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Forord 
Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om at opstille solenergianlæg på et område på ca.70 ha vest 

for Bøvlingbjerg i den sydvestlige del af kommunen.  

Området er ikke udlagt til formålet i en lokalplan eller i kommuneplanen, og der udarbejdes derfor en 

lokalplan og et kommuneplantillæg, som udlægger området til teknisk formål i form af solenergianlæg. 

Området ligger i tilknytning til eksisterende teknisk anlæg i det åbne land i form af 5 eksisterende og i alt 7 

mulige vindmøller.  

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering: 

• når der tilvejebringes planer indenfor fysisk planlægning, hvis planerne fastlægger rammerne for 

anlægstilladelser 

• for projekter omfattet af lovens bilag 1 eller 2, eller 

• hvis planerne påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 

Når der er mulighed for påvirkning af et internationalt naturbeskyttelsesområde, så skal planerne 

miljøvurderes, og der skal dermed udarbejdes en miljørapport. 

Solcelleanlæg er anført på lovens bilag 2, pkt. 3, litra a) Energiindustrien - industrianlæg til fremstilling af 

elektricitet, damp og varmt vand. Da planerne samtidig fastlægger anvendelsen af et område på ca. 70 ha, 

vurderes det, at de ikke omfatter et mindre område på lokalt plan jf. lovens § 3, stk. 2.  

Da der er krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under 

hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger, er der i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk 1, nr. 2 

krav om at myndigheden gennemfører en miljøvurderingsproces. 

 

Denne miljørapport udgør den del af dokumentationen vedrørende planerne, som er fastlagt iht. loven. 

Miljørapporten vedrører således den miljøpåvirkning, som planerne medfører. 

Miljørapporten er inddelt i fire kapitler.  

• Første kapitel ”Indledning” præsenterer det påtænkte projekt og projektområdet. Desuden gives 

en status for sammenhængen med anden lovgivning samt 0-alternativet.  

• Andet kapitel ”Ikke teknisk resumé” opsummerer miljøvurderingen.  

• Tredje kapitel indeholder en miljøvurdering af de af lovens parametre, som planforslagene, 

gennem scoping, er fundet til at kunne have væsentlige indvirkning på miljøet. Vurderingen består 

af en redegørelse for potentielle problemer, afhjælpende foranstaltninger og overvågning.  

• Fjerde kapitel er en opsamling på miljøvurderingen. 

 

Miljørapporten er udarbejdet af Jysk Energi A/S i samarbejde med Lemvig Kommunes planafdeling.  

Bemærkninger og nærmere oplysninger:  
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1 Indledning 

Området 
Lokalplanområdet og rammeområdet for solenergianlægget er sammenfaldende og refereres til i det 

følgende som området. 

Området er ca. 70 ha, ligger i landzone og omfatter matr.nr.43a, 77c, 6a og dele af 6b og dele af 43p, alle 

Den nordlige Del, Bøvling. 

Området ligger nordvest for Bøvlingbjerg med adgangsvej via Høvsørevej ud til Smørpøtvej. 

Terrænet stiger svagt fra fjorden og ind i landet. I området er der ganske lille variation i koteforholdene på 

op til 2,5 meter.  

Området fremstår som opdyrket landbrugsjord i omdrift med to mindre § 3 registrerede områder, en sø og 

et vandløb. I nærheden af området findes 5 (mulighed for 7) eksisterende vindmøller. Alle vindmøller er 

placeret udenfor lokalplanområdet. 

Områdets omgivelser er præget af få beboelser. i  

Området ligger nordvest for Bøvlingbjerg. 

 

Placering i Lemvig kommune og placering vest for Bøvlingbjerg. 

Planforslagene 
Forslag til Lokalplan nr. 224 og Tillæg nr. 30 til Lemvig Kommuneplan 2017-29 – i det følgende kaldet 

planforslagene – udlægger området til teknisk anlæg i form af solenergianlæg samt de til formålet tekniske 

installationer og bygninger. 
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Desuden fastlægger planforslagene bestemmelser for anlæggets placering og ydre fremtræden samt veje, 

hegning og beplantning. Planforslagene udstikker således de overordnede rammer, der kan muliggøre 

etablering af solenergianlæg. 

Lokalplanforslaget fastlægger, at solcelleanlægget skal placeres i lige, parallelle rækker. Der åbnes mulighed 

for, at solcellepanelerne inkl. stativ kan have en højde på op til 4,2 meter over terræn. Der stilles betingelse 

om, at der skal etableres et beplantningsbælte i en bredde af min. 5 meter omkring solcelleanlægget for at 

skærme visuelt for anlægget og som supplement til den eksisterende beplantning. Af hensyn til forsikrings- 

og personsikkerhedsmæssige årsager er der mulighed for etablering af et hegn omkring anlægget. 

Hegnet kan etableres i en højde på op til 2,5 m. Der gives mulighed for, at der kan etableres mindre 

teknikbygninger, skure/bygninger til transformerstationer o.l., hvor grundarealet for den enkelte bygning 

ikke må overstige 125 m2, og højden ikke må overstige 7 meter. 

Teknikskure forventes opført i op til 4 meter over terræn.  

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til teknisk formål, der betegnes 5Å 0.11. 

Solenergianlæg 
Solcelleanlægget består af en lang række solcellemoduler. Enhederne placeres i lige, parallelle, 

nord/sydvendte rækker med en indbyrdes afstand mellem stolperne på minimum 4 meter.  

Solcellepanelerne placeres på piloterede stativer, som forankres i jorden i en dybde af maksimalt 4 meter 

under terræn afhængig af jordbundsforholdene. Enhedernes forventede samlede højde er maksimalt 4,2 

meter over terræn. Solcellerne anti-refleksbehandles således, at solen udnyttes fremfor at blive ledt væk 

fra anlægget. Panelerne monteres på et tracking system således at solens vandring fra morgen til aften 

følges og så panelerne følger solens vandring. Dette medvirker til at refleksion reduceres. 

Området mellem og under solpanelerne holdes ved vækst af vilde blomster eller vilde urter. 

 

Eksempel på solcelleanlæg på terræn – solcellepanelerne følger solens bevægelse. 

Udover solcellepanelerne består solcelleanlægget af invertere, der omdanner den producerede jævnstrøm 

til vekselstrøm. Invertere kan placeres under solcelle- panelerne. Solcelleanlægget består desuden af 

transformerstationer, hvor de to spændingsniveauer i hhv. anlæg og el- nettet sammenkobles. 
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Aktiviteter i anlægs- og driftsfase 
Aktiviteterne i anlægsfasen består af etablering og tilslutning til elnettet, hvilket forventes at ske i løbet af 

2022. Solcelleanlæggets dele produceres i udlandet og/eller Danmark og fragtes til Danmark/området, hvor 

det samles lokalt. Det vil ikke være nødvendigt at etablere yderligere adgangsveje til området. Der kan 

etableres mindre serviceveje mellem solcellepanelerne. 

I driftsfasen vil aktiviteter bestå af service og eftersyn. 

0-Alternativ og andre alternativer 
0-alternativet karakteriserer den situation, hvor planforslagene ikke gennemføres. I det aktuelle tilfælde vil 

dette overordnet set være ensbetydende med, at området fortsætter til jordbrugsmæssigt formål. Dette vil 

dog indebære en udnyttelse af jorden med gødning og ukrudtsbekæmpelse, der kan have en negativ 

indvirkning på grundvandsdannelsen, men ligeledes på udvaskningen af næringsstoffer til recipienter. 

I forhold til overvejelser omkring alternative placeringer har følgende parametre indgået i disse 

overvejelser:  

• Fladt terræn 

• Andre VE anlæg i nærheden 

• Nettilslutning til rådighed via eksisterende underjordiske kabler 

• God solindstråling 

• Få borgere/naboejendomme skal påvirkes 

• Området skal være udlagt til solenergianlæg af Lemvig Kommune 

 

Andre placeringer har været mulige. Det har dog ikke været muligt at lokalisere andre områder i Lemvig 

Kommune, hvor alle disse parametre har været at finde samtidig. Idet alle seks parametre er gældende for 

den udvalgte lokalitet, er det derfor bygherres overbevisning, at lokaliteten er den mest velvalgte placering. 

Afgrænsning af miljørapportens indhold 
Miljøvurderingen er udført efter LBK nr. 913 af 25. juni 2020 og dertilhørende udkast til ”Vejledning om 

miljøvurdering af planer og programmer” fra 2018. Forud for udarbejdelsen af miljørapporten er der 

udarbejdet en scoping (afgrænsning) af de emner, miljøvurderingen skal omfatte. Scopingen udføres ved at 

indkalde til idéer og forslag fra offentligheden og myndigheder i forhold til miljørapportens og 

miljøkonsekvensrapportens indhold. Dette blev gjort i perioden 22. juni til 5. juli 2021. Der er ikke 

indkommet bemærkninger til planforslaget, men der er indkommet tre bemærkninger rettet mod projektet 

og derfor er disse belyst i bygherres miljøkonsekvensrapport. 

På baggrund af scopingen er det vurderet, at miljørapporten vil vurdere følgende parametre: 

• Arkæologiske værdier 

• Beskyttede naturområder/fredning 

• Karakteristiske naturtræk og naturværdier 

• Dyre- og planteliv 

• Biologisk mangfoldighed 
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• Projektets miljøpåvirkninger (støj og refleksion) 

Vurderingen af parametrene omfatter beskrivelse af relevante miljømål og status/miljøproblemer, 

beskrivelse af 0-alternativ, afhjælpende foranstaltninger og overvågningstiltag. 

Høring af berørte myndigheder 
Der har været afholdt scoping/indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsningsrapport til Miljørapportens 

indhold i perioden 22. juni til 5.juli 2021 hos følgende berørte myndigheder og interessenter / 

foreninger: 

Naturstyrelsen: nst@nst.dk 

Naturstyrelsen, Vestjylland: VJY@nst.dk  

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 

Erhvervsstyrelsen: erst@erst.dk 

Bolig- og Planstyrelsen: bpst@bpst.dk  

Energistyrelsen: ens@ens.dk 

Energinet.dk: info@energinet.dk 

Trafikstyrelsen: info@trafikstyrelsen.dk 

Viborg Stift:kmvib@km.dk 

Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk 

NaturErhvervstyrelsen: landbrugsloven@naturerhverv.dk 

DTU, Testcenter Høvsøre: reception@windenergy.dtu.dk 

Holstebro Museum: info@holstebro-museum.dk 

Lemvig Museum: lemvigmuseum@post.tele.dk 

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling Lemvig): lokalafd.dnlemvig-sager@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening; dof@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening (lokalafdeling Lemvig): lemvig@dof.dk 

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 

Landbrug og Fødevarer: hoering@lf.dk 

Danmarks Kulturarvs Forening: post@kulturarvsforening.dk 

mailto:nst@nst.dk
mailto:vjy@nst.dk 
mailto:mst@mst.dk
mailto:erst@erst.dk
mailto:bpst@bpst.dk
mailto:ens@ens.dk
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mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:kmvib@km.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:landbrugsloven@naturerhverv.dk
mailto:reception@windenergy.dtu.dk
mailto:info@holstebro-museum.dk
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mailto:dn@dn.dk
mailto:lokalafd.dnlemvig-sager@dn.dk
mailto:dof@dof.dk
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Miljørapporten skal vurdere planernes karakteristika og kendetegnene ved indvirkningen på det område, 

som kan blive berørt. Desuden inddrages resultaterne af høringen af berørte myndigheder. 

Holstebro Museum 
Jysk Energi har bedt Holstebro Museum om en museal udtalelse i henhold til Museumslovens §§ 25-27 for 

planer om projekt for solenergianlæg ved Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune.  

