
Oversigt over bemærkninger til fordebat og afgrænsning af miljøvurderinger for Klimapark Nees Hede 
 

Nr. (BrevID) Høringspart/Indsiger Resume af høringssvar Lemvig Kommunes bemærkning Indstilling 
1 
(1998233) 

Jørgen Sønderby Bosætning og placering af solcelleparken: 
Indsiger er bekymret for hvilken indvirkning 
klimaparken vil få for bosætningen i 
området og mener derud over, at 
solcelleparken bør ligge, hvor solenergien 
udnyttes bedst og hvor forbruget af strøm 
er. 

Bosætning og placering af solcelleparken: 
Med klimaparken vil der blive fjernet fem 
ejendomme. Der er indgået frivillige aftaler 
om opkøb. 
  
Solindstrålingen er bedre ved kystområder 
end længere inde i landet. Det indebærer 
at der kan opnås en bedre produktion af el 
fra solcelleanlæg med en kystnær 
lokalisering. 
 
 
 

Bosætning og placering af 
solcelleparken: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 

2 
(1998234) 

Trafikstyrelsen Luftfartssikkerhed: 
Trafikstyrelsen har ingen bemærkninger til 
høringen. Den gør dog opmærksom på, at 
såfremt solcelleanlægget mod forventning 
vil frembyde fare for luftfartssikkerheden 
kan styrelsen kræve anlægget ændret eller 
fjernet jf. Luftfartsloven § 68, stk. 1.  

Luftfartssikkerhed: 
Ingen bemærkninger 

Luftfartssikkerhed: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 

3 
(1998235) 

Danmarks 
Naturfredningsforening, Lokal 
 

Solcelleparken/Læbælter: 
DN kommer med konkrete forslag til 
solcelleparkens indretning, bl.a. at der 
overvejende sås kløver/græsblandinger 
under solcellerne og i mindre områder sås 
frø/græsblandinger.  
DN har konkrete forslag til hvilke planter, 
der kan være i læbælterne f.eks. tjørn og pil. 
 
 
 
 
 

Solcelleparken/Læbælter: 
Lemvig Kommune ser positivt på de 
konkrete forslag. Lokalplanen for 
solcelleparken indeholder bestemmelse 
om at arealer mellem og under 
solcellepaneler som ikke anvendes til 
interne serviceveje skal fremstå med lav 
vegetation af naturligt hjemmehørende 
arter og kan tilsås med forskellige 
græstyper og blomster. Derudover 
rummer lokalplanen en liste 
hjemmehørende og eller 

Solcelleparken/Læbælter: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Skove og Faunapassage: 
DN har bemærkninger om at de nye skove 
primært kommer til at bestå af løvskov og at 
der sikres faunapassager mellem 
skovarealer. 
 
 
 
 
 
 
 
Natur- og Miljøforbedringer: 
DN har flere konkrete forslag til 
forbedringer, herunder bl.a. anbefales det at 
arealet under solcellerne og de nye 
skovarealer sikres uden brug af kemi. 

Derudover foreslår DN at dræningen i 
området minimeres og at der laves en 
grundvandshævning. Drænkanalerne bør 
holdes åbne og slyngede, med flere ”søer” 
på strækningen ned til Byn Sø. 

DN foreslår endvidere at de eksisterende §3 
områder sikres og forbedres og evt. udvides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

egnskarakteristiske arter, herunder bl.a. 
tjørn og pil. 
 
Skove og Faunapassage: 
De nye skove kommer hovedsageligt til at 
bestå af løvfældende træer, som det 
fremgår af lokalplanens bilag 5. Det er 
ifølge lokalplanen ikke muligt at etablere 
hegn omkring solcelleparken af hensyn til 
dyrenes passage gennem området. 
Lokalplanen giver dog mulighed for hegn til 
dyrehold i mindre områder og etablering af 
midlertidigt vildthegn omkring nye skove i 
etableringsperioden. 
 
