for at færdes i skovene. 

Beplantning 

X
 

    

De mange nord-sydgående nåletræshegn inde i 
området fjernes og der etableres læbælter 
omkring områderne til sol i stedet. Generelt set 
opleves hegnsstrukturen i projektområdet 
primært inde fra området og ikke fra det 
omkringliggende landskab. 

Områderne til skov etableres i forlængelse af 
eller i sammenhæng med de eksisterende 
skovområder.  

De mange nye hegn og skovområder, der 
etableres i forbindelse med projektet, kan fint 
indpasses i den overordnede karakter og struktur, 
som de levende hegn og eksisterende skov 
danner i landskabet. 

De flerrækkede levende hegn erstatter ofte 
enkeltrækkede granhegn. 

Rekreative 
forhold 

     

De eksisterende veje og markveje der findes i 
området, vil fortsat være tilgængelige for 
områdets beboere. Skovområderne hænger fint 
sammen med de eksisterende skovområder, og 
det vil være muligt at færdes i dem, og dermed få 
forbundet området mere end det er i dag. Når 
læbælterne er vokset til, vil de skærme godt for 
indkig til anlægget, men det vil dog fortsat være 
muligt, at få indkig til og fornemme anlægget ved 
bevægelse rundt i landskabet. Produktionen af 
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Solcelle vil være en del af oplevelsen ved at 
færdes i landskabet, ligesom områderne med skov 
og beplantningsbælter. Det store område med 
udyrkede marker kan give en anderledes 
oplevelse af at færdes i naturen på trods af de 
tekniske anlæg. 

Kystnærhedszo
nen 

     

Den lille flig af området til solceller der ligger 
inden for kystnærhedszonen er visuelt og 
landskabskaraktermæssigt sammenhængende 
med landbrugslandskabet. Der er ingen visuel 
sammenhæng med kystlandskabet omkring 
Nissum Fjord. 

VISUEL PÅVIRKNING AF OPLEVELSEN AF LANDSKABET - NÆRZONE 

Nord 

   X
 

 

Nord for området er der ofte åbent, og fra veje og 
ejendomme kan der være indkig til 
solcelleanlægget, og landskabet kan være 
forandret indtil den afskærmende beplantning er 
vokset til. Herefter vil den visuelle påvirkning 
være begrænset beplantningsbælterne vil passe 
til den øvrige beplantningsstruktur i landskabet.   

Syd  

X
 

X
 

   

Fra vejene syd for projektet vil der sjældent være 
indkig til solcelleanlægget på grund af den 
eksisterende beplantning, både skov og mange 
levende hegn. 

En del af de nye skovområder ligger mod syd, og 
dette vil medføre, at landskabet yderligere lukkes 
i form af skovbevoksninger. Skovområder vil 
tilføre landskabet en positiv oplevelsesværdi. 

Øst  

X
 

 X
 

  

Her er en del bevoksning og landskabet fremstår 
lukket. Fra vejen gennem det nordlige 
skovområde vil der være indkig til 
solcelleanlægget indtil den afskærmende 
beplantning er vokset til, som det fremgår af 
visualisering 3. 

Når skovområderne er vokset til, vil en endnu 
større del af landskabet opleves lukket med indkig 
til skov. Skovområder vil tilføre landskabet en 
positiv oplevelsesværdi. 
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Vest 

X
 

X
 

   

Der er beplantning og et tæt levende hegn langs 
vej gennem den vestlige del af nærzonen og der 
vil ikke være indkig til solcelleanlægget.  

Desuden er der områder med skov omkring en 
stor del af områder med solceller. Når område 
med skov vokser til, vil landskabet blive yderligere 
lukket. 

Landskabet 
generelt – 
landskabets 
karakter 

 X
 

   

Det vurderes, at anlægget kan indpasses i 
landskabets rumlige og visuelle forhold, idet 
nyplantning af læhegn og skovområder er 
tilpasset området på en sådan måde, at 
landskabet overordnet set bevarer den bærende 
karakter. Dog vil det mindre opleves som et 
landbrugslandskab og mere som et 
energilandskab med meget beplantning.   