Holstebro Museum er derfor blevet hørt i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget for projektet, og 

museet kom med følgende bemærkninger: 

Holstebro Museum bemærker, at der ved anlægsarbejde på det berørte areal er stor sandsynlighed for, at 

man kan støde på fortidsminder, som ikke tidligere er registreret eller udgravet. Findes der under 

jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet 

skal straks anmeldes til nærmeste kulturhistoriske museum med arkæologisk ansvarsområde, i dette 

tilfælde Holstebro Museum. 

Museet bemærker yderligere, at med forbehold for pælenes type og størrelse samt fortidsmindernes art, er 

det i mange tilfælde Slots- og Kulturstyrelsens holdning, at destruktionsgraden på solpanelarealerne er så 

lille, at de nedpressede pæle ikke udgør en markant trussel mod erkendte og ikke erkendte, væsentlige 

fortidsminder. Dermed giver de nedpressede pæle ikke i sig selv begrundelse for at gennemføre en 

forundersøgelse af selve panelarealerne, hvis kabelføringer foregår over jorden i de enkelte panelrækker. 

Det gælder også for arealer, der er udpeget som Kulturarvsarealer. Museerne bør i forbindelse med de 

aktuelle arealer med solpaneler, beregne destruktionsgraden af arealerne, på baggrund af konkrete 

oplysninger om funderingsmetode fra bygherre. Arealer der under selve anlægsarbejdet kan belastes 

særligt, eksempelvis skurvognarealer og oplagspladser, skal vurderes i hvert enkelt tilfælde og bygherre 

rådgives om en skånsom fremgangsmåde, som for eksempel udlagte jernplader. Alternativt rådgives 

bygherre om forundersøgelse af disse arealer. 

Lemvig Kommune vurderer på baggrund af indkomne input at miljørapporten skal omfatte: 

• Arkæologiske værdier 

• Beskyttede naturområder/fredning 

• Karakteristiske naturtræk og naturværdier 

• Dyre- og planteliv 

• Biologisk mangfoldighed 

• Projektets miljøpåvirkninger (støj og refleksion) 

• Placeringens egnethed  

Miljøvurderingen af de afgrænsede emner vil blive behandlet med udgangspunkt i det brede miljøbegreb, 

der er defineret i miljøvurderingsloven samt relevante miljøbeskyttelsesmål. Vurderingen vil resultere i 

anbefalinger til afværgende foranstaltninger, hvor det er relevant. 

Formålet med afgrænsningen er, at miljørapporten afgrænses til at fokusere på de miljøemner, der 

formodes at påvirke væsentligt, mens de miljøemner, der ikke påvirker væsentligt, ikke beskrives nærmere 

i rapporten. 

Ud fra scoping og indkomne høringssvar er det ikke fundet relevant at undersøge andre parametre 

nærmere, end beskrevet i ovenstående. Miljørapporten undersøger og vurderer, hvordan planerne for 
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fremtidigt solenergianlæg påvirker disse interesser. Påvirkningerne er analyseret og vurderet på baggrund 

af besigtigelse, kortmateriale og referencer fra lignende projekter. 

Anden planlægning og lovgivning 
Dette afsnit har til formål at redegøre for planforslagenes forbindelse til andre planer og lovgivning. 

Planloven 

Planloven (LBK nr. 1157 af 01. juli 2020) er med til at sikre, at den sammenfattende planlægning forener de 

samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø. 

Udover at indeholde bestemmelser der giver udslag i, at der for solenergianlægget skal udarbejdes 

lokalplan og tillæg til kommuneplanen, indeholder planloven også en række andre bestemmelser, der kan 

have betydning for realisering af anlægget. 

Kystnærhedszonen 

Der er kystnærhedszone langs vestkysten og Nissum Fjord. Projektområdet ligger derfor inden for 

kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområdet. For 

planlægningen i kystnærhedszonen gælder, at der kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er 

en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for denne kystnære lokalisering.  

Her er solenergianlægget placeret i direkte tilknytning til eksisterende energiinfrastruktur via en krydsende 

netkabel gennem området. Et netkabel, der tillige er ledig kapacitet på.  Derudover findes en 

transformerstation i nærheden. Denne placering, nær en række testvindmøller, vil ligeledes samle tekniske 

anlæg i et område, som samtidig er tyndt befolket, hvilket gør, at dette er en måde hvorpå færrest muligt 

borgere berøres direkte. Derudover viser målinger foretaget af Danmarks Meteorologiske Institut, at 

solindstrålingen er større ved kystnære placeringer. Solindstrålingen på denne placering ligger i den bedste 

halvdel af Danmark.  

Det vurderes at med en minimumsafstand til kysten i Nissum Fjord på ca. 450 meter og højden på anlægget 

på maksimalt 4,2 meter for solcellepanelerne og 7 meter for teknikbygning og dertil er der et dige på 

minimum 2,5 meters med beplantning ovenpå i ca. 300 meters afstand fra projektområdet, hvorfor det ikke 

vurderes at have påvirkning på kyst og fjord. Dertil kommer yderligere beplantning, og det faktum at dele af 

anlægget ligger bag anden bebyggelse. Der er alene tale om begrænset og lokal påvirkning, og der er ingen 

væsentlig påvirkning af kystlandskabet.  

 

Landzoneadministration – bonusvirkning 

Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. For at undgå at der efter lokalplanens vedtagelse skal 

søges om landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg, har lokalplanen derfor bonusvirkning. Den 

erstatter således landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens § 15, stk. 4. I 

tilknytningen til bestemmelsen om bonusvirkning knyttes en betingelse om, at arealerne skal reetableres, 

når de ikke længere er i brug til solenergianlæg. Ved reetablering skal anlæg inkl. fundamenter og øvrige 

tekniske anlæg fjernes senest et år efter anvendelsen er ophørt. Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket 

inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. 

Lemvig Kommuneplan 2017-29 
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Området er ikke udlagt til formålet, hvorfor der er udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, hvori der 

fastlægges bestemmelser for et nyt rammeområde, der betegnes 5Å 0.11. 

Området ligger indenfor arealer, der i kommuneplanen er udpeget og hvor skovrejsning ikke er uønsket. 

Der ændres ikke på disse udpegninger i kommuneplantillægget, idet planforslaget ikke vurderes at 

indebære en væsentlig indvirkning på udpegningerne, samt at opstilling af solcelleanlæg er en midlertidig 

foranstaltning. En mindre del er udpeget som lavbundsjord og som bevaringsværdige og 

sammenhængende landskaber. Området er i forvejen delvist udpeget til teknisk formål i form af 

vindmøller, og derfor vurderes det, at den synergi det giver for området at samle vindmøller og 

solenergianlæg i tilknytning til hinanden, opvejer landskabets ændring. Der skal dog være et generelt fokus 

på, at det nye solcelleanlæg og tekniske elementer udformes og placeres med henblik på at kunne bidrage 

til den landskabelig oplevelse.  

Miljøvurderingsloven 

(Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) (LBK nr 

973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). 

Lemvig Kommune har i august 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 18 med kort og retningslinjer for 

placering af større solenergianlæg i Lemvig Kommune. Tillægget opdeler Lemvig Kommune i to geografiske 

områder: Negativ zone – rød og Neutral zone – gul. Projektområdet er beliggende indenfor neutral zone, 

hvor det kan overvejes om nye projekter kan fremmes ud fra en specifik planlægningsmæssig begrundelse. 

 

I Lemvig Kommuneplan 2017-29 er der fastlagt retningslinjer for placeringen af større tekniske 

(energi)anlæg (Tillæg nr. 18 til Lemvig Kommuneplan 2017-29 – Kort og retningslinjer for placering af større 

solenergianlæg).  

Hvorvidt et anlæg må antages at påvirke miljøet væsentligt, fastlægges i Miljøvurderingsloven. 

Solcelleanlæg er anført på lovens bilag 2, pkt. 3, litra a) Energiindustrien - industrianlæg til fremstilling af 

elektricitet, damp og varmt vand. Da planerne samtidig fastlægger anvendelsen af et område på ca. 70 ha, 

vurderes det, at de ikke omfatter et mindre område på lokalt plan jf. lovens § 3, stk. 2. Derudover skal 

myndigheden lave miljøvurdering af planer og programmer, hvor disse medfører krav om en vurdering af 

virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets 

bevaringsmålsætninger. 

Det er derfor fundet nødvendigt, at der udarbejdes en miljøvurdering til nærmere belysning af bestemte 

parametre, som er blevet afgrænset gennem indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsningsnotat til 

Miljørapportens indhold (scoping).  

Denne miljørapport udgør den del af dokumentationen vedrørende planerne, som er fastlagt iht. loven. 

Miljørapporten vedrører således den miljøpåvirkning, som planerne medfører. 

VE-loven 

(Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) (LBK nr. 125 af 07/02/2020)) 

I VE-loven findes flere ordninger, der har til formål at fremme befolkningens accept af og engagement i 

udbygningen af solcelleanlæg.  

• Værditabsordningen 
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Værditabsordningen giver borgere mulighed for at anmelde krav om betaling for værditab, ved opstillingen 

af kommende VE-anlæg i nærheden af beboelsesejendomme. Hvis en borger bliver tilkendt værditab, skal 

denne betales af opstilleren 

Værditabsordningen er i princippet uafhængig af den øvrige planlægning for solcelleparken ved Høvsøre, og 

varetages af Energistyrelsen. 

• Salgsoptionsordning 

Der er en salgsoptionsordning, hvor naboer i afstanden 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg kan 

vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg i op til et år efter 1 

kWh er produceret fra anlægget. 

Beboelsesejendommens værdi vurderes af den uafhængige taksationsmyndighed, der også foretager 

vurdering af værditab. Alene ejendomsejere, der har fået tildelt værditab på over 1 pct. af ejendommens 

værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende salgsoptionen. 

• VE-bonusordningen 

Der er en VE-bonusordning, som giver naboer i afstanden 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg ret 

til en VE-bonus. Størrelsen på bonussen varierer i anlæggets levetid i og med, den afhænger af anlæggets 

produktion og elprisen. 

• Grøn pulje 

Med grøn pulje bliver opstillerne af vedvarende energianlæg pålagt at indbetale et beløb pr. opstillet 

energianlæg til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg eller den kommune eller de 

kommuner, der har indsigelsesret ved åben dør-havvindmøller. Der forventes ca. 3 mio. kr. fra dette 

projekt. 

Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er 

hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende 

energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til 

kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning. 

Museumsloven 

Museumsloven (LBK nr. 358 08/04/2014) er med til at sikre, at der værnes om den danske kultur- og 

naturarv. 

Der kan være risiko for, at der ved etablering af solcelleanlægget stødes på fortidsminder, som ikke 

tidligere er registreret. Sådanne forekomster er jf. Museumslovens § 27, stk. 2 beskyttet og kan forlanges 

undersøgt i det omfang, de berøres af anlægsarbejdet, med risiko for at dette forsinkes eller må udsættes. 

Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører 

fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Holstebro Museum. 

Habitatbekendtgørelse 
Internationale naturbeskyttelsesområder 
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Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter (bek nr. 1595 af 06/12/2018) kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse 

af planen kan betyde: 

• at planen skader Natura 2000 områder 

• at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i 

Habitatdirektivet (EU direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 

dyr og planter) bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt 

• eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b), i alle livsstadier, kan 

blive ødelagt. 

Nissum Fjord og dens omgivelser er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde i form af både 
Natura 2000-område nr. N65 Nissum Fjord, der samtidig er udpeget som Habitatområde (H58) og som 
Fuglebeskyttelsesområde (F38). Området ligger umiddelbart op langs med dette internationale 
naturbeskyttelsesområde. 
 
Naturbeskyttelsesloven 

Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 240 af 13/03/2019) er med til at sikre, at der værnes om landets natur og 

miljø. Dette sker bl.a. ved at udpege de såkaldte § 3-områder og fastlæggelse af beskyttelseslinjer. Inden 

for området findes en sø og et vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I planforslagene 

tages der hensyn til disse, idet der fastlægges bestemmelser om, at solcelleanlæg ikke må placeres 

nærmere § 3 beskyttet område end 10 meter. 