Natur- og Miljøforbedringer: 
Lemvig Kommune har ikke hjemmel til i at 
lave forbud mod brug af kunstgødning eller 
pesticider i lokalplanområdet. Ansøger har 
dog oplyst Lemvig Kommune at skoven 
etableres uden anvendelse af pesticider og 
i øvrigt også uden kemiske 
vildtafværgningsmidler. Der vil heller ikke 
længere foregå konventionelt landbrug 
med brug af kunstgødning og 
sprøjtemidler på arealerne mellem og 
under solcellerne. 

Inden for klimaparken vil der ske en 
omlægning fra intensiv dræning til 
ekstensiv dræning via en række mindre 
åbne render (grøblerender), der leder 
overfladevandet væk. Grøblerenderne 
indpasses i forhold til det naturlige terræn 
og solcelleanlæggets placering. 

Der findes §3 beskyttet natur i 
klimaparken. Af hensyn til disse indeholder 
lokalplanen bestemmelse om, at der skal 
friholdes et område på 10 m til alle §3-

 
 
Skove og Faunapassage: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natur- og 
Miljøforbedringer: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastholdelse af forbedringer: 
DN spørger om hvordan skovrejsningen er 
sikret fremadrettet, når Klimaparken engang 
nedlukkes. Derudover spørger DN om 
hvordan det sikres at der ikke sker 
omlægning til intensivt landbrug igen med 
brug af kunstgødning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfaringsudveksling: 
DN foreslår at der fortages en vurdering af 
udviklingen af biodiversitet i Klimaparken 
mhp. vidensdeling.     
 
 
 
 
 
 

naturtyper. Derudover skal der friholdes et 
område på 8 m fra beskyttet vandløb. 

Søen, på de arealer hvor der planlægges 
solceller, er tilgroet med træer. Ansøger 
har oplyst at træerne vil blive fældet i 
forbindelse med anlægningsfasen, hvilket 
vil gøre søen mere lysåben og gøre søen til 
et bedre levested for planter og dyr. 
 
Fastholdelse af forbedringer: 
Skovarealerne vil som udgangspunkt indgå 
i en normal skovdrift. Der vil evt. på et 
senere tidspunkt være mulighed for at 
arealet noteres med fredskov. Ifølge 
Miljøkonsekvensrapporten vil den 
afgrænsende beplantning og områderne 
med skov bliver ikke fjernet i forbindelse 
med afvikling af solcelleanlægget. 
 
Lemvig Kommune har ikke hjemmel til at 
sikre at der ikke sker omlægning til 
intensivt landbrug med brug af 
kunstgødning.  En tinglysning om økologisk 
landbrug er ikke ønskeligt for ejer, idet det 
vil pålægge arealerne en unødvendig 
binding.  
 
Erfaringsudveksling: 
Der er indgået en aftale mellem DN og 
Skovgaard Energy i forhold til at følge 
udviklingen af biodiversitet i klimaparken. 
Undersøgelse omfatter vurdering af 
næringsstoffer, flora og fauna samt 
emission. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastholdelse af 
forbedringer: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfaringsudveksling: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 
 
 
 



Rekreative interesser: 
DN foreslår at der tænkes kreativt og 
anderledes i forhold til at få et udsigtstårn 
med unikt design. Derudover har DN forslag 
om afmærkede vandreture, tilbud om 
guidede ture og om placering af info-tavler.    

Rekreative interesser: 
Lemvig Kommune vil se positivt på at der 
etableres et udsigtstårn i Klimapark Nees 
Hede, der kan tiltrække turister og andre 
interesserede til at besøge området. 
Lokalplanen rummer mulighed for at der 
kan etableres et udsigtstårn. Der vil være 
adgang til tårnet via stiforbindelse fra 
Skalstrupvej. 

Rekreative interesser: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 

4 
(1998236) 

Erik Nørgaard Socioøkonomiske konsekvenser: 
Indsiger spørger til de konsekvenser 
projektet har i forhold til affolkning af 
området, idet området allerede er sårbar 
over for fraflytning. Indsiger er overbevist 
om at det vil få negativ indflydelse på 
ejendomsværdien lige såvel som 
jagtværdien også forventes at blive 
forringet. 
 