Beboelser 

X
 

 X
 

X
 

 
Boliger langs veje inde i projektområdet vil ligge 
med nærhed til solcellerne og have delvist indkig. 
Der kan være en moderat visuel påvirkning. 

Der kan være boliger mod nord hvorfra 
solcelleanlægget vil blive oplevet i landskabet. 
Der kan være en mindre visuel påvirkning. 

En del boliger vil blive omkranset af skov eller 
ligge med nærhed til skov. Ofte vil det være en 
positiv påvirkning.  

Samspil med 
øvrige tekniske 
elementer 

 X
 

   

Solcelleanlægget vil blive oplevet i et landskab, 
hvor der i forvejen opleves en del vindmøller. 
Solcelleanlægget vil forstærke oplevelsen af 
energilandskaber.  

Skovområderne vil dog virke modsat og tilføre 
landskabet mere natur end landbrugslandskabet.  

Ved fuld 
etableret 
beplantning 

 X
 

   

Anlægget vil være mere afskærmet og 
synligheden væsentligt mindre når den 
afskærmende beplantning er vokset til. Når 
skovområderne efter en årrække er vokset op, vil 
landskabet fremstå med endnu mere høj og tæt 
bevoksning, hvilket vil øge oplevelsesværdien i 
landskabet.  

VISUEL PÅVIRKNING AF OPLEVELSEN AF LANDSKABET – MELLEM- OG FJERNZONE 
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Nord 

  X
 

  

Landskabet er fortsat mere åbent og anlægget 
kan opleves punktvis i landskabet. Dog vil 
eksisterende læhegn ofte skærme for indkig.  

Fra fjernzonen vil der ikke være en visuel 
påvirkning.  

Syd 

 X
 

   

Meget få punktvise indkig til en lille del af 
anlægget. Hvor anlægget er synligt, vil det ikke 
påvirke landskabsoplevelsen. 

Fra fjernzonen vil der ikke være en visuel 
påvirkning. 

Øst  

 X
 

   

Stort set ikke indkig til anlægget på grund af 
eksisterende beplantning. Hvor anlægget er 
synligt, vil det ikke påvirke landskabsoplevelsen. 

Fra fjernzonen vil der ikke være en visuel 
påvirkning. 

Vest 

 X
 

   

Eksisterende beplantning og solcelleanlæg vil 
medføre at der ikke vil være indkig til 
solcelleanlægget. 

Fra fjernzonen vil der ikke være en visuel 
påvirkning. 

Ved fuld 
etableret 
beplantning 

     

Når afskærmende beplantning og skovområder er 
vokset til, vil anlægget være godt skærmet. 
Beplantningen vil ikke påvirke landskabets 
karaktertræk.  

 

6.6 Referencer  

/1/: Per Smed landskabskort 

/2/: Kommuneplan 2020-2032 for Lemvig Kommune: https://www.lemvig.dk/politik/vision-
politikker-og-strategier/planer/kommuneplan 

/3/: Landskabsanalyse – Kortlægning, vurdering og anbefalinger. 2013-2014 

/4/: 
https://www.lemvig.dk/Files/Files/Teknik%20og%20Miljø/Planer/Lemvig%20Kommuneplan/Bilag
%204%20-%20Landsbyer_%20konsekvenszoner%20og%20cykelstier%20-
%20Baggrundsnotat%20-%20Analyse%20af%20Lemvig%20Kommunes%20kulturmiljøer.pdf 
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7 Trafikale forhold  
I dette kapitel vurderes på påvirkninger af trafikale forhold, i henholdsvis driftsfasen og i anlægs- og 
demonteringsfasen ved realiseringen af solcelleanlægget.  

7.1 Metode 

Den trafikale merbelastning af nærområdet, som følge af etablering af solcelleanlægget, er 
vurderet i forhold til den eksisterende belastning. Data er indhentet fra tilsvarende projekter samt 
lokale trafikforhold. 

Manglende viden  

Det vurderes, at foreliggende viden og data er tilstrækkeligt til vurdering af projektområdets 
konsekvenser for trafikale forhold. 