Området anvendes i dag som landbrugsareal i omdrift. Idet der ikke må være skyggepåvirkning af beskyttet 

natur fra solcellepanelerne, vurderes en placering af solcellepaneler med en afstand af 10 meter fra 

registreringerne, ikke at have en negativ indflydelse på § 3 område. 

Landbrugsloven 

Landbrugsloven (LBK nr. 116 af 06/02/2020) er med til at sikre, at der sker en forsvarlig og flersidig 

anvendelse af landbrugsejendomme under hensyn til jordbrugsproduktion, natur, miljø og landskabelige 

værdier. Dette sker bl.a. ved at pålægge en ejendom med landbrugspligt, der forpligter ejeren til, at 

ejendommens jorder anvendes til et jordbrugsmæssigt formål. Ejendomme indenfor området er noteret 

som landbrugsejendomme med landbrugspligt. 

Realisering af planforslagene forudsætter, at Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet 

ophæver landbrugspligten ved særskilt ansøgning. Erfaringen fra vindmøller er, at der på ejendomme 

tinglyses en deklaration om, at ejendommen er fritaget for landbrugspligt i den periode, hvor anlægget er i 

drift, og at jorden skal tilbageføres til jordbrugsmæssigt formål, når anvendelsen er ophørt. I lokalplanen 

stilles der betingelse om reetablering af området efter anlæggets ophør. Landbrugspligten ophæves derfor 

kun midlertidigt. 

Byggeloven og bygningsreglementet 

Byggeloven (LBK nr. 1178 af 23/09/2016) er med til at sikre, at bl.a. bebyggelse udføres og indrettes 

således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. 

Der skal søges om byggetilladelse i henhold til bygningsreglementet, såfremt den påtænkte bebyggelse, 

konstruktion eller anlæg er væsentlig under hensyn til omgivelserne i forhold til omfang, højde og afstand. 
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Dette vurderes at være tilfældet for solcelleanlæg i den størrelse, som planforslagenes og områdets omfang 

giver mulighed for. 

Statslige interesser 
Jævnfør ”Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg” fra juni 2013 bør 

solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, som ikke er afhængig af en placering i det åbne land, 

placeres i tilknytning til byområder, jævnfør by- og landzoneprincipperne. Det er dog Naturstyrelsens 

vurdering, at der kan være konkrete tilfælde, hvor en bynær placering ikke er mulig. Derfor skal der i 

planforslag for tekniske anlæg, som ønskes placeret i det åbne land, redegøres for den foreslåede placering, 

herunder hvorfor en placering i tilknytning til eksisterende byområder ikke er mulig i det konkrete tilfælde. 

Den foreslåede placering af solcelleanlæg med et arealmæssigt omfang på ca. 70 ha ved vest for 

Bøvlingbjerg ligger i det åbne land. Planforslagene indeholder derfor den planlægningsmæssige 

begrundelse for, hvorfor en bynær placering i det konkrete tilfælde ikke er mulig ud fra en afvejning ift. 

kommunens byområder (bymønster) samt funktionelle, æstetiske samt miljø- og naturmæssige hensyn. 

Placeringen af et større solenergianlæg i nærhed af eksisterende byområder eller i tilknytning hertil, kan 

skabe en uhensigtsmæssig barriere mellem byen og det åbne land. Dette kan på sigt skabe en 

usammenhængende bystruktur, præget af livløse solcelleområder og afkoblede byanvendelser i forbindelse 

med byens udvikling. 

National energistrategi 2050 
I juni 2020 er der indgået en bred aftale blandt de politiske partier om at udvikle, udbygge og integrere 

grønne teknologier i energisektoren og industrien. En aftale, der skal sikre en stor drivhusgasreduktion. 

Aftalen skal bane vejen for globalt lederskab inden for vedvarende energi og sikre en ambitiøs grøn 

omstilling af industrien. Målet er at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler, dels af 

hensyn til forsyningssikkerheden, dels af hensyn til at stoppe klimaforandringer ved bl.a. at nedbringe 

udslippet af drivhusgasser. I Regeringens udspil spiller bl.a. vindkraft en stor rolle, men vedvarende 

energikilder som solceller og biogas forventes at kunne supplere og evt. erstatte en del af vindkraften på 

længere sigt.  

Der er ikke sat specifikke andele på de forskellige energikilder for 2050, men det aktuelle solcelleanlæg vil 

medvirke til et energisystem, hvor vedvarende energikilder har en større andel.  

Kommunal energistrategi 
I Lemvig Kommuneplan 2017-2029 fokuseres bl.a. på den fremtidige udvikling af kommunens 

energistrategi. 

Lemvig Kommune har med strategien "Klima & Energi" en målsætning om, at der i 2020 skal produceres 

mere vedvarende energi i kommunen, end det samlede energiforbrug i kommunen. Lemvig Kommune er i 

mål hermed. Lemvig Kommune indgår nu i DK2020, hvormed de forstærker deres indsats i henhold til deres 

nye Klimahandlingsplan overfor en klimavenlig fremtid med stadig mindre udledning af CO2. 

Styrkepositionen i kommunen er vindenergi, men andre former for alternative energikilder bidrager også 

godt. 

Med vedtagelsen af tillæg nr. 18 til Lemvig Kommuneplan 2017-29 (for planlægning for placering af større 

solenergianlæg) er der mulighed for, at solenergi fremover også kan bidrage til, at kommunens nye 

målsætninger bliver en realitet. 
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Placering af de nye store solenergianlæg skal kunne rummes i den udpegning, der er foretaget i tillæg nr. 18 

og anlæggene skal følge de retningslinjer som tillægget rummer. 

Realisering af planforslagene vil medvirke til, at andelen af den vedvarende energi udgør en endnu større 

procentdel af kommunens energiforbrug. 
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2. Ikke-teknisk resumé 
Dette ikke-tekniske resumé opsummerer den samlede miljørapport, der er udarbejdet i forbindelse med 

Lokalplan nr. 224 og Kommuneplantillæg nr. 30 for et område til teknisk formål ved Bøvlingbjerg i Lemvig 

Kommune. 

Miljørapporten er udarbejdet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er jf. 

miljøvurderingslovens § 11 sket en afgrænsning af miljørapportens indhold. 

Planforslagene 

Planforslagene giver mulighed for at etablere tekniske anlæg i form af solenergianlæg i tilknytning til et 

eksisterende vindmølleområde. 

Lokalplanen fastlægger, at solcelleanlægget skal opstilles i lige, parallelle rækker samt tilhørende 

transformere og teknikbygning. Ligeledes skaber lokalplanen mulighed for etablering af en 

transformerstation. Anlæggets transformer vil have en højde på maksimalt 7 meter, og der stilles vilkår om, 

at der omkring anlægget skal etableres et beplantningsbælte for at skærme visuelt for anlægget. Af 

forsikrings- og personsikkerhedsmæssige årsager bør der etableres hegn omkring anlægget, og lokalplanen 

giver mulighed for dette. Arealerne under og mellem solcellerne vil fremstå som blomster- eller 

urtearealer, alternativt som græsarealer. 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til teknisk formål. 

Realisering af planforslagene er betinget af en række andre love, herunder bl.a. at landbrugspligten 

ophæves iht. landbrugsloven, og at der gives en byggetilladelse iht. byggeloven og Bygningsreglementet. 

Alternativer 

0-alternativet karakteriserer den situation, hvor planforslagene ikke vedtages og gennemføres. I det 

aktuelle tilfælde vil dette være ensbetydende med, at området fortsætter til landbrugsmæssigt formål. 

Dette vil dog indebære en udnyttelse af jorden med gødning og ukrudtsbekæmpelse, der kan have en 

negativ betydning for grundvandet. 

I forhold til overvejelser omkring alternative placeringer har følgende parametre indgået i disse 

overvejelser:  

• Fladt terræn 

• Andre VE anlæg i nærheden 

• Nettilslutning til rådighed via eksisterende underjordiske kabler 

• God solindstråling 

• Få borgere/naboejendomme skal påvirkes 

• Området skal være udlagt til solenergianlæg af Lemvig Kommune 

Andre placeringer har været mulige. Det har dog ikke været muligt at lokalisere andre områder i Lemvig 

Kommune, hvor alle disse parametre har været at finde samtidig. Idet alle seks parametre er gældende for 

den udvalgte lokalitet, er det derfor bygherres overbevisning, at lokaliteten er den mest velvalgte placering. 

 

Vurdering af udvalgte parametre 
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Planforslagene er vurderet ud fra følgende parametre: 

• Arkæologiske værdier 

På selve det berørte område er der tidligere registreret fortidsminder. Det drejer sig om gruber og grøft 

fundet på luftfoto, som muligvis stammer fra en nedrevet gård fra historisk tid (180701-159), herudover er 

der registreret et areal med oldtidsagre dateret til ældre jernalder (180701-153). Holstebro Museum er 

kontaktet for indledende forundersøgelser. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, foretages 

de forbehold, som kræves af Holstebro Museum. 

• Karakteristiske naturtræk og naturværdier 

Overordnet set vil etablering af et solcelleanlæg i området ikke tilføre landskabet en væsentlig visuel 

påvirkning, som vil forandre oplevelsen af landskabet i væsentlig grad. Karakteristisk for landskabet er det 

store, flade slettelandskab, der især kommer til udtryk nær Nissum Fjord og Indfjorden, ved Testcenter 

Høvsøre. Området er præget af større, intensivt dyrkede marker, der er placeret på det let bølgende til helt 

flade terræn. Derudover findes der også større engområder, som benyttes til græsning længst mod syd, jo 

nærmere man kommer Indfjorden og Nissum Fjord. 

Det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig negativ påvirkning af det eksisterende landskabsbillede. 

Ud fra visualiseringer, er det vurderet, at solcelleanlægget overordnet set ikke vil have synlig påvirkning fra 

omgivelserne, herunder offentlige vej, beboelser og Bøvling Kirke. Dette skyldes især eksisterende læbælter 

som giver afskærmende effekt omkring anlægget, og at solcelleanlægget placeres i et i forvejen teknisk 

præget landskab. Eventuelle refleksioner afbødes gennem bestemmelser om antirefleksbehandling og 

etablering af afskærmende beplantning. 

• Dyre- og planteliv, biologisk mangfoldighed og beskyttede naturområder 

Det vurderes, at solcelleanlæggets påvirkning af områdets flora og fauna, herunder Natura2000- 

udpegninger, beskyttede arter samt beskyttede naturområder er minimal. Græsarealerne under solcellerne 

samt nye læbælter i området kan bidrage til en forbedring af levevilkår for insekter, fugle og mindre dyr i 

området. Læbælterne kan tilføre området fourageringsteder for mindre dyr/insekter samt råvildt. 

Det vurderes, at de arter der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, og som fouragerer i 

projektområdet, ikke lider skade som følge af solcelleprojektet. Den fortrængning, der kan forekomme som 

følge af solcelleanlægget vil være sammenlignelig med den fortrængning omlægning til f.eks. energipil ville 

forårsage. Det vurderes derudover, at der fortsat er store arealer til foruragering i nærheden. 

• Placeringens egnethed 

Det vurderes at skabe en positiv synergi, at samle solcelleanlægget i tilknytning til eksisterende vindmøller, 

således det tekniske område er samlet i stedet for spredt ud i landskabet. Strømmen fra vindmøller og 

solcelleanlægget kan ligeledes udnytte el-infrastrukturen, som allerede er i området. 

Pga. de eksisterende vindmøller i området, vil det visuelle fokus flyttes mod vindmøllerne, og ikke hen mod 

solcelleanlægget.  

• Projektets miljøpåvirkninger 

Støjen fra solcelleanlægget er vurderet at overholde gældende støjkrav. Solpanelerne anti-refleksbehandles 

og solcellerne styres af et tracking system, som gør at panelerne bevæger sig over himlen med front op 
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mod solen. Disse tiltag vurderes at ville minimere generne fra refleksion fra panelerne. Dertil etableres 

beplantning rundt om hele anlægget. 
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3. Miljøvurdering 
I de følgende afsnit gennemgås de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet i overensstemmelse 

med det forudgående kapitel. 