 
 
 
Hegning og jagt: 
Indsiger opfordrer til at man begrænser 
brugen af hegn og opfordrer til at der 
tinglyses et jagtforbud i de nye 
skovrejsningsområder, da de skal fungere 
som vildtpassage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socioøkonomiske konsekvenser: 
Med VE-loven er der flere ordninger, der 
har til formål at fremme befolkningens 
accept af og engagement i udbygningen af 
bl.a. solenergianlæg.  En af ordningerne er 
VE-bonusordningen, der giver beboere af 
eksisterende beboelsesejendomme, som 
er beliggende op til 200 m fra 
solenergianlæg mulighed for at få en årlig 
skattefri udbetaling, svarende til en del af 
anlæggets kapacitet i hele anlæggets 
levetid.  
 
Hegning og jagt: 
I Miljøkonsekvensrapporten er der 
redegjort for vildtet 
bevægelsesmuligheder. 
Da klimaparken ikke vil blive indhegnet og 
alle pattedyrarter, selv rådyr og andre 
hjortearter, vil kunne passere igennem 
projektområdet vurderes klimaparken ikke 
at medføre væsentlige negative 
påvirkninger af områdets pattedyr og 
dermed fremtidige jagtmuligheder. 
 
Der findes ingen faglig begrundelse for 
tinglysning af et jagtforbud.  På de 
omkringliggende skovarealer, der er 
tilstødende til projektområdet, indgår jagt 

Socioøkonomiske 
konsekvenser: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hegning og jagt: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Eksisterende solenergianlæg: 
Indsiger foreslår, at der foretages en samlet 
vurdering af alle de eksisterende 
solcelleanlæg i området. 
 
 
Ejerskab: 
Indsiger spøger om hvilken betydning det vil 
få for Lemvig Kommune, hvis/når 
klimaparken sælges til udenlandske 
kapitalfonde.  
 
Grøn omstilling: 
Indsiger ønsker at vide, hvornår Nees 
området har lagt jord nok til den grønne 
omstilling. 

som en naturlig måde at regulere bestande 
af vildt. 
 
Eksisterende solenergianlæg: 
Miljøkonsekvensrapporten for 
Klimaparken forholder sig til kumulative 
effekter af projektets virkninger med andre 
eksisterende og/eller godkendte projekter. 
 
Ejerskab: 
Lemvig Kommune har ingen holdning til 
ejerskifte. 
 
 
 
Grøn omstilling:  
I Lemvig Kommune er der vedtaget en 
vision og tre politikker, der sammen sætter 
retningen for udviklingen i Lemvig 
Kommune de kommende år. En af de tre 
politikker er at Lemvig Kommune skal 
arbejde for at imødekomme 
klimaudfordringen og fremme den grønne 
omstilling. Kommunen vil styrke 
erhvervslivets muligheder for at udnytte 
de naturgivne potentialer for vedvarende 
energi og udvikling af løsninger på 
klimaudfordringer.  
Når det er sagt, foretager Lemvig 
Kommune altid en konkret vurdering af et 
ansøgte projekt og forholder sig til de 
kumulative effekter af projektets 
virkninger med andre eksisterende og/eller 
godkendte projekter. 

 
 
 
Eksisterende 
solenergianlæg: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
Ejerskab: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
Grøn omstilling: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 

5 
(1998237) 

Kresten Hedegaard Bosætning: 
Indsiger er bekymret for at Klimaparken vil 
få en negativ indvirkning på bosætningen i 
området set i lyset af at der nedlægges 

Bosætning: 
Klimaparken forudsætter nedlæggelse af 
fem ejendomme. Der er indgået frivillige 
aftaler om opkøb. 

Bosætning: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 



boliger i området og der ikke er lokale 
arbejdspladser. 
 