7.2 Eksisterende forhold 

Den trafikale belastning af hvv. Nørtoftvej, Ballesigvej, Skalstrupvej, Grønsmøllevej, Grenholmvej 
og Hedevej er moderat, og omfatter primært trafik i form af personbiler til og fra omkringliggende 
beboelsesejendomme og som forbindelsesvej mellem de omkringliggende landsbyer, samt kørsel 
med landbrugsmaskiner i forbindelse med landbrugsdrift.  

7.3 Vurdering 

Anlægs- og demonteringsfasen 

Trafikken i anlægsfasen omfatter transport af materialer og mandskab til anlægsarbejdet, som vil 
vare i ca. 65 uger. Alle materialer til anlægget vil blive transporteret med lastbil. Det skønnes, at der 
samlet vil være behov for ca. 1.400 lastbiltransporter med materialer i anlægsperioden, hvilket 
svarer til ca. 4-5 lastbiltransporter om dagen. 

Transportbehovet varierer periodevis, hvor der er perioder med mange leverancer og 
efterfølgende perioder med mest opsætningsarbejde.  

Således kan der nogle dage være to-tre gange så mange transporter, og andre dage ingen. I så 
tilfælde vil det give anledning til maksimalt 8-15 transporter pr. hverdag og ingen transporter på de 
efterfølgende dage.  

I forbindelse med anlægsarbejdet er det dog tilstræbt af hensyn til fremdriften i montagearbejdet 
at have en jævn fordeling af transporter til og fra området igennem hele anlægsperioden, for 
derved at undgå behov for store opmagasineringsarealer til komponenter der afventer montage. 

Der vil i anlægsfasen være daglig til ugentlige lastbiltransporter til projektområdet via hhv. 
Nørtoftvej, Ballesigvej, Skalstrupvej, Grønsmøllevej, Grenholmvej og Hedevej, og i den periode vil 
der være en øget trafikmæssig påvirkning. Anlægsarbejdet foregår i en midlertidig periode, og 
afvikles på hverdage i tidsrummet 7-18. 

For beboelser langs adgangsvejene vurderes den øgede trafik at være af mindre negativ betydning, 
set i forhold til den eksisterende daglige trafik der passerer Nørtoftvej, Ballesigvej, Skalstrupvej, 
Grønsmøllevej, Grenholmvej og Hedevej. 
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Der vil ligeledes være en øget lastbiltransport i demonteringsfasen, hvor anlægget fjernes og køres 
bort, og området reetableres til landbrugsareal. Påvirkningen fra trafikken vurderes at være på 
tilsvarende niveau som i anlægsfasen. 

Håndtering af støv 

I tørre perioder kan der opstå støvgener på grund af tung og øget transport på adgangsvejene. For 
at undgå deraf følgende støvgener, vil der blive vandet eller udlagt køreplader efter forudgående 
aftaler med øvrige brugere og beboere langs adgangsvejen. 

Driftsfasen  

Det forventes, at der efter etableringen, i forbindelse med vedligeholdelse af anlæg og arealer, vil 
ske en minimal belastning med let trafik til området med ca. 30-40 varevogne om året. 

Trafikbelastningen på ca. 30-40 biler om året, når klimaparken er etableret, vurderes ikke at kunne 
bemærkes af de nærmeste naboer i området. 

Den eksisterende markdrift med kørsel af landbrugsmaskiner til og fra området samt på 
markarealerne bortfalder. Dermed vil den tunge kørsel med landbrugsmaskiner i området 
reduceres og der vil i stedet være en mindre øgning af let trafik. Overordnet set vil der ikke være en 
væsentlig ændring af trafik i området. 

7.4 Afværgende foranstaltninger og overvågning 

I anlæg- og demonteringsfasen, kan der være behov for at vande adgangsvejen eller udlægge 
køreplader, for at minimerer risiko for støvdannelse når lastbiler kører på vejen i tørre perioder. 
Vandingen og/eller udlægning af køreplader skal ske efter forudgående aftaler med øvrige brugere 
og beboere langs adgangsvejene. 