Arkæologiske værdier 
Holstebro Museum har foretaget en museal udtalelse i henhold til museumslovens §§ 25-27.  

På selve det berørte område for dette projekt er der tidligere registreret fortidsminder. Det drejer sig om 

gruber og grøft fundet på luftfoto, som muligvis stammer fra en nedrevet gård fra historisk tid (180701-

159), herudover er der registreret et areal med oldtidsagre dateret til ældre jernalder (180701-153). På 

figuren nedenfor ses de af Holstebro Museum udpegede områder. 

 

Kortbilag fra Holstebro Museum med angivelse af placering af 2 fund på projektområdet. Fundenes 

placering er angivet med sort stjerne. De 2 fund indenfor den blå afgrænsning er relevant for dette projekt. 

Det nærmeste fredede kulturareal er et areal overfor Rysensteen omkring den øvre del af Smørpøtvej. Her 

er et område udlagt til kulturarvsareal, på baggrund af flere overflyvninger samt undersøgelser med 

detektorer, som har givet anledning til mange fund. Området vurderes at rumme omfattende bebyggelse 

fra vikingetid og middelalder. Dette område ligger i en afstand af ca. 625 meter nord for projektområdet. 

Derudover er der en kirkebyggelinje omkring Bøvlingbjerg kirke, nordøst for Bøvlingvej. Dette ligger 

udenfor projektområdet, i en afstand af 340 meter. 

Projektområdet er langt fra disse fredede områder, hvorfor det ikke vurderes at projektet er problematisk i 

forhold til kendte fredede områder. 

Afværgeforanstaltninger 

Ifølge Holstebro Museums vurdering, bør bygherre tilrådes at få gennemført en forundersøgelse af de 

arealer, hvor anlægsarbejderne medfører destruktion af erkendte og ikke erkendte, væsentlige 

fortidsminder, dvs. arealer med kabel-og vejtraceer, dybdepløjede beplantninger, transformere og arealer 

der skal terrænreguleres. 
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Paneler opsættes på stålprofiler, som har et lille aftryk på jordoverfladen og vurderes derfor ikke at udgøre 

en særlig risiko for fortidsminder i jorden på området for selve solcellerne. Der foretages en arkæologisk 

forundersøgelse af særlige udvalgte områder, som nævnt ovenfor. Dette udføres så vidt muligt inden selve 

anlægsfasen. Bygherre er indstillet på at lade Holstebro Museum udføre forundersøgelse af disse særlige 

udvalgte områder. Såfremt der findes fortidsminder i jorden, vil anlægsarbejdet blive standset for at sikre 

fortidsmindet. 

Konklusion 

Der ses ikke et behov for en arkæologisk forundersøgelse inden etablering af solcelleanlægget, hvis 

ovenstående foranstaltninger overholdes. Der kan udføres en arkæologisk undersøgelse af de arealer, hvor 

transformerstationen og bygninger etableres. 

Karakteristiske naturtræk og naturværdier samt visuelle forhold 
En miljøkonsekvensvurdering af landskabets naturtræk og naturværdier er en vurdering af landskabets 

robusthed overfor tekniske anlæg, og hvorledes solcelleanlægget vil påvirke landskabet. Området er ca. 70 

ha, og det kan derfor ikke afvises, at solcelleanlæg vil være synlige fra flere vinkler og særligt korte 

afstande. 

Solcelleanlægget planlægges opført i et område med forholdsvis lille variation i terrænet, og hvor området 

er en del af et større fladt kystlandskab. Et landskab hvor det naturligt har været nødvendigt at etablere 

læhegn for at skærme markerne mod vestenvinden. Så godt som alle arealer er i dag i omdrift. Jordbunden 

er hovedsageligt bestående af grus og sand og blandinger heraf.  

De karakteristiske landskabskarakterer for området er det store, flade slettelandskab, der især kommer til 

udtryk i den vestlige del nær Nissum Fjord og Indfjorden, ved Testcenter Høvsøre. Mod nord og øst 

forekommer dog en sporadisk placering af beplantning og levende hegn, der toner det store landskab en 

smule ned. Disse levende hegn findes hovedsageligt mellem marker, og derudover ses sporadiske 

beplantninger og krat i og omkring våde områder. Området er præget af større, intensivt dyrkede marker, 

der er placeret på det let bølgende til helt flade terræn, alt imens der også findes større engområder, som 

benyttes til græsning længst mod syd, jo nærmere man kommer Indfjorden og Nissum Fjord. Området 

opleves i en generel stor skala, ofte med lange kig ind over den flade hedeslette. I samspil med landskabets 

meget horisontale orientering ses vindmølleparkerne i deres vertikale, men enkle karakter. På grund af 

mængden oplever man dem tydeligt, men de er indpasset godt i landskabet og dennes skala. 

Området er i høj grad præget af tekniske anlæg, i form af særligt vindmøllerne i Testcenter Høvsøre samt 

tilhørende master. Nedenfor ses eksempel herpå. Billedet er taget fra toppen af pumpehuset på 

Torsmindevej og der kigges ind mod møllerne, således fra vest mod øst. 

Området er præget af få nabobeboelser, samtidig med at solcelleanlægget vil blive samlokaliseret med et 

andet teknisk anlæg i form af de eksisterende vindmøller. 

På baggrund af kortanalyser og besigtigelse af området er det vurderet, at det påtænkte solcelleanlæg vil 

være synligt fra åbne områder i nærheden. Der er derfor udarbejdet visualiseringer af solcelleanlægget fra 

det omgivende landskab til belysning af den visuelle påvirkning. Visualiseringerne er udarbejdet på fotos af 

de eksisterende forhold, som er optaget fra forskellige fotostandpunkter, der fremgår af kortet nedenfor. 

Fotostandpunkterne er udvalgt således, at de illustrerer, hvordan området med solcelleanlæg og 

beplantning vil fremstå fra omkringliggende veje, kulturhistoriske elementer og nærliggende boliger.  
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På baggrund af kortanalyser og besigtigelse af området er der en forventning om, at solcelleanlægget kan 

være synligt fra syd og fra vest (ud mod vindmøllerne). Der er derfor en forventning om, at det er 

nødvendigt at etablere ny afskærmende beplantning mod den sydlige afgrænsning af området, op mod 

Høvsørevej, og mod vest. Fra de andre retninger er der eksisterende beplantning som bibeholdes. 

 

Fotostandpunkter til belysning af visuelle forhold.  

Solcelleanlæg og afskærmende beplantning er visualiseret med en højde på hhv. 4,2 meter og 5 meter for 

beplantning, hvilket er de højder, som lokalplansforslaget fastlægger som maksimum. Placeringen følger 

lokalplansforslagets bestemmelse om en afstand på min. 5 meter til områdets afgrænsning. Desuden 

respekterer opstillingen af solcelleanlæg på visualiseringer de ledninger og vindmøller som findes i 

området.  

Oplevelsen af solcelleanlæg vil afhænge af mængden af dagslys, solens vinkel og om visualiseringen er af 

solcelleanlæggenes ”forside” eller ”bagside”. Farven på solcelleanlæg og beplantning er valgt, så det er så 

virkelighedsnært som muligt, men samtidig således at elementerne fremtræder tydeligt på fotografierne. 

For at give en ide om, hvordan solcelleanlæggene vil blive oplevet i landskabet, er der udarbejdet 

visualiseringer fra forskellige steder. Fotopunkterne er valgt, så de viser det, der kan ses fra nærmeste veje 

og fra givne punkter i landskabet. På tidspunktet for visualiseringerne har der ikke været kendskab til 

placeringen af transformer / teknisk bygning, hvorfor den ikke er at finde på visualiseringerne. 

Der er udarbejdet visualiseringer med og uden ny afskærmende beplantning, således solcelleanlæggets 

fremtidige forhold vises, og således at worst case betingelser umiddelbart efter etablering er vist. 

Anlæggets visuelle påvirkninger er vurderet ud fra metodikken givet i nedenstående tabel. 

Dominerende Anlægget er altoverskyggende i oplevelsen af landskabet. 
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Markant Anlægget er fuldt, eller næsten fuldt synligt, overgår i skala de øvrige 
landskabselementer, og/eller har en stor horisontal udbredelse. 

Moderat Anlægget er skalamæssigt ligeværdigt med de øvrige landskabselementer 
og/eller delvist afskærmet. 

Underordnet Kun enkelte eller flere anlægselementer er synlige, men på en så stor 
afstand, at de underordner sig de øvrige landskabselementer og indgår som 
en del af baggrundsbilledet. 

Ubetydelig/ingen Anlægget er ikke synligt, eller enkelte anlægselementer kan ses bag terræn 
eller bevoksning. 

 

Nedenfor er vist FØR og EFTER billeder fra de seks valgte fotovinkler.  

 

Vinkel 1 – Torsmindevej 

 

Figur 4.3 FØR – fra taget af pumpehus på Torsmindevej. Disse billeder smeltes sammen til et billede. 

 

Figur 4.4 EFTER UDEN ny beplantning (pilene angiver yderpunkter af anlægget).  
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Figur 4.5 EFTER MED ny beplantning. 

FØR: Her ses de mange og markante vindmøller og tilhørende master på Testcenter Høvsøre. Afstanden til 

projektområdet er stor, og mellem fotopunktet og projektområdet findes en del marker med varierende 

afgrøder. 

EFTER: På EFTER billedet er det stadig møllerne og de tilhørende master, som er synlige i horisonten. 

Afstanden gør, at den visuelle påvirkning er ubetydelig.  

EFTER beplantning: Afstanden på ca. 1.700 meter gør, at det vurderes umuligt at se den nye beplantning 

mod vest. Dette skyldes ligeledes eksisterende beplantning i fotovinklen. Fra denne vinkel er det særligt 

møllerne og andre højt ragende elementer, som fanger blikket. 

 

Vinkel 2 – Bøvlingvej ved kirken 

 

Figur 4.6 FØR billeder, smeltes sammen til et billede. 
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Figur 4.7 EFTER UDEN ny beplantning. 

 

Figur 4.8 EFTER MED ny beplantning. 

FØR: Fra denne vinkel er projektområdet ikke umiddelbart synligt. I denne retning er der veletablerede 

læhegn omkring den nordøstlige del af lokaliteten, hvilket gør, at projektområdet ikke kan spottes herfra. 

På fototidspunktet er afgrøderne på disse marker ikke store og veletablerede, hvilket gør, at kigget ind mod 

projektområdet er frit. Såfremt der måtte være åbent udsyn mod projektområdet ville det være muligt at 

kigge ind i projektområdet. Fototerrænet er svagt hævet i forhold til grusvejen og terrænet for anlægget. 

Foto er taget fra terræn. Såfremt der måtte tages udkig fra Bøvling Kirketårn, kan det ikke udelukkes, at det 

kan være muligt at se ind i selve solcelleanlægget. 

EFTER: I denne retning (nordøst) er der eksisterende, veletablerede læhegn på lokaliteten, hvilket gør, at 

solcelleanlægget ikke kan spottes fra denne vinkel. Den visuelle påvirkning er ubetydelig. 

EFTER beplantning: Som det ses på figur 4.7 og 4.8 er solcelleanlægget ikke synligt fra denne vinkel. 

Anlæggets visuelle påvirkning er ubetydelig. 
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Vinkel 3 – Bøvlingvej ved Rysensteen 

 

Figur 4.9 FØR billeder. Disse smeltes sammen til et billede. 

 

 

Figur 4.10 EFTER UDEN ny beplantning. 

 

Figur 4.11 EFTER MED ny beplantning. 

FØR: I denne vinkel ses marker uden opvoksede afgrøder placeret foran området til solcelleprojektet. 

