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Bemærkninger til Temaplan for Vindmøller, Kommuneplantillæg nr. 1 til kommune-

plan 2009-2021 for Hedensted Kommune. 
 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) skal indledningsvis bemærke, at Hedensted Kommune 
med sin temaplan for vindmøller imødekommer anvendelsen af vedvarende energikilder og 
tager ansvar for at passe på vores klima og natur. Det finder DN meget positivt. 
 
Dernæst skal det bemærkes, at et fokus på vedvarende energi naturligvis ikke bør stride imod 
landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser, hvorfor planen alligevel giver anledning 
til dette høringssvar. 
 
Når vindmøller skal placeres er hovedhensynet oftest, at disse ikke kommer til at genere bor-
gere, og derfor kommer vores få større ubebyggede områder i spil. Desværre er disse områder 
ofte dem der gennem mange år er forsøgt beskyttet fordi de har en anden værdi, fx som land-
skabsområde eller naturområde. DN henstiller derfor til, at Hedensted Kommune genovervejer 
inddragelsen af Urlev Bakker som et af de 16 nye områder til vindmøller i kommunen. Følgen-
de argumenter er bærende for denne henstilling. 
 
Urlev Bakker er et af de højeste punkter i kommunen, med udsigt til byerne Hedensted, Bjer-
re, Stenderdrup, og ikke mindst Hornum, som ligger meget tæt på det område hvor der øn-
skes opstillet vindmøller. Bakkernes plateau står uden væsentlig højere beplantning og under-
streger områdets geologi, hvor det bakkede morænelandskab skaber et stort varieret 
landskabsrum. 
 
Der er udarbejdet en landskabsanalyse for området. Og DN finder det positivt, at Hedensted 
kommune ønsker, at belyse hvorvidt området reelt kan defineres som uforstyrret landskab. 
Dog er DN ikke enig i analysens konklusioner. Argumentet er, at der ingen visuel sammen-
hæng er mellem ådalen og plateauet, og at udpegningen er sket på baggrund af en teknisk 
definition. Dette ændrer imidlertid ikke ved den landskabsoplevelse et besøg på stedet efterla-
der. Udsigten ind over Hedensted (og den modsatte vej) og ud over det store landskabsrum er 
karakteristisk og værdifuldt. DN mener ikke området kan bære vindmøller der er mellem 100 
og 150 m høje, og derfor bør området beskyttes. 
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Et af kommunens argumenter for, at plateauet er velegnet til opstilling af vindmøller er, at 
området har gode vindforhold, er forstyrret af støj fra en skydebane, at der eksisterer vind-
møller i de nærliggende områder og at området allerede i dag er forsynet med en gittermast. 
Områdets gode vindforhold kan ikke godtgøre en indskrænkning af arealudpegningen for ufor-
styrret landskab. Det samme er gældende for den nærliggende skydebane som kun bruges i 
meget begrænsede tidsrum.  
Det skal præciseres at de vindmøller der er placeret i nærheden, og i en lavere kote, er af en 
størrelse der ikke kan sammenlignes med de møller der ønskes opsat. Endvidere skal det be-
mærkes at den mast der er placeret i området, vurderes at være et sted mellem 30 og 40 m 
høj, og derfor heller ikke kan sammenlignes med vindmøller på mellem 100 og 150 m. Derfor 
mener DN at Hedensted Kommune som det mindste bør støtte landskabsanalysen med visuali-
seringer af vindmøllerne. 
 
På nord- og vestsiden af plateauet ligger Ådalen, Borchsminde Skov, Brå Skov og Urlev Skov, 
som alle er vigtige rekreative områder. Dette argument beror alene på lokalkendskabet og den 
hyppige brug af området. DN mener at Hedensted kommune bør vurdere vindmølleområdets 
konsekvens for området som bynært rekreativt område. 
 
Sidst skal det bemærkes, at antallet af vindmøller indenfor de enkelte områder endnu ikke er 
fastlagt. Dertil foreslår DN at Hedensted Kommune overvejer om nogle områder kan bære en 
større tæthed af vindmøller, for så at begrænse antallet af vindmølleområder i værdifulde 
landskabsområder, herunder Urlev Bakker. Alternativt mener DN at kommunen bør arbejde 
yderligere med muligheden for at placere vindmøller langs motorvejen E45.  
 
DN mener at Hedensted Komme har et ansvar for at Urlev Bakker fortsat beskyttes som et 
uforstyrret landskabsområde, fordi det er et værdifuldt landskabstræk i Kommunen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Uffe Kristiansen 
Formand, DN Hedensted 