Afværgeforanstaltninger, herudover, vurderes ikke at være relevante i forhold til trafik i 
driftsfasen, da der vil være en mindre trafikalbelastning af området, når Solcelleanlægget er 
etableret. 
 
Der vurderes ikke behov for overvågning i forbindelse med af trafikale forhold i forbindelse med 
solcelleanlægget. 

7.5 Samlet vurdering for trafikale forhold 

Emne Påvirkning Bemærkning 

  P
ositiv 

  Ingen/m
eget lille  

  M
ind

re negativ 

  M
oderat negativ  

  V
æ

sentligt negativ  

 

TRAFIKALE FORHOLD 
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Trafik – Anlægs-
/demonteringsfa
se 

  X
 

  

I anlægs-/demonteringsfasen vil der ske en 
midlertidig øgning af trafikmængden i forbindelse 
med transport af materialer, hvilket samlet set 
vurderes at medføre en mindre negativ 
påvirkning for primære omgivelser.  
For beboelse langs adgangsvejene, der i anlægs- 
og demonteringsfasen er udsat for øget 
trafikmængde, med deraf følgende støj- og 
støvgene, vurderes påvirkningen af være mindre 
negativ.  
For at minimere risiko for støv skal adgangsvejen 
vandes eller dækkes med køreplader i tørre 
perioder for derved at minimere risikoen for 
støvdannelse. 

Trafik – 
Driftsfase  

 X
 

   

I driftsfasen vil der ske en reduktion af tung trafik 
i området, sammenlignet med referencescenariet 

Tabel 7.1: Samlet vurdering af trafikale forhold 
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8 Grundvand  

I dette afsnit beskrives projektområdets betydning for grundvand.  

8.1 Metode 

Vurderingen af behov for en eventuel grundvandssænkning ved realisering af projektet og 
grundvandsænkningens eventuelle påvirkning på miljøet er baseret på information fra 
grundvandskort fra GEUS og Miljøportalen (KAMP) /1/ samt fra geoteknisk prøveboring udført i 
juni 2022 af Christensen&Kromann Geoteknisk rådgivning. 

Manglende viden  

De eksisterende forhold samt projektområdets påvirkning af forhold vedrørende grundvand og de 
dertil knyttede interesser er velkendte og velbeskrevne. Projektet medfører ikke behov for ny 
viden eller udvikling af nye metoder i forhold. 

8.2 Eksisterende forhold 

Beskyttet overfladevand 

Under begrebet overfladevand hører vandløb, søer, damme, engarealer, lavbundsarealer og 
lignende. 

I området, hvor der planlægges solceller, findes en sø, en mose og en eng, som alle er beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens §3. 

Projektområdet ligger i et område uden drikkevandsinteresser og ligeledes uden for nitratfølsomt 
indvindingsområde og sprøjtemiddelfølsomt indvindingsområde (SFI). Desuden ligger 
projektområdet uden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger 

Kabeltracéet ligger delvist inde for et område med drikkevandsinteresser (OD) og 
indvindingsoplandet til Bækmarksbro vandværk, og indenfor nitratfølsomt indvindingsområde, der 
er udpeget i indvindingsoplandet til Bækmarksbro vandværk. 

Jordbund og lokal geologi 

Der er indledningsvist foretaget prøveboringer for at undersøge behov for en evt. sænkning af det 
sekundære grundvandsspejl i forbindelse med udgravning ved støbning af fundament og 
sikringskar til step-up transformeren.  

På baggrund af de udførte boringer vurderes området generelt at bestå af sand- og leraflejringer.  

Grundvandsspejlet ligger mindst 1,3-1,6 meters dybde inden for projektområdet.  

Forurenet jord 

Nærmeste registrerede V1-forurening ligger ca. 1,3 km nordvest for projektområdet. Nærmeste 
registrerede V2-forurening ligger ca. 2,2 km nordøst for projektområdet. 
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8.3 Vurdering 

Anlægsfasen 

Solenergianlægget vil ikke ændre på geologien eller hydrogeologien i området. I den del af 
projektområdet, hvor step-up transformeren placeres ligger grundvandsspejlet ca. 1,3-1,6 meter 
under terræn. Step-up transformerens fundamentsdybde vil være 1,2 meter og det forventes 
derfor, at der ikke vil blive behov for en midlertidig lokal grundvandssænkning i forbindelse med 
etablering af step-up transformeren.  