Fauna og Jagt: 
Indsiger er bekymret for vildtet mulighed for 
at bevæge sig frit i området, hvilket vil få 
negative konsekvenser for 
jagtmulighederne. 

 
 
 
Fauna og Jagt: 
I Miljøkonsekvensrapporten er der 
redegjort for vildtets 
bevægelsesmuligheder. Idet klimaparken 
ikke vil blive indhegnet og alle 
pattedyrarter, selv rådyr og andre 
hjortearter, vil kunne passere igennem 
projektområdet vurderes klimaparken ikke 
at medføre væsentlige negative 
påvirkninger af områdets pattedyr og 
dermed fremtidige jagtmuligheder. 
 

 
 
 
Fauna og Jagt: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 

6 
(1998238) 

Energinet Ledningstracé: 
Indsiger har været i dialog med ansøger, idet 
der er gjort opmærksom på at kabeltracéet 
fra klimaparken delvist ligger inden for 
projektområdet for Thor landanlæg.  
Det er indsigers anbefaling, at der ikke 
planlægges indenfor det eksisterende 
projektområde for Thor landanlæg. Og gør 
opmærksom på at der senere skal 
overholdes den nødvendige respektafstand i 
forhold til den endelige linjeføring af 
kabelsystemet. 
Energinet opfordrer til en dialog om det 
fremtidige kabeltracé. 
 

Ledningstracé: 
Der er indledet dialog mellem Energinet og 
Skovgaard Energy. 

Ledningstracé: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer.  

7 
(1998239) 

Bestyrelsen for Nees-Skalstrup 
Sogneforening 

Bosætning, Natur og Fauna: 
Indsiger er bekymret for den akkumulerede 
effekt ved at have flere solcelleanlæg i 
området og hvilken påvirkning det kan få på 
tilflytningen til området, naturen og vildtets 
frie bevægelighed. 
 
 

Bosætning, Natur og Fauna: 
I Miljøkonsekvensrapporten er der 
redegjort for vildtets 
bevægelsesmuligheder. Idet klimaparken 
ikke vil blive indhegnet og alle 
pattedyrarter, selv rådyr og andre 
hjortearter, vil kunne passere igennem 
projektområdet vurderes klimaparken ikke 

Bosætning, Natur og 
Fauna: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokale arbejdspladser: 
Det er indsigers ønske, at der i forbindelse 
med etableringen af klimaparken gøres brug 
af lokale virksomheder f.eks. til 
beplantningen. 

at medføre væsentlige negative 
påvirkninger af områdets pattedyr. 
I Miljøkonsekvensrapporten er der 
derudover redegjort for klimaparkens 
indvirkning på fuglearter og vurderingen 
er, at klimaparken ikke vil få væsentlige 
negative effekter for områdets fuglearter. 
 
Klimaparken forudsætter nedlæggelse af 
fem ejendomme. Der er indgået frivillige 
aftaler om opkøb. 
 
 
Lokale arbejdspladser: 
Lemvig Kommune sender opfordringen 
videre til ansøger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokale arbejdspladser: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 

8 
(1998240) 

Viborg Stift 
 

Indsiger har ingen bemærkninger til det 
ansøgte. 

- - 

9 
(1998241) 

Steen Nikolajsen Solceller på tage: 
Indsiger foreslår, at der opføres solceller på 
taget af industribygninger – der hvor 
strømmen bruges. 

Solceller på tage: 
Det er meget hensigtsmæssigt, at der på 
større erhvervsbygninger etableres 
solcelleanlæg, hvilket i stort omfang også 
er sket og fortsat sker. For at få produceret 
den vedvarende el, som der er brug for i 
Danmark, er det ikke tilstrækkeligt med 
udbygning af solceller på tage. Derfor er 
det tillige nødvendigt med bl.a. større 
landanlæg for solcelleenergi. 

Solceller på tage: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 

10 
(1998242) 

Kaj Madsen Afvanding: 
Indsiger er bekymret for hvilke konsekvenser 
det kan få på nærliggende arealer, at 
afvandingen i Klimaparken fremover skal ske 
på overfladen. Som eksempel nævnes det at 
der er problemer med de eksisterende veje, 
når et dræn stoppes. 
 