Projektområdet er svært synligt fra denne vinkel. I denne retning er der veletablerede læhegn omkring den 

nordøstlige del af lokaliteten, hvilket gør, at projektområdet ikke kan spottes herfra. Fototerrænet er på 

niveau med grusvejen. Terrænet har dog en meget svag stigning ind mod anlægget. 

EFTER: I denne retning (nordøst) er der eksisterende, veletablerede læhegn på lokaliteten, hvilket gør, at 

solcelleanlægget ikke kan spottes fra denne vinkel. Den visuelle påvirkning er ubetydelig. 



26 
 

EFTER beplantning: Den visuelle påvirkning er uændret og dermed ubetydelig. 

Vinkel 4 – Bøvlingvej umiddelbart nord for Bøvling 

 

Figur 4. 12 FØR 
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Figur 4.13 EFTER UDEN ny beplantning. 

 

Figur 4.14 EFTER MED ny beplantning. 

FØR: I denne vinkel ses marker uden store, opvoksede afgrøder placeret foran området til solcelleprojektet. 

Fra denne vinkel er projektområdet ikke umiddelbart synligt. I denne retning er der veletablerede læhegn 

omkring den østlige del af lokaliteten, hvilket gør, at projektområdet ikke kan spottes herfra. Fototerrænet 

er lidt højere end marken, og terrænet har en meget svag stigning ind mod anlægget. 

EFTER: I denne retning (øst) er der eksisterende, veletablerede læhegn på lokaliteten. Der findes endda to 

rækker læhegn, hvilket gør, at solcelleanlægget er meget svært at spotte fra denne vinkel. Måske anes 

toppen af panelerne over beplantningerne. Den visuelle påvirkning er ubetydelig. 

EFTER beplantning: Forholdene er uændrede. Den visuelle påvirkning er ubetydelig.  

Vinkel 5 – Høvsørevej op ad anlægget  
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Figur 4.15 FØR 

 

Figur 4.16 EFTER UDEN ny beplantning. 
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Figur 4.17 EFTER MED ny beplantning. 

FØR: I denne vinkel er projektets marker meget synlige inden etablering af projektet. Høvsørevej løber 

langs de marker, der tænkes benyttet. Der er ingen eksisterende beplantning, blot en rabat/grøft mellem 

vej og projektområdet. Dette gælder hele strækningen langs Høvsørevej. Fototerrænet er på niveau med 

marken. 

EFTER: I denne retning (syd) er der helt åbent, hvilket gør, at solcelleanlægget er meget synligt fra denne 

vinkel. Den visuelle påvirkning er markant UDEN beplantning. 

EFTER MED: Når der efter nogle år er et veletableret læhegn, afskærmes indkigget til solcelleanlægget 

tydeligt. Anlæggets synlighed går fra at være markant til at være underordnet eller ubetydelig. 

Vinkel 6 – Høvsørevej ved shelterplads 



30 
 

 

Figur 4.18 FØR 

 

Figur 4.19 EFTER UDEN ny beplantning. 
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Figur 4.19 EFTER MED ny beplantning. 

FØR: Foto i denne vinkel er taget i en åbning på et dige syd for Høvsørevej 49 og tilhørende marker. 

Terrænet for dette foto er således en del højere, end projektområdet befinder sig i. Det er af Lemvig 

Kommune oplyst, at lige bag de tre shelters er diget 2,5 – 2,75 meter højt. På foto ses eksisterende 

beplantning, som findes på/omkring Høvsørevej 49. Eksisterende beplantning medfører, at projektområdet 

ikke umiddelbart er synligt fra dette højere terræn.  

EFTER: I denne retning (syd) er der frit udsyn til projektområdet fra en åbning i beplantningen fra toppen af 

diget. Fra denne vinkel ses, at der findes anden beplantning i området. Beplantningen afskærmer kigget fra 

denne position ind i solcelleområdet. Denne beplantning tilhører dog tredje mand. Den visuelle påvirkning 

er ubetydelig UDEN beplantning. 

EFTER MED: Når der efter nogle år er et veletableret læhegn, afskærmes indkigget til solcelleanlægget 

yderligere. Anlæggets synlighed vil efter nogle år være ubetydelig MED egen ny beplantning. 

Anbefalinger til afværgeforanstaltninger 

Landskabet omkring solcelleanlægget er påvirket af eksisterende vindmøller. Området er opdelt af 

læhegnsbeplantninger. Uden for lokalplanafgrænsningen findes læhegn, så etablering af et 

beplantningsbælte vil ikke påvirke landskabet i væsentlig negativ grad. Solcelleanlægget og de tilhørende 

omkransende læhegn kan indpasses i denne struktur, og vil ikke ændre væsentligt på landskabsoplevelsen i 

området.  

På den baggrund er det vurderet, at realisering af solcelleanlægget, der er beskrevet i lokalplanen for et 

teknisk område ved Bøvlingbjerg, ikke vil forandre indtrykket af landskabet omkring lokalplanens områder. 

Overordnet set vil der ikke være en væsentlig visuel påvirkning og det er vurderet, at de nye anlæg vil 

kunne placeres i området. Solcelleanlægget er maksimalt 4,2 meter højt, og vil ikke dominere området 
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vertikalt, men anlægget og den afskærmende beplantning vil nogle steder påvirke frie kig over landskabet 

en smule. Dele af områderne er i dag afskærmet af eksisterende levende hegn, og der vil således ikke være 

tale om en væsentlig ændring. Vindmøllerne vil fortsat være det dominerende tekniske anlæg i området.  

Det anbefales, at der etableres afskærmende beplantning, som skærmer mest muligt for solcelleanlægget. 

Der vil blive indsat et vilkår om en slørende beplantning langs lokalplanområdets afgrænsning. I det første 

år, indtil bevoksningen er vokset til, vil solcelleanlægget fra visse steder fremstå meget synligt fra det 

omgivende miljø, ligesom anlægget kan være mere synligt i vinterhalvåret pga. løvfældende træer og 

buske. Der er i lokalplanen indskrevet at den nye beplantning ligeledes skal indeholde stedsegrønne 

planter. Det anbefales, at læhegnene tilses efter plantning og at der det første år vil opretholdes 

vedligehold og vanding af læhegnet, hvis der måtte være behov herfor. Vedligehold omfatter også 

udskiftning af udgåede planter, så der sikres en jævn og hurtig vækst.  

For at afhjælpe for solcelleanlæggets påvirkning af landskabet, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser 

om, at der skal etableres et beplantningsbælte i en højde af 5 meter omkring solcelleanlægget. Der 

udlægges et areal i en bredde af 5 meter til beplantningsbælte. For at sikre, at solcelleanlægget opleves 

som overskueligt og som en integreret del af landskabet, skal solcellepanelerne opstilles i lige, parallelle 

rækker og fremstå med samme afstand, hældning og type. Derudover stilles krav om farvevalg og anti-

refleksbehandling af solcellepanelerne. 

Konklusion 

Ved gennemførelse af lokalplanen vil der være en visuel påvirkning af landskabet, der i de første år vil være 

større end efter ca. 4-5 år, hvor den nye beplantning vil være vokset til, dog ikke forventelig vokset til fuld 

størrelse. 

Overordnet set vurderes det, at gennemførelsen af planen ikke vil påvirke de landskabelige 

bevaringsværdier, de karakteristiske naturtræk og naturværdier i væsentlig grad, da de overordnede 

strukturer i landskabet ikke forstyrres. 

Lokalplanen for solcelleanlægget opretholder området som landbrugsland, hvor der sikres bibeholdelse af 

eksisterende § 3 område, Gammelgårde Grøft samt områdets let varierende terræn. Solcelleanlægget 

ændrer således ikke på områdets landskabskarakter. 

Lokalplanområdet ligger i et område, der har udpræget karakter af landbrugsområde. Både indenfor 

lokalplanområdet og på de tilstødende arealer er der større markfelter, som anvendes til dyrkning. Der er 

spredt vegetation, og der findes læbælter til afskærmning af de enkelte markfelter. 

Ud fra visualiseringer, er det vurderet, at solcelleanlægget overordnet set ikke vil påvirke omgivelserne 

væsentligt, herunder fra veje omkring anlægget og særligt fra Bøvling Kirke, Rysensteen og lige nord for 

Bøvlingbjerg. Dette skyldes især eksisterende læbælter, afskærmende beplantning omkring anlægget, og at 

solcelleanlægget placeres i et i forvejen teknisk præget landskab, og har en naturlig maksimal højde på 4,2 

meter. Eventuelle refleksioner afbødes gennem bestemmelser om anti-refleksbehandling og etablering af 

afskærmende beplantning. Dertil skal bemærkes at solcellepanelerne opsættes med tracking system, der 

gør at solcellefladerne vender op mod himlen. Derfor vil eventuelle refleksioner ske op mod himlen og ikke 

ud imod omgivelserne. 

På kort afstand vil solcelleanlægget og den afskærmende beplantning være markant synligt, men fra 

længere afstande drages øjnene nærmere af vindmøller, eksisterende beplantning og bebyggelser end 

solcelleanlægget. Overordnet set vil solcelleanlægget påvirke omgivelserne i ubetydelig grad. 
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Beplantningsbælter omkring anlægget vil sammen med eksisterende beplantninger medvirke til at 

afskærme visuelt således, at beplantning, fremfor et teknisk anlæg, er synlig. Overordnet set vil etablering 

af et solcelleanlæg i området ikke tilføre landskabet en væsentlig visuel påvirkning, som vil forandre 

oplevelsen af landskabet i væsentlig grad. Landskabet har karakter af mindre skala og lukket karakter pga. 

de eksisterende rum dannet af læhegn, hvor der i forvejen er påvirkning fra tekniske elementer i form af 

vindmøller. På den baggrund vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig negativ påvirkning af det 

eksisterende landskabsbillede. 

Overordnet set vil påvirkningen i anlægsfasen primært være lokalt. På grund af den relativ korte periode, 

som anlægsperioden strækker sig over, vil den samlede påvirkning være lille. Inddragelse af landbrugsjord 

til energiproduktion vil begrænse muligheden for at benytte området til landbrugsformål, hvorved en del 

landbrugsmæssig trafik og kørsel kan undgås. 

Påvirkningen i driftsfasen vil i mange år begrænse muligheden for at benytte området til landbrug og store 

husdyrbrug med inddragelsen af jorden til energiproduktion, hvilket vil reducere den landbrugsmæssige 

aktivitet til og på området. 

Den tekniske påvirkning af landskabet øges, og solcelleanlægget kan medføre en moderat visuel påvirkning 

på vejstrækninger, her særligt Høvsørevej, der fører ind til området. Uden for lokalplanområdet vil 

solcelleanlægget være afskærmet med et beplantningsbælte, og den generelle opfattelse af landskabet 

påvirkes ikke i væsentlig grad. 

I nedrivningsfasen vil påvirkningen betyde, at jorden igen kan inddrages til jordbrugsmæssige formål og til 

store husdyrbrug efter endt drift. 

De eksisterende vindmøller og det planlagte solcelleanlæg vil tilsammen være med til at understrege at 

landskabet har karakter af mindre skala og lukket karakter pga. de eksisterende rum dannet af læhegn. Ved 

at stille krav om, at solcellerne skal sløres med beplantning, og at teknikbygninger holdes i dæmpede 

farver, vil anlægget kunne indpasses i landskabet, hvor der i forvejen findes tekniske anlæg, læbælter og 

andre bevoksninger. 

Ved at placere solcelleanlæggene i området, der i forvejen er præget af eksisterende vindmøller, holdes 

disse elementer inden for et afgrænset landskabeligt område. Derved opnår man mulighed for at friholde 

andre arealer for tekniske anlæg. Solcelleanlægget er blot endnu et lag i kulturlandskabets fortælling om 

menneskets udnyttelse af naturressourcerne, som er kendetegnende for området. 

Området vurderes at være robust overfor større tekniske anlæg, og der er allerede flere eksisterende anlæg 

indpasset i området. 