 

I forbindelse med udgravning til fundamentet og sikringskar vil det derfor heller ikke blive 
nødvendigt at bortlede oppumpet grundvand. 

Selve step-up transformeren leveres med olie i tanken, og der er monteret spærreventiler mod alle 
radiatorer mv. Der leveres olie til topfyldning af ekspansionsbeholder og radiator, og olien påfyldes 
af transformerleverandøren med specialudstyr med pumper, der suger olien ud af tromler og kar. 
Der er på transformeren monteret haner og spærreventiler, således der kan tilsluttes slanger fra 
udstyret. Slanger er armeret og forsynet med pakninger, hvor de monteres på ventiler. Al 
påfyldning foregår over oliegrubbe. Olietromler placeres på riste på fundament, så evt. spild under 
påfyldning opsamles. 

Hvis der spildes olie eller lignende fra arbejdsmaskiner og køretøjer under opsætning af 
solcellepanelerne kan der potentielt være risiko for forurening af grundvand. Risikoen for spild af 
olie eller diesel vurderes at være lille og kan sammenlignes med risikoen fra almindelige 
landbrugsmaskiner på marken. Ved et eventuelt spild kan der hurtigt foretages 
afværgeforanstaltninger i form af afgravning af øverste jordlag. 

Der skal ikke efterfyldes med olie efter idriftsættelse. Olietrykket udlignes i ekspansionsbeholder 
og er hermetisk lukket i levetiden. 

Driftsfasen 

Udtagning af landbrugsarealer, etablering af solenergianlæg med vedvarende vegetation samt 
skovrejsning vil reducere gødskning og sprøjtning og dermed påvirkningen af grundvandet. 

En ændret anvendelse fra jordbrug til solenergianlæg og skovrejsning betyder, at der ikke tilføres 
gødning og marken henligger som græs- og naturareal. Udvaskningen fra græsmark angives til 13-
16 kg kvælstof pr. ha pr. år fra henholdsvis lerjord og sandjord. Effekten på udvaskningen af 
kvælstof fra rodzonen ved overgang fra landbrugsjord til solceller vil være i størrelsesordenen 10-
25 kg og 40-65 kg kvælstof pr. ha på henholdsvis ler- og sandjord. /2/ 

Etablering af solenergianlægget vil derfor sammenlignet med traditionel landbrugsmæssig 
udnyttelse reducere påvirkningen af grundvandet med nitrat, pesticider og sprøjtemidler. 

Ubebyggede arealer mellem og under solenergimoduler, vil fremstå i permanent vegetation. 

Samlet vurderes projektet at medføre en påvirkningsgrad af grundvandet af positiv karakter, idet 
etablering af anlægget og udtagelse af dyrkede landbrugsjorder vil spare grundvandet for 
nedsivning af nitrat, pesticider og sprøjtemidler. 
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Demonteringsfasen 

I forbindelse med nedtagning af solenergianlægget må der forventes tilsvarende aktivitet i form af 
arbejdsmaskiner og køretøjer til- og fra området, som i anlægsfasen. Stålprofiler trækkes op med 
maskine. Det betyder på samme vis som i anlægsfasen at der er en ganske lille risiko for spild af olie 
eller diesel, som kan sammenlignes med risikoen fra almindelige landbrugsmaskiner på marken. 

Når step-up transformeren efter endt driftsfase skal fjernes/ophugges, sker det i samarbejde med 
et firma som er miljøgodkendt til at håndtere og oparbejde transformatorer og transformer med 
olie og efter de til enhver tid gældende regler for bortskaffelse. 

Det vurderes at påvirkningen at jord og grundvand i nedtagningsfasen vil være lille. 

8.4 Afværgende foranstaltninger og overvågning 

Olieholdige transformere udføres i lukkede beholdere og med opsamlingskar til opsamling af 
eventuelt spild. 