Afvanding: 
Afvandingen i området via grøblerender 
kræver en særskilt tilladelse ved Lemvig 
Kommune. I forbindelse med ansøgningen 
herom skal ansøger redegøre for at 
omlægning til grøblerende/åbne dræn ikke 
får konsekvenser for naboarealer.  
 

Afvanding: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Hegning, Fauna og Jagt: 
Indsiger er bekymret for at klimaparken vil 
blive indhegnet og at det vil få negative 
konsekvenser for vildtets frie bevægelighed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Værditab: 
Indsiger er bekymret for at klimaparken vil 
forringe ejendomsværdien.  

I forbindelse med håndtering af 
overfladevand og etablering af 
grøblerende udarbejdes en særskilt 
rapport – byggende på en række 
beregninger i programmet ”Scalgo”.  
 
Hegning, Fauna og Jagt: 
I Miljøkonsekvensrapporten er der 
redegjort for vildtet 
bevægelsesmuligheder. 
Da klimaparken ikke vil blive indhegnet og 
alle pattedyrarter, selv rådyr og andre 
hjortearter, vil kunne passere igennem 
projektområdet vurderes klimaparken ikke 
at medføre væsentlige negative 
påvirkninger af områdets pattedyr og 
dermed fremtidige jagtmuligheder. 
 
Værditab: 
Med VE-loven er der flere ordninger, der 
har til formål at fremme befolkningens 
accept af og engagement i udbygningen af 
bl.a. solenergianlæg.  En af ordningerne er 
VE-bonusordningen, der giver beboere af 
eksisterende beboelsesejendomme, som 
er beliggende op til 200 m fra 
solenergianlæg mulighed for at få en årlig 
skattefri udbetaling, svarende til en del af 
anlæggets kapacitet i hele anlæggets 
levetid. Derudover findes en salgsoption, 
hvor naboer i afstand af 200 m fra større 
solenergianlæg kan vælge at sælge deres 
beboelsesejendom til opstilleren af 
anlægget i op til et år efter 1kWh er 
produceret fra anlægget. 
Beboelsesejendommens værdi vurderes af 
den uafhængige taksationsmyndighed. 
 

 
 
 
 
 
 
Hegning, Fauna og Jagt 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 
Værditab: 
Bemærkningerne giver ikke 
anledning til ændringer. 
 



11 
(1998243) 
Telefonnotat 

Kaj Madsen 
Formand for Nees Hedes 
Afvandingslag 

Afvanding: 
Indsiger er bekymret over hvorvidt 
ændringen af drænsystemet i 
projektområdet vil påvirke det øvrige 
drænsystem. Der bliver drænet i to 
forskellige dybder – vil det trække vand fra 
det højereliggende drænsystem ind i 
området med det lavereliggende? Vil det få 
andre konsekvenser?  
 
Okkerudledning: 
Indsiger er ligeledes bekymret for om 
anlægsfasen med tilhørende gravearbejde 
vil medføre okkerudledning eller andre 
miljøpåvirkninger af nærliggende vandløb. 

Afvanding: 
I forbindelse med håndtering af 
overfladevand og etablering af 
grøblerende udarbejdes en særskilt 
rapport – byggende på en række 
beregninger i programmet ”Scalgo”.  
 
 
 
 
Okkerudledning: 
Ifølge Miljøkonsekvensrapporten vil 
anlægsfasen ikke medføre okkerudledning 
eller andre miljøpåvirkninger af 
nærliggende vandløb. 
 
Det vurderes at der i anlægsfasen kun vil 
ske en beskeden miljøpåvirkning, idet 
etablering af ledningsanlæg vil ske i de 
øvre jordlag og arealmæssigt i en række 
begrænsede strækninger. I forhold til 
etablering af transformer er igangsat 
geotekniske undersøgelser.   
 

 

 


