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Lolland Kommune 
Jernbanegade 7 
4930 Maribo 
teknik-ogmiljomyndighed@lolland.dk      Rødby den 4. juli 2010 
 
 
DN-Lolland vil gerne benytte muligheden for at komme med nogle bemærkninger til Lolland 
kommunes forslag til temakommuneplan 2010-22: Vindmølleplan.  
 
Bemærkningerne knytter sig til flg. 4 foreslåede områder nævnt i planen. 
T6 Ved Købelev, 
T8 Ved Knuthenborg, 
T12 Ved Bursø og 
T14-15 Rødby Fjord. 
 
Vedr.: T6 Købelev (3 møller). 

Det foreslåede område nord for Roløkkegård præges i dag af Marrebæks Rende. Uanset det 
noget nedsættende navn er det på denne strækning, før Marrebæks Rendes udløb i Onsevig, 
at den præger landskabet mest med dels den fine, bevarede dalform, dels med sit snoede 
forløb. 
  
DN-Lolland er helt uforstående overfor, at forslaget fuldstændig ignorerer å-beskyttelseslinjen. 
Den er netop skabt for at beskytte åen og dens omgivelser mod forstyrrende elementer som 
campingvogne, terrænændringer og nyplantning. 3 vindmøller med en højde på 150 m. er 
voldsomt forstyrrende elementer i denne sammenhæng. 
 
DN-Lolland har ingen tiltro til, at nogen landskabsvurdering inkl. visualisering kan ændre den 
kendsgerning. 
 
Desuden ligger det foreslåede område i et jordbrugs- og beskyttelsesområde, hvor der 
”generelt ikke etableres anlæg eller foretages indgreb, der kan forringe områdernes landskabs- 
og naturmæssige værdier…” (Regionplan 2005-17, s. 179).  
 
 
 
Vedr.: T8 Knuthenborg (3 møller). 

Det forslåede område ligger syd for Knuthenborg Dyrehave og er omgivet af skove mod nord, 
vest og til dels mod sydvest. Med den fremherskende vindretning fra sydvest giver det dels en 
uheldig lævirkning/turbulens, dels mulighed for at møllernes vingestøj kan nå Dyreparken. 
Begge dele er ugunstigt for valg af området som mølleområde. 
 
DN-Lolland mener ikke, at man kan acceptere den mindste erkendelse af vindmøllestøj i et 
rekreativt oplevelsesområde som Knuthenborg Dyrepark. Det ødelægger oplevelsens kvalitet, i 
hvert fald for en stor del af publikum.  
 
Med hensyn til vindenergien på den foreslåede placering viser rapportens vindressourcekort, at 
man på den foreslåede placering må påregne 40-50 % mindre vindenergi i forhold til de mest 
optimale placeringer. 
 
En endelig afgørelse må bero på målinger af faktisk vindenergi ved møllernes foreslåede 
placering og måling af oplevet støj i dyreparken også ved vindretninger fra syd. Den såkaldte 
konsekvenszone på 600 m. er et planlægningsredskab. Når det kommer til forslag til en 
konkret placering, må evt. godkendelse være betinget af, at konkrete målinger viser, at der 
ikke er gener. 
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Desuden ligger det foreslåede område i regionalt friluftsområde og i et jordbrugs- og 
beskyttelsesområde, hvor der ”generelt ikke etableres anlæg eller foretages indgreb, der kan 
forringe områdernes landskabs- og naturmæssige værdier…” (Regionplan 2005-17, s. 179).  
 
 
 
Vedr.: T12 Bursø (3 møller). 

Med hensyn til vindenergien på den foreslåede placering viser rapportens vindressourcekort, at 
man på den foreslåede placering må påregne 30-40 % mindre vindenergi i forhold til de mest 
optimale placeringer. 
 
Møllerne vil få en meget markant virkning, da de er foreslået placeret på det højeste punkt 
omgivet af de lavtliggende områder med Rødby Fjord og Maribosøerne. De vil kunne ses viden 
om fra vest, nord og syd. Hvis en analyse af møllernes synlighed i landskabet viser, at de 3 
møller kan ses fra det meste af Syd- og Midtlolland inkl. Maribo Sø, er det ikke en velvalgt 
placering. 
 
 
Vedr.: T14-15 Rødby Fjord (21-30 møller). 

DN-Lolland respekterer ikke den meget tekniske forklaring (jf. note i tabel 16.9.1 side 15) med 
”kortrammer” som begrundelse for, at behandle området som to områder. Det virker snarere 
som en taktisk overvejelse, nemlig at så kan måske i det mindste en del af forslaget slippe 
igennem, hvis der skulle vise sig forhindringer. I givet fald ligger de to områder så også for tæt 
på hinanden. 
 
DN-Lolland kan helt tilslutte sig det synspunkt, som Museum Lolland-Falster har fremført i 
idéfasen:  
” 1. Udbygning af vindmøllearealer inden for kystnærhedszonen på Vestlolland og langs 
sydkysten er problematisk i forhold til at bevare det særegne inddæmningslandskab, 
der er kendetegnet af diger, sluser, pumper, kanaler, grøfter og lange lige veje, der 
fortæller historien om den lollandske befolknings kamp mod havet. Særligt områderne 
omkring Kramnitse der er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. 
2. Ved planlægningen bør der laves en helhedsplanlægning der beskytter 
inddæmningslandskabet og der bør udlægges områder i kystzonen der skal friholdes for 
vindmøllebyggeri.” 
 
Kravet må være, at der gennemføres en helhedsplanlægning, der vurderer kulturmiljøet og 
muligheden for at bevare dette, før !!! der kan foretages en videre planlægning af vindmøller. 
Ellers sker der bare det, at muligheden for at bevare et enestående kulturmiljø på Lolland er 
forspildt den dag, den første gravemaskine bliver sluppet løs i området. 
 
DN-Lolland føler sig ikke tryg ved administrationens påstand, at ”vindmøller ikke vil udviske de 
landskabskvaliteter, der udgør grundlaget for at udpege det geologiske interesseområde og 
kulturmiljøet.” Med mindre der foreligger en landskabsanalyse, der kan bekræfte påstanden, 
vil DN-Lolland forbeholde sig retten til at mene præcis det modsatte: At vindmøller vil udviske 
de landskabskvaliteter, der udgør grundlaget for kulturmiljøet. DN-Lolland mener også, at en 
visualisering i forbindelse med en VVM-redegørelse kun er én af flere analysemetoder, der må 
bringes i anvendelse, inden et så voldsomt indgreb i landskabet kan besluttes.  
 
Desuden ligger det foreslåede område delvis i et jordbrugs- og beskyttelsesområde, hvor der 
”generelt ikke etableres anlæg eller foretages indgreb, der kan forringe områdernes landskabs- 
og naturmæssige værdier…” (Regionplan 2005-17, s. 179).  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Ole Westerholt Jørgensen 
Formand DN-Lolland 
 