Dyre- og planteliv og beskyttede naturområder/fredninger 
Vurderingsgrundlaget er baseret på data fra Danmarks Miljøportal, Naturdata og andre offentligt 

tilgængelige databaser, herunder DOF databasen, samt et notat udarbejdet af WSP. WSP har på baggrund 

af besigtigelse og undersøgelse af området, udarbejdet et notat omkring projektets påvirkning af Natura 

2000-området samt mulige bilag IV-arter. De har i den forbindelse været på besigtigelse i området, ligesom 

WSP har benyttet viden genereret fra tidligere projekter i området (udvidelse af Testcenter Høvsøre) 

vedrørende flagermus og trækfugle. Det kan ses i en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen fra 2017. 

 

Områdets generelle naturværdi. 
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Inden for området sker der i dag en overvejende landbrugsmæssig dyrkning. Der findes inden for 

lokalplanområdet en registreret § 3 registreret sø. Nedenfor ses et kort med angivelse af nærliggende § 3 

registreringer.  

Der er ikke registreret særlig flora i tilknytning til dette § 3 område, som i øvrigt gennem flere år har været 

tørlagt og således ikke findes mere. Der er ansøgt om, at der etableres erstatningsnatur (sø) herfor. 

Beliggenheden af denne erstatningsnatur er ansøgt hos Lemvig kommune til at være på matrikel 17c, den 

nordlige del, Bøvling ned mod vandløbet, med en afstand til såvel skel som vandløb. Derudover passeres 

området af et beskyttet vandløb, Gammelgårde Grøft. 

Den nærmeste Natura 2000-udpegning findes ved Nissum Fjord, og ligger umiddelbart op ad 

projektområdet. For Natura 2000-område nr. 65, som samtidig er Habitatområde nr. 58 og 

Fuglebeskyttelsesområde nr. 38 gælder, at der på listen er anført de naturtyper og de arter, der har dannet 

grundlag for udpegningen, se tabel nedenfor. Ingen af disse arter eller naturtyper er fundet inde i området, 

men derimod er enkelte af arterne og naturtyperne registreret i nærhed af området. 

 

 

§ 3 Naturområder omkring projektområdet. 
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Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område. 

Der er udført en vurdering af udvalgte arter fra udpegningsgrundlaget, om det er sandsynligt at disse er 

eller kan finde sig til rette i området, dvs. om området har de habitater, som disse arter trives i. Denne 

gennemgang ses nedenfor.  

Art 

 

Levesteder Påvirkes arten af solcelleprojektet 

Spidssnudet frø Spidssnudet frø er tilknyttet mindre vandhuller uden 

fisk, hvor der i nærheden også er tørre områder som 

enge eller overdrev. 

 

Selve området for solcelleprojektet lever ikke op til 

artens krav til levested, og der er ikke i hverken 

Miljøportalen eller ved tidligere kortlægninger 

(Erhvervsstyrelsen 2017) meldt om fund af arten. 

 

 

Der er ikke registreret fund af arten fra de 

berørte områder, og ingen mulige 

levesteder påvirkes af projektet.  

For padder generelt kan projektet endog 

medføre bedre forhold, da området vil 

opleve væsentlig mindre aktivitet med 

maskiner og lign. Der er i projektområdet et 

vandløb, en grøft og en åben kanal til 

drænvand, og med mulighed for fred og ro i 

hele området, kan det ikke udelukkes at 

spidssnudet frø fremover kan slå sig ned i 

dette område. 

Der etableres erstatningsnatur for § 3 sø på 

mark udenfor projektområdet, og her vil 

spidssnudet frø ligeledes kunne søge hen. 

 

Projektet vil derfor være uden negative 

konsekvenser for områdets økologiske 

funktionalitet for arten. 
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Markfirben Markfirben findes over hele landet i områder med løs, 

sandet jord. Arten er mest almindelig ved kysterne, 

og ses gerne i små grupper. 

 

På baggrund af artens krav til levested, vurderes det 

særdeles usandsynligt, at den er til stede i de berørte 

områder, der hovedsageligt omfatter 

landbrugsarealer under intensiv drift.  

Der er ikke registreret fund af arten fra de 

berørte områder, og ingen mulige 

levesteder påvirkes af projektet.  

 

Der vil efter etableringen af projektet 

muligvis være endnu bedre forhold for 

krybdyr, da området vil opleve væsentlig 

mindre aktivitet med maskiner og lign. 

 

Projektet vil derfor være uden negative 

konsekvenser for områdets økologiske 

funktionalitet for markfirben. 

Birkemus Birkemusens foretrukne levesteder udgøres af 

lysåbne, ældre skove med rig bundvegetation, 

kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker. Kort 

sagt i områder med stor variation. 

 

Området langs Ramme Å nord for vindmølle 

testcenteret består på nordsiden af enge med høslæt, 

uplejede dele og græsning i en mosaik med fugtige og 

tørre partier, pilekrat og overdrevsagtige arealer. 

Netop denne type af landskab udgør med stor 

sandsynlighed et egnet levested for birkemus. Arten 

er da også tidligere er registreret i nærområdet 

(Erhvervsstyrelsen 2017). 

 

 

Projektområdet rummer ikke de nævnte 

egnede levesteder for birkemus, og de 

omtalte arealer er så langt fra 

projektområdet, at en påvirkning som følge 

af projektet kan udelukkes.  

 

For gnavere generelt kan etableringen af 

projektet muligvis skabe forhold, da 

området fremover vil opleve væsentlig 

mindre aktivitet med maskiner og lign. 

Derudover vil projektområdet få en varieret 

bundvegetation af blomster eller urter, 

samtidig med at der vil være levende hegn. 

Dertil vil der indenfor projektområdet stadig 

være adgang til vand i form af vandløb mm.  

Projektet vil derfor ikke have negative 

konsekvenser for områdets økologiske 

funktionalitet for birkemus. 

Odder Odderen lever i nærheden af enten stillestående eller 

rindende vand, salt- og ferskvand, herunder 

uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder.  

 

Arten har siden midten af 1980’erne markant øget sin 

udbredelse i Danmark og arten kan nu findes i stort 

set hele Jylland, herunder også ved Høvsøre (Søgaard 

et al., 2015). 

 

 

Projektområdet gennemløbes af et vandløb, 

der er udrettet, og som ligger op til åbne 

landbrugsarealer og offentlig vej. Dette 

vurderes ikke er at være et egnet yngle- 

eller rasteområde for odder. 

 

Midlertidige forstyrrelser af odder under 

anlægsarbejdet er ikke sandsynlige, da 

aktiviteterne ikke foregår i de mørke timer, 

hvor dyrene er aktive. Solcellernes 

permanente tilstedeværelse vil være uden 

betydning for arten, da ingen potentielle 

levesteder påvirkes.  

Bæver Bæver er knyttet til ferskvand og holder til ved søer, 

såvel som store og små vandløb. Den lever i små 

kernefamilier bestående af det voksne par, ungerne 

fra året før og det nye kuld. Arten bygger en hytte af 

Projektområdet gennemløbes af et vandløb, 

der er udrettet, og som ligger op til åbne 

landbrugsarealer og offentlig vej. Dette 
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grene og planter, jord, mudder og sten ved bredden 

af en sø.  

 

Området ved Høvsøre synes ikke umiddelbart at 

rumme levesteder for bæver, men muligheden for 

forekomster kan trods alt ikke helt udelukkes. 

vurderes ikke er at være et egnet yngle- 

eller rasteområde for bæver. 

 

Midlertidige forstyrrelser af bæver under 

anlægsarbejdet er ikke sandsynlige, da 

aktiviteterne ikke foregår i de mørke timer, 

hvor arten er aktiv. Solcellernes permanente 

tilstedeværelse vil være uden betydning for 

områdets økologiske funktionalitet for 

bæver, da ingen potentielle levesteder 

påvirkes.  

Stor 

vandsalamander 

Stor vandsalamander er sjælden i Vest- og 

Nordjylland. Arten foretrækker at yngle i rene, små 

soleksponerede vandhuller og damme, hvor der ikke 

er fisk eller ænder, der æder dens larver. 

 

P baggrund af artens krav til levestedet, vurderes det 

usandsynligt at den findes i projektets nærområde. 

Der sker ingen ændring i tilstanden af 

vandhuller i nærheden eller på 

projektområdet. Derfor vurderes det, at 

projektet ikke vil have nogen negativ 

virkning på arten, såfremt den findes i 

området. 

 

Der er i projektområdet et vandløb, en grøft 

og en åben kanal til drænvand, og med 

mulighed for fred og ro i hele området, kan 

det ikke udelukkes at stor vandsalamander 

med tiden kan slå sig ned i området. 

 

Der etableres erstatningsnatur for § 3 sø på 

mark udenfor projektområdet, og her kunne 

den store vandsalamander søge hen. 

 

På den baggrund vurderes, at projektet vil 

være uden betydning for områdets 

økologiske funktionalitet for stor 

vandsalamander. 

Strandtudse Strandtudsen foretrækker vandhuller, der kun findes i 

en kortere periode. Det kan f.eks. være vandhuller 

med lavt vand, der tørrer ud i løbet af sommeren. Det 

kan også yngle i vandhuller, der lige er dannet eller 

nogle med helt nøgne kanter. Dens vigtigste 

ynglevandhuller er mange steder nøgne søer i 

grusgrave. Den kan dog også findes langs større, 

næringsfattige søer med spredt og tynd rørskov. 

 

En stor bestand af ynglende strandtudse blev ved 

undersøgelser i juni 2017 fundet i søerne på  

strandengene i Natura 2000-området, dvs. i stor 

afstand (> 700 m) fra de arealer, der berøres af  

solcelleanlægget.  

 

Selve området for solcelleprojektet lever 

ikke op til artens krav til levestedet, og de 

nærmeste ynglepladser er mere 700 meter 

fra de berørte arealer 

 

For padder generelt kan projektet muligvis 

medføre bedre forhold, da området vil 

opleve væsentlig mindre aktivitet med 

maskiner og lign 

 

På den baggrund vurderes, at projektet vil 

være uden betydning for områdets 

økologiske funktionalitet for strandtudse.  
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Flagermus I 2017 blev følgende arter af flagermus fundet i 

området ved Høvsøre i flagermusenes yngleperiode 

(medio juni til medio august): 

 

Sydflagermus, vandflagermus, damflagermus og 

langøret flagermus (Erhvervsstyrelsen 2017).  

 

Selve projektområdet rummer ikke 

potentielle raste- eller ynglesteder for 

flagermus, og hverken bygninger, ældre 

træer eller vigtige landskabelige ledelinjer 

fjernes i forbindelse med projektet. De 

bevoksninger, der fjernes på marken længst 

mod vest i forbindelse med projektet, 

vurderes således ikke at være af en 

beskaffenhed, der gør dem til et muligt 

levested eller en vigtig landskabelig ledelinje 

for flagermus. 

 

Det er sandsynligt, at en yderligere 

læhegnsbeplantning og blomster/urter, der 

tiltrækker insekter, vil kunne tiltrække flere 

flagermus og fungere som en landskabelig 

”ledelinje”. Anlægget vil derfor være uden 

betydning for landskabets økologiske 

funktionalitet for flagermus. 

Ulve Ulve lever som regel i et kobbel, der består af en 

hanulv og en hunulv og hvalpene fra de seneste to år. 

Størrelsen af koblet afhænger af adgangen til føde og 

adgang til et tilpas stort territorium. Ulvekoblets 

territorium er afhængig af mængden af og adgangen 

til føde Ulves leveområder varierer på mellem 100 til 

300 kvadratkilometer. Hvis fødegrundlaget, der 

primært består af råvildt og kronvildt, er mindre, vil 

territoriet være tilsvarende større.  

Når ulvene er udvoksede, forlader de koblet. For 

hannernes vedkommende sker det, når de er godt et 

år gamle. De unge hanner forlader koblet for at finde 

en mage og et nyt territorium. Sådanne hanner er det 

der betegnes som strejfende ulve.  