Step-up transformeren udføres med olieudskiller og overvåges så evt. udslip kan håndteres 
omgånde. 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til grundvand.  

Der vurderes ikke behov for overvågning i forbindelse med grundvand som følge af projektet. 

8.5 Samlet vurdering – grundvand 

Emne Påvirkning Bemærkning 
  P

ositiv 

  Ingen/m
eget lille 

  M
indre negativ 

  M
oderat negativ  

  V
æ

sentligt negativ 

 

GRUNDVAND 

Grundvand – 
Anlægs-
/demonteringsfa
se 

 X
 

   

I anlægs-/afmonteringsfasen vil der forventeligt 
ikke være behov for en midlertidig 
grundvandssænkning i forbindelse med 
etablering af fundament til step-up 
transformeren. 

Opstilling og nedtagning af solenergianlægget 
med tilhørende step-up transformer vurderes 
ikke at medføre en påvirkning af 
grundvandsforhold. 

Grundvand – 
Driftsfase  

X
 

    

I driftsfasen af solcelleanlægget vil gødskning 
og sprøjtning af landbrugsarealerne ophøre. På 
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arealer der anvendes til skovrejsning blive 
dannet rent grundvand. 

Tabel 12.1: Samlet vurdering af grundvand 

 

8.6 Referencer 

/1/ https://kamp.miljoeportal.dk/grundvand/dataset1?center=454244%2C6248996&zoom=8.5 

/2/ Notat om betydning af solcelleanlæg for næringsstoftabet, pesticider og miljø- fremmede 
stoffer, SEGES, maj 2019.  
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9 Sammenfatning kumulative effekter  

9.1 Anlægsfase 

Der er ikke konstateret kumulative effekter med andre planer og projekter i anlægsfasen. 

9.2 Driftsfase 

Luft og klima 

Der vil i forhold til CO2-reduktion og klimaeffekt være kumulation med andre planer og projekter, 
der omfatter etablering af anlæg til vedvarende energi, herunder lokalt solcelleanlæggene ved 
Nees og Kikkenborg og overordnet set alle andre planer og projekter, der omfatter anlæg til 
vedvarende energi. Disse kumulative effekter er positive.  

9.3 Demonteringsfase 

Der er ikke konstateret kumulative effekter med andre planer og projekter i demonteringsfasen. 
Idet fremtidens planer og projekter ikke kendes, er det dog ikke muligt at vurdere om der kan være 
kumulative effekter med disse. Det vides desuden ikke, hvornår en evt. demonteringsfase vil finde 
sted, da solcelleanlægget kan udskiftes.  
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10 Sammenfatning afværgeforanstaltninger 

10.1 Anlægsfase 

I forhold til luft vil der i tørre perioder kunne ophvirvles støv ved kørsel langs adgangsvejene. Støv 
kan give anledning til kortvarig luftforurening, som kan være til gene for nærmeste beboere. I tørre 
perioder bør derfor gøres brug af vanding og eller udlægning af køreplader, for at mindske 
støvemissionen til luften. Det vurderes, at nødvendigheden af afværgeforanstaltninger ift. til 
støvemission bør vurderes løbende under anlægsfasens forløb. 

Der etableres afskærmende beplantning omkring projektområdet som en del af projektet. Dette 
indgår også som en forudsætning for ibrugtagning i lokalplanen, hvor der indgår krav om 
beplantningens højde og bredde ved etablering samt sammensætning, således at der opnås en god 
afskærmende effekt.  

Da den afskærmende beplantning er indarbejdet i både planerne og projektet vurderes der ikke at 
være behov for yderligere afværgeforanstaltninger for landskabspåvirkningen. Det skal dog sikres, 
at beplantningen etableres som beskrevet i lokalplanen, samt at den får den ønskede effekt.  

10.2 Driftsfase 

Der er ikke konstateret behov for afværgeforanstaltninger i driftsfasen. 

10.3 Demonteringsfase 

Samme afværgeforanstaltning som beskrevet i 10.1. 
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