Der er fotograferet ulve i området 

Bøvlingbjerg, Ramme og Bækmarksbro 2 

gange siden 2012. Begge fotos er registreret 

i juli 2020. Mest sandsynligt er der tale om 

strejfende ulv / ulve. Det kan derfor ikke 

afvises at en strejfende ulv kan finde vej ind 

i projektområdet. Hegning af området vil 

ske med stormasket hegn, hævet 10 – 20 cm 

fra terræn, hvilket gør det muligt for ulve at 

grave sig under hegnet.  

 

Ulfborg øst for Nissum Fjord er et 

kerneområde for den meget lille danske 

ulvebestand (”Ulfborg reviret”). 

Solcelleanlægget vil derfor ikke udgøre en 

barriere eller på anden vis kunne påvirke 

ulvenes færden eller muligheder for at yngle 

i reviret ved Ulfborg.  

 

Projektet påvirker således ikke landskabets 

økologiske funktionalitet for ulve.  

 

Vurdering af sandsynlige arters tilstedeværelse og påvirkning af projektet. 

Vurderingen kommer frem til at for stort set alle de undersøgte arter er de ønskede habitater ikke til stede i 

området, hvorfor disse arter ikke vurderes at være i området. Skulle de alligevel være til stede, så vil de alle 

trives i højere grad, såfremt solcelleprojektet realiseres, da dette vil give arterne ro til at udvikle sig i 

området, som de naturligt har mulighed for. Her spiller områdets ekstensive drift en stor rolle. 
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Internationale naturbeskyttelsesområder 

Der er ingen internationale naturbeskyttelsesområder indenfor området. Det nærmeste er Natura 2000-

område nr. 58, Nissum Fjord, som ligger umiddelbart syd for projektområdet. 

På grund af den korte afstand er det nødvendigt at undersøge påvirkningen fra anlæg og drift af 

solcelleanlægget på det nærliggende Natura 2000-område. Der er ved søgning i Naturdata på Danmarks 

Miljøportal ikke fundet populationer af de arter, som ligger til grund for udpegningsgrundlaget i Natura 

2000-området, inde i området. Der er fundet én naturtype i området, som er benyttet i 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Det er vandløb. Der i området et vandløb fra nord mod 

syd, kaldet Gammelgårde Grøft, som fortsætter syd for Høvsørevej ind i nærheden af de beskyttede 

naturtyper, som mose, eng og overdrev, som alle er beliggende i det udpegede Natura 2000-område.  

Der er ud fra besigtigelse og undersøgelser foretaget en vurdering af projektets påvirkning på udvalgte 

arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, for at vurdere om projektet har en uforholdsmæssig 

stor negativ påvirkning på disse arters muligheder i området. Denne vurdering ses i dens helhed i 

miljøkonsekvensrapporten.  

Solcelleanlægget vurderes ikke at påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for det 

nærliggende Natura 2000-område. Det vurderes at de arter der er på udpegningsgrundlaget for Natura 

2000 området, og som fouragerer i projektområdet ikke lider skade som følge af solcelleprojektet. Den 

fortrængning, der kan forekomme som følge af solcelleanlægget vil være sammenlignelig med den 

fortrængning omlægning til fx energipil ville forårsage. Det vurderes derudover at der fortsat er store 

arealer til foruragering i nærheden. 

Arter på EU-Habitatdirektivets bilag IV og rødlistearter 

Ved søgning i Naturdata på Miljøportalen findes ingen arter fra EU-Habitatdirektivets bilag IV eller 

rødlistearter på området. Der er derfor foretaget en besigtigelse af området. Der er lokaliseret en bilag IV-

art, strandtudse, umiddelbart syd for området. I forhold til rødlistearter er der registreret tre arter 

umiddelbart syd for området. Det drejer sig om rørdrum, strandtudse og sangsvane. Når solcelleanlægget 

er etableret, vil der være rig mulighed for alle arters udbredelse, også ind i området.  

For at sikre at der ikke sker skade, som følge af projektet, på sandsynlige bilag IV-arter og rødlistearter, er 

der foretaget en vurdering af disse arter. Denne gennemgang og vurdering ses i miljøkonsekvensrapporten, 

da det er projektet som vil påvirke disse arter. Opsummeret kan det siges at for alle arters vedkommende 

vil solcelleprojektet ikke give nogen påvirkning af arternes tilstedeværelse i området. For de fleste arters 

vedkommende vurderes det ikke sandsynligt at de ønskede habitater og forhold er til stede. 

Nationale beskyttelsesinteresser 

Der ligger et enkelt § 3-vandhul inden for selve området, hvor solcellerne ønskes opstillet. Der findes flere § 

3-beskyttede vandhuller og andre naturtyper på arealerne, der omgiver solcelleanlægget. Det § 3-

beskyttede vandhul inde på området er udtørret og der vil i forbindelse med anlægget blive etableret 

erstatningsnatur. Beliggenheden af denne erstatningsnatur vil være på matrikel 17c, Den nordlige Del, 

Bøvling ned mod vandløbet, med en afstand til såvel skel som vandløb. 

I driftsfasen vil der ikke længere være intensivt landbrug på arealerne, som omgiver det resterende § 3-

beskyttede vandløb inde på området, men i stedet være blomsterarealer eller urter. Landbrugsarealerne vil 
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ikke længere tilføres sprøjtegifte og tilførslen af næringsstoffer standses, hvilket vil have en positiv effekt på 

de nærliggende § 3-naturtyper, da der udledes færre næringsstoffer.  

Hele solcelleanlægget indhegnes med et trådhegn, som potentielt vil kunne forhindre større dyrs 

spredning. For at undgå dette vil bunden af trådhegnet enten blive hævet over terræn og / eller der vil blive 

benyttet trådhegn med store masker. Dette vil sikre spredningsmulighederne gennem solcelleanlægget for 

dyrearter op til harestørrelse, og større gravende pattedyr, som ulv, ræv og grævling, vil altid let kunne 

passere under hegnet. Det er således kun spredningen af store hjortearter, som rådyr og kronhjort, der kan 

blive betydeligt hindret af solcelleanlægget. For at sikre at også disse dyrearter kan passere området, 

friholdes der plads til dyrepassage to steder. Det ene sted er den naturlige grusvej, Smørpøtvej, som 

muligvis ikke er en oplagt dyrepassage og derudover vil der omkring vandløbet Gammelgård Grøft være 

beplantning og fri passage langs vandløbet og beplantningen. Passagen langs vandløbet vil være naturlig, 

afskærmet og vil desuden være kendt af dyrene i området, da forholdene eksisterer allerede i dag. 

Passagen på Smørpøtvej vil være med beplantning på stort set begge sider af grusvejen. 

Afværgeforanstaltninger 

Der er plantet og plantes yderligere levende hegn bestående af hjemmehørende arter rundt om anlægget, 

hvilket vil forbedre særligt de mindre fugles fourageringsmuligheder i området. Mange mindre fugle søger, 

særligt om vinteren, føde i de levende hegn, særligt hvis beplantningen rummer bærbærende buske.  

Arealerne under solcelleanlægget, vil blive tilsået med vilde blomster eller plantes til med vilde urter, 

hvilket vil skabe en øget insektrigdom og dermed biologisk mangfoldighed i forhold til de nuværende 

intensivt dyrkede landbrugsarealer. Da jorden i dag primært anvendes til landbrugsdrift og etablering af 

solcelleanlæg vurderes at være en midlertidig anvendelse, vil udsåning af blomster eller urter ikke være et 

bindende krav, men blot et krav så længe solcelleanlægget er opført. Disse valg af drift af arealer er 

medvirkende til at langt hovedparten af ovennævnte bilag IV og rødliste-arter må forventes at få bedre 

leveforhold i området, såfremt solcelleprojektet effektueres, da dette giver anledning til at arealerne 

henlægger og udvikler sig som naturen på stedet ønsker. 

Området vurderes derfor overordnet at blive et bedre levested for dyr og planter. 

Konklusion 

Det vurderes, at solcelleanlægget ikke vil medføre en negativ påvirkning af områdets § 3 områder i 

nærheden af projektområdet. Den § 3-registrerede sø indenfor området er tørlagt og der søges derfor om 

erstatningsnatur herfor.  

Ud fra gennemgang af sandsynlige beskyttede arter i nærområdet vurderes disse ikke at påvirkes negativt, 

som følge af solcelleanlægget. Det forventes at de arter, som finder de nye roligere og vildere naturforhold 

i området attraktive, vil kunne slå sig ned. Græs/blomster/urtearealerne under solcellerne samt nye 

beplantningsbælter i området kan bidrage til en forbedring af levevilkår for insekter, fugle og mindre dyr i 

området. Beplantningsbælterne kan også tilføre området fourageringssteder for mindre dyr og insekter. 

Det vurderes, at den biologiske mangfoldighed ikke påvirkes negativt af planforslagene, undtaget større 

vildts muligheder for at fouragere i området, pga. indhegningen. Det vurderes dog ikke at have en 

betydning for bestande af krondyr og andet hjortevildt i omgivelserne, da der etableres en god og velkendt 

dyrepassage, samt endnu en passage via Smørpøtvej. 
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Undersøgelsen af hvorledes projektet påvirker arterne (særligt gæssene) på udpegningsgrundlaget for 

nærmeste Natura 2000-område viser at disse arter, bramgæs og kortnæbbede gæs, er i fremgang og at der 

er store forurageringsarealer til rådighed i området omkring Nissum Fjord. Arterne vurderes ikke at lide 

skade som følge af solcelleprojektet. 

I anlægsfasen vil de negative effekter på naturinteresserne i området være ubetydelige, da etablering af 

solcelleanlægget primært sker på landbrugsjord, og der sker ingen fysisk påvirkning af de registrerede § 3 

beskyttede naturtyper i området. 

I nedtagningsfasen bliver der ikke fjernet beskyttede naturtyper eller levesteder for bilag IV-arter. De 

væsentligste negative effekter på natur og beskyttede arter vil være at arealet under solcellerne atter 

inddrages til landbrugsjord efter endt drift. Efter nedtagning er der ingen forventning om at fjerne de 

nyetablerede læhegn.  

Det vurderes på denne baggrund ikke at være risiko for væsentlige negative konsekvenser for plante- og 

dyrelivet eller den biologiske diversitet i anlægs-, drifts- eller nedtagningsfasen 

Placeringens egnethed 
Hvordan udvælges områder til VE anlæg 

Den danske klimalov blev vedtaget af Folketinget i 2020. Heri slås fast at Danmark skal reducere 

udledningerne af drivhusgasser med 70% i 2030 målt i forhold til niveauet i 1990. For at opnå denne 

reduktion skal samfundets forbrug af energi til såvel opvarmning, strøm og transport omlægges til at 

funderes på CO2-neutrale energikilder. For at kunne producere CO2-neutral energi er det nødvendigt at 

udpege områder, hvorpå dette kan foregå. Denne opgave har de danske kommuner påtaget sig og 

efterhånden udarbejder flere og flere kommuner områder, som findes egnede til energiproduktion af såvel 

sol og vind.  

For Lemvig kommune har der siden 2019 været en overordnet plan for, hvor kommunen forestiller sig det 

muligt at opsætte solcelleparker. Generelt er friholdt en kyst zone og et par andre områder inde i 

kommunen / inde i landet. Kortet ses nedenfor. 
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Retningslinjekort for placering af solcelleanlæg i Lemvig Kommune. Kortet stammer fra tillæg nr. 18 til 

Lemvig Kommuneplan 2017-29 – Kort og retningslinjer for placering af større solenergianlæg. 

I Lemvig Kommune er der generelt gode vind- og sol forhold, pga. nærheden til kysten. I retningslinjerne for 

placering af solcelleanlæg tages der højde for en række af faktorer så som; afstand til større byer, Natura 

2000, kystnærhedszonen, beskyttet skovområde mv. Dette afspejles i retningslinjerne fra Lemvig 

Kommune.   

Vest for Bøvlingbjerg er der i henhold til Lemvig Kommunes planlægning mulighed for at opsætte solceller. 

Området er samtidig et velvalgt område i forhold til såvel solindstråling samt nærheden til og antal naboer. 

Placeringen i et godt område, hvor der er god solindstråling, kombineret med forholdsvis få naboer og 

dertil naboer med god afstand gør området interessant. Dertil er der delvis randbeplantning omkring 

området og mulighed for ”sammensmeltning” med et eksisterende område for tekniske anlæg, hvilket gør 

at området synes velvalgt. Derudover er der god mulighed for tilslutning til el-nettet. Området synes derfor 

ideelt, da der også i forvejen er VE-anlæg. En kombination af solcelleanlæg og vindmøller i samme område 

er en central del af den fremtidige VE-udvikling, hvilket således kan opnås ved Høvsøre.  

Der er i den seneste tid blevet lagt større fokus på placeringen af VE-anlæg. Det skyldes diskrepansen 

imellem hvor energien bliver produceret og hvor energien bliver brugt. I den ideelle verden bliver energien 

produceret og forbrugt inden for kort afstand. Det forholder sig dog således, at der bliver produceret mest 

grøn strøm i Vestjylland til trods for at forbruget er størst i hovedstadsområdet. Det vestjyske elnet er 

derfor relativt hårdt belastet som følge af den store VE-produktion.  

To faktorer er dog af afgørende betydning for, hvorfor det forholder sig sådan. Som tidligere beskrevet er 

forholdene i kystnære områder af afgørende betydning for VE-anlæggene. Vinden blæser mere og 

solindstrålingsindekset er højere ved vestkysten. Produktionen på et anlæg i Vestjylland er således større 
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end flere andre steder i Danmark. Den anden afgørende faktor er tilgængeligt areal. Der er væsentligt 

større arealer tilgængelig i Vestdanmark kontra Østdanmark.  

Det veletablerede og højst effektive kollektive elnet i Danmark (målt på EU-standarder) medfører at 

opførelse af VE-anlæg i Vestjylland stadig er en god idé set fra et nationalt mål om grøn omstilling.  

Bygherre har været i dialog med DTU, som står bag Testcenter Høvsøre omkring placeringen af solcellerne. 

DTU har bidraget med ønsket afstand til vindmøllerne på 550 meter, hvorfor DTU har forholdt sig til det 

ansøgte projekt og egne fremtidige ønsker for vindmøllerne.  

Afværgeforanstaltninger 

I forhold til de visuelle påvirkninger vælges at foretage afværgeforanstaltninger i form af 

læhegnsbeplantning på de åbne strækninger omkring projektområdet. Disse læhegn vil udover 

afskærmning kunne have en effekt mod eventuelle refleksioner.  

Læhegn vil derudover sammen med udsåning af vilde blomster eller urter kunne medvirke til øget 

biodiversitet i området.  

For at sikre større dyrs passage etableres en god dyrepassage i forbindelse med eksisterende vandløb og 

beplantning, og en mulig dyrepassage via Smørpøtvej. 

I forhold til støjpåvirkninger er afværgeforanstaltningen, at der er sikret tilstrækkelig afstand til nærmeste 

bolig fra anlæggets mulige støjkilder. 

Konklusion 

Vurderes der samlet på de fysiske forhold og areal tilgængeligt giver det langt mest mening at etablere VE-

anlæg af denne type i områder med lav nabotæthed og gode fysiske forhold for energiproduktionen. Disse 

parametre og det faktum at det stadig er muligt at afsætte strømmen til el-nettet gør at anlæggets 

placering findes god. 

Projektets miljøpåvirkninger 
De kumulative effekter er den samlede påvirkning fra projektet sammen med eksisterende og/eller andre 

godkendte projekter i nærområdet. Lokalplanområdet ligger i umiddelbar tilknytning til fem eksisterende 

vindmøller. 

Inden for området etableres transformere samt en hovedtransformer. Det forventes at der kan forekomme 

støj fra transformere, men at disse er så lave, at det ikke kan høres på afstand. Hovedtransformeren støjer 

mere end ovennævnte, men ikke så støj herfra forventes at kunne høres ved naboer, da disse er beliggende 

i afstande på 170 meter eller mere til hovedtransformeren. Solpanelerne anti-refleksbehandles, hvilket vil 

bevirke at refleksionsgener reduceres. 

Et forhold, der bør nævnes, er det stigende fokus på potentielle sundhedsmæssige konsekvenser ved at bo i 

nærheden af transformerstationer. Ved luftledninger og transformerstationer kan der være kraftige 

magnetfelter. Der planlægges ikke luftledninger og afstanden fra den nærmeste beboelse til 

transformerstation er ca. 170 meter. Uden for indhegningen af transformerstationen er magnetfelterne så 

små at disse vurderes ubetydelige (Magnetfeltudvalget, 2021). 

Anlægs- og nedrivningsfaserne er sammenlignelige og af midlertidig karakter, de forventes at vare 

maksimalt 15 uger. Det vurderes ikke at etablering af projektet vil give anledning til gener. Derfor er 

projektets miljøpåvirkninger hovedsageligt vurderet i forhold til driftfasens støj- og refleksionsgener. 
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Støj fra solcelleanlægget  

I driftsfasen afgiver solcellerne ikke støj ved strømproduktion udover et meget lavt bidrag fra gearsystemet 

på trackermekanismen. Der kan forekomme støj fra transformerstation og i mindre grad fra invertere, der 

omdanner jævnstrøm til vekselstrøm. Invertere er jævnt fordelt over hele solcelleområdet. Mens 

elektronikken ikke i sig selv genererer støj, er det på sammenlignelige inverterer muligt at høre den 

eksterne blæser, der sørger for ventilation og dermed køling af elektronikken. Inverterer med blæsere har 

en kildestøj på ca. 35 dB(A). I en afstand på 20m vil blæseren på en inverter være svær at høre på grund af 

baggrundsstøjen i det åbne land, der er på ca. 30 dB(A), se nedenstående støjbarometer.  

 

Støjbarometer. 

Der er placeret en transformer i området til tekniske anlæg med det formål at transformere strømmen op 

til 60kv. Transformeren bestilles hjem med krav om at overholde en støjgrænse på 70 dB(A). Transformeren 

står med en afstand til nabobeboelse på minimum 170 meter. Denne afstand er tilstrækkeligt til at lyden 

dæmpes fra 70 dB(A) til under 40 dB(A), som er det tilladelige støjniveau om natten i worst case, og 

dermed det lavest tilladelige støjniveau. Der er foretaget en akkrediteret støjberegning med udgangspunkt i 

en hovedtransformer på 70 dB(A), invertere på 64 dB(A), transformer på 70 dB(A) samt trackersystem og en 

afstand til nærmeste nabo på 90 meter. Denne afstand på 90 meter er tilstrækkelig til at dæmpe støjen til 

under 40 dB(A). Såfremt der skal opleves støj over 40 dB(A) skal man befinde sig inden for projektområdet.  

Da solcelleanlægget ikke støjer over den vejledende støjgrænseværdi for nattetimerne, kan anlægget aldrig 

overskride støjgrænserne selv med maksimal produktion og maksimale støjværdier.  

Med de fastsatte grænseværdier for støj fra Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder 

vurderes støjen fra solcelleanlægget til, ikke at medfører overskridelser af grænseværdierne. 
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Refleksion fra solcellepanelerne 

Solcellepanelerne anti-refleks behandles. Dette gøres af flere årsager. Anti-refleks betyder at refleksioner / 

genskin reduceres, og dette er til glæde og gavn for såvel naboer som bygherre. Solstråler, der reflekteres, 

er solstråler som ikke indgår i energiproduktionen. Derfor er det vigtigt for bygherre, at der indfanges så 

mange solstråler som muligt. Dette faktum er ligeledes til glæde for de omkringboende, der således ikke 

bliver generet af refleksioner fra solcelleanlægget.  

Udover at reducere refleksioner ved brug af anti-refleks behandling, så vil konstruktionen under solcellerne 

ligeledes være medvirkende til at gøre chancen for refleksion begrænset. Anlægget etableres på et såkaldt 

tracker-system. Dette system sørger for, at solcellerne følger solens bevægelse op og ned igen over en hel 

dag fra horisonten til zenit (det punkt på himlen, som befinder sig lodret over iagttageren). Ved brug af 

dette system forventes det at hovedparten af de eventuelle refleksioner, der kan forekomme, reflekteres 

op mod himlen. Dertil kommer læhegnsbeplantning rundt om hele anlægget. 

Afværgeforanstaltninger 

Bygherre har i forhold til refleksionsgener besluttet sig for at afværge disse ved brug af flere forskellige 

afværgeforanstaltninger. Her benyttes såvel anti-refleksbehandling af solpanelerne, tracking system som 

sikrer at solpanelerne hele dagen vender op mod lysindstrålingen og sidst etableres der beplantning rundt 

om hele anlægget. Disse tre tiltag tilsammen vurderes at kunne sikre naboer mod refleksioner. 

Konklusion 

I forhold til de to miljøproblematikker, støj og refleksion er disse vurderet. Solcelleanlægget overholder 

støjgrænseværdierne (den laveste) i alle tilfælde, hvorfor der ikke vurderes at være væsentlige udfordringer 

forbundet med støj i forhold til naboer.  

Solcelleanlægget indarbejder flere typer afhjælpning i forhold til refleksion, hvilket vurderes at være 

tilstrækkeligt til at der ikke skabes refleksionsgener hos anlæggets naboer. 

  



46 
 

4. Opsamling, miljøvurdering  
Der er ikke angivet andre alternativer til planerne end 0-alternativet, hvormed planområdet fortsat 

forbliver dyrket landbrugsjord. Anlægget placeres i et område, hvor der i forvejen er anlagt tekniske anlæg i 

form af vindmøller. Solcelleanlægget kommer således til at ligge i nærhed til andre tekniske anlæg, og vil 

desuden komme til at have let adgang til eltransmissionsnettet.  

Området afgrænses af afskærmende beplantning og herved kan solcelleanlægget sløres effektivt. I 

beplantningsbælterne kan dyr og plantearter sprede sig, understøttet af de levende hegn og bevoksningen 

inde under og mellem solcellepanelerne. 

Solcelleanlægget placeres på stativer med en dybde på ca. 4 meter, og de vil kunne fjernes efter endt drift 

uden påvirkning af jordbunden. De omfattede arealer er pålagt landbrugspligt, som skal ophæves i den 

periode, hvor anlægget er i drift. Eftersom området efter endt drift kan reetableres til landbrugsjord, 

vurderes det ikke at have en væsentlig betydning for jordbunden og landbrugserhvervet, at der etableres 

solcelleanlæg. 

Anlægget betragtes som et midlertidigt anlæg, som ikke vil have langvarige konsekvenser for geologiske 

interesser og landskabelige værdier i området. Miljøvurderingen påviser, at kommuneplantillæg og 

lokalplan kan vedtages uden væsentlige påvirkninger af miljøet under forudsætning af:  

• At der etableres et beplantningsbælte langs lokalplanens afgrænsning, på strækninger hvor der ikke 

findes eksisterende beplantning. Der anbefales en bredde på beplantningsbæltet på 5 meter med 

egnsspecifikke arter iblandet stedsegrønne planter. 

• At der holdes en respektafstand til naturbeskyttede områder på 10 meter.  

• At solcelleparken nedtages når solcelleparkens levetid er ophørt. 

• At solcellepanelerne antirefleksbehandles og anlægget etableres med et trackersystem således at 

panelerne følger solen. 

• At der tilstræbes en kort anlægs- og nedtagningstid. 

• At lade hovedtransformeren placere midt i anlægget, med tilstrækkelig afstand til naboer. 

• At lade etablere dyrepassage langs vandløb. 

• At lade hegnet omkring anlægget hæve minimum 15 cm, så der sikres passage for mindre dyr. 

 